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คํานํา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได�จัดการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากร
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 (NGSC 2014) เรื่อง “การศึกษาเชิงสร�างสรรค0” และระดับนานาชาติ (The 4th 
National and International Graduate Study Conference 2014, IGSC 2014) "Creative 
Education" ในวันท่ี 22 – 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปPดโอกาสให�นักศึกษา อาจารย0 และนักวิจัยได�นํา 
เสนอผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค0ท่ีดีและมีคุณภาพ เปTนการสร�างเครือขVายของการวิจัยและสร�างสรรค0 
เพื่อให�เกิดการแลกเปล่ียนความรู�และประสบการณ0ของการวิจัยและสร�างสรรค0 การจัดการประชุมทาง
วิชาการครั้งน้ีได�มีการบูรณาการศาสตร0และศิลปXเข�าด�วยกันตามวิสัยทัศน0ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ 
มหาวิทยาลัยแหVงการสร�างสรรค0 โดยจัดให�มีการนําเสนอผลงานวิจัยทางด�านศิลปะและการออกแบบ 
วิทยาศาสตร0 วิศวกรรมศาสตร0 วิทยาศาสตร0สุขภาพ มนุษยศาสตร0 อักษรศาสตร0 และศึกษาศาสตร0 ณ                 
ศูนย0มานุษยวิทยาสิรินธร (องค0การมหาชน) ท้ังน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได�รวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) 
ของผู�นําเสนอท้ังแบบวาจา โปสเตอร0 และงานสร�างสรรค0 ท่ีเข�านําเสนอผลงานในครั้งน้ีเปTนแผVนซีดี และ
เว็บไซต0 เพื่อเผยแพรVผลงานวิจัยไปสูVสาธารณชนอยVางท่ัวถึงและกว�างขวาง บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปTน  
อยVางย่ิงวVา  Proceeding น้ีจะเปTนประโยชน0ตVอนักวิชาการ นักวิจัย ศิลปPน และผู�สนใจท่ัวไป และนําไป
พัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องตVอไป 
 บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให�เกียรติมาเปTนประธานใน
พิธีเปPดและให�โอวาทกับผู�นําเสนอผลงาน ขอขอบคุณผู�บริหารและคณาจารย0จากคณะวิชาในสถาบัน
ตVางๆ ท่ีให�ความรVวมมือในการดําเนินงานจนสําเร็จลุลVวงด�วยดี ตลอดจนผู�ทรงคุณวุฒิท่ีรVวมเปTนผู�พิจารณา
คัดเลือกผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค0 และเจ�าหน�าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนท่ีรVวมมือรVวมใจ
ปฏิบัติงานจนบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค0 นอกจากน้ี  ขอขอบคุณผู�สนับสนุนการจัดงานทุกทVาน และหวัง
เปTนอยVางย่ิงวVาจะเปTนโอกาสดีท่ีจะรVวมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให�ก�าวหน�าและ
เข�มแข็งตVอไป 
 
 

(รองศาสตราจารย0 ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ0) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่  ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 

  

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

กมลพร  วงศเ์จริญชยั  บทบนัทึกการเดินทางของดนตรีสะทอ้นตวัเองในวงัวนของ

สงัคมเมืองผา่นประสบการณ์ลายจุด  

 

กิติภทัร  ภูวะปัจฉิม  แนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซี

เควนซ ์ของ ชคั โลป ในเพลง The Girl From Ipanema, Mr. 

Martino, Pocket Change 

 

กีรติ  มีสมพืชน์  การสร้างแบบฝึกหดัระบายลมสาํหรับคลาริเน็ตจากองคค์วามรู้

ของเทคนิคการเล่นขลุ่ยและปีไทย  

 

คณาธิป  กลินสุวรรณมาลี  สะทอ้นเสียงทศกณัฐ:์ บทประพนัธด์นตรีจากตวัละครยกัษใ์น

วรรณคดีไทย  

 

คนึงนุช  พรหมนุชานนท ์ การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิง สู่การออกแบบภายในศนูยสื์บสาน

นาฏลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่   

 

ชนญัพงศ ์  ถีป้อม  โครงการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพือติดตงัภายในโรงแรม 

อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร เรือง แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก   

 

ฐิติรัตน ์ หมืนอนนัต ์ ชา้งเผอืกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่ง

ภายในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป  

 

ณัฐธงชยั  อินประคอง  การประพนัธเ์พลงโดยตีความจากการเกิดในแนวทาง

พระพุทธศาสนา  

 

ณัฐภูมิ  ชุ่มเชือ  การศึกษานาํตน้หตัถศิลป์ลา้นนา สู่การออกแบบภายในศนูย์

แสดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ดิศสกุล  อึงตระกลู  การพฒันาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์จากกากปูนขาวใน

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  

125 

ธนพล  ยงคโ์พธิ วิเคราะห์องคป์ระกอบของดนตรีพืนบา้นไทยทีปรากฎในบท

เพลงคาราบาว 

136 

ธรรมนูญ   ถาวรสิวะวงษ ์ ภูมิปัญญาการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทยภาคกลางเพือการ

ออกแบบภายในสถาบนัศิลปะการแสดงสาํหรับเยาวชน 

กรุงเทพฯ  

146 

 

  



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

ธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม บีบอยในประเทศไทย : ภาพสะทอ้นดนตรีของวฒันธรรมขา้ง

ถนน 

 

นภนนัท ์ วลัลภา  ซงั ภูมิปัญญาประมงพืนบา้นสู่การออกแบบภายใน โครงการ

ตลาดรักษอ่์าวไทย อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร  

 

นฤภยั  อกัษรมี  วิเคราะห์สงัคมวฒันธรรมเพลงผไีทยสมยันิยม กรณีศึกษาเพลง

ประกอบละครโทรทศัน์สยองขวญัของมนสั ปิติสานต ์ 

 

 

ปทุมพร  เจนสมุทร  โครงการการออกแบบเครืองประดบัในฐานะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย  

 

ประทีป  เจตนากลู  "หมากรุกไทย" ศึกษาผา่นการประพนัธเ์พลง   

พชรวรรณ  แกว้ขาว การศึกษาปัญหาและปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อศกัยภาพพืนทียา่น

บา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์

 

พวรรณา  ทองขาว  สราญกายกบัเครืองประดบั   

ภทัร์สิริย ์ เกษมสนัต ์ เครืองประดบัสาํหรับกาแฟอิลลี   

ภาณุพงศ ์ ปักแป้น  การใชป้ระโยชนพื์นทียา่นการคา้มีนบุรี กรุงเทพมหานคร   

ภูษิต  สุวรรณมณี การพฒันาบทเพลงพืนบา้นไทยสาํหรับวงดุริยางคเ์ครืองลม  

มาลินี  ทวีศรี  การศึกษาภูมิปัญญาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศนูยก์าร

ออกแบบทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  

 

ยศพร  จนัทองจีน  การศึกษาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวิลเลียนท่องเทียวไทย 

“ไทยทศัน”์  

 

รัชกานต ์ ฉิมประเสริฐ  พฒันาการของเรือนพืนถินซึงสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มชุมชน 

ลุ่มนาํทะเลสาบสงขลา ตาํบลท่าหิน อาํเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา  

 

รัตนชาติ  จุมปามญั  เพลงประกอบการแสดงฟ้อน: แนวคิด รูปแบบการประพนัธ ์และ

การยอมรับในสงัคมปัจจุบนั กรณีศึกษาผลงานการประพนัธเ์พลง

ของอาจารยรั์กเกียรติ ปัญญายศ   

 

ฤทยัรัตน ์ ประยรูหงษ ์ การศึกษาภูมิปัญญาหมอ้นาํลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพือเสนอแนะ

การออกแบบภายในโครงการศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด  

 

  



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

วงศิยา วงศพิ์ศาล  การสงวนรักษาระบบนิเวศลาํนาํในบริเวณการตงัถินฐาน

ลกัษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยแนวความคิดการ

เติบโตอยา่งชาญฉลาด และร่องรอยพืนทีเขียวเพือการวางแผน

พฒันาเมืองอยา่งยงัยนื  

 

วรีวรรณ์  แกว้กาญจนดิษฐ ์ เครืองประดบัแนวทดลองเพือเสริมความงามใหก้บัผวิพรรณ

ของผูส้วมใส่  

 

วนัชยัยทุธ  วงษเ์ทพ  ศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา สู่การออกแบบภายในศนูยดุ์ริ

ยางคศิลป์ลา้นนา  

 

วาทิน ประชานนัท ์ การบริหารจดัการธุรกิจดนตรีของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป 

(PMG) 

 

วิทตรี  ประชานุกลู  การศึกษาคมัภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม   

วิริยะพร  จิตราภิรมย ์ จกัรวาลในอุดมคติไทย : การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไทย

ร่วมสมยัเพือตกแต่งโรงแรมคาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนด์

สปา เชียงราย 

 

วุฒิพล  ภูมิโคกรักษ ์ อิทธิพลของดนตรี free improviseต่อการบาํบดัจิต ในวยัรุ่น  438 

ศรินทร์  รังสิกรรพุม  การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศนูยท่์องเทียวเชิง

อนุรักษ ์ 

452 

ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย ์ ความคิดเห็นของชุมชนทีมีต่อการพฒันาโครงข่ายการท่องเทียว

พืนทีสองฝังริมแม่นาํเจา้พระยาบริเวณเกาะเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี  

467 

ศิวนสั  บุญศรีพรชยั  สงัคมและวฒันธรรมในปารีสทีแวดลอ้ม CHANEL No.5 สู่การ

คน้หาการตีความใหม่เพือใชใ้นการประพนัธด์นตรี  

481 

ศิวว์ิช หงษจิ์นดาเกศ จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์ จากภาพยนตร์สู่นวนิยาย : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์เรือง “หมานคร” และ “ฟ้าทะลายโจร” 

487 

สกลชนก เผอืนพงษ ์  

 

ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย พ.ศ.  –  : 

บทพลิกผนัจากแนวประเพณีนิยมสู่ความเป็นสากล 

502 

สรวุฒิ  พ่วงนาค  บทประพนัธเ์พลง สายทางแห่งชีวิต จากผลงานจิตรกรรมของ 

Thomas Cole สาํหรับวง piano quintet  

517 

สรศกัดิ  รักเพช็ร์  พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ : การสร้างสรรคจิ์ตรกรรมร่วมสมยั

เพือตกแต่ง คาสา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา พงังา  

536 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

สรัญรัตน ์ แสงชยั  ธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการสาํรวจช่วงชีวติของเสียง  551 

สงัคีต  กาํจดั  ปีไทยกบัการตีความผา่นงานประพนัธเ์พลงร่วมสมยั  568 

สุทธิชยั  บุญช่วย  การศึกษาภูมิปัญญาเครืองจกัสานงานกสิกรรมไทยเพือการ

ออกแบบศนูยน์นัทนาการบา้นสานสุข  

584 

สุธาสินี สุธรรมมา  ผลกระทบจากการท่องเทียวทีส่งผลต่อรูปแบบชุมชนเมือง 

เชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  

599 

สุวิชญา  รําพึงกิจ  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี

เอกชนของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร  

613 

อริสรา  ทิพยรั์ตน ์ โครงการออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นแรงบนัดาลใจจาก

ลายลกูไมถ้กั  

628 

อโณทยั  มาลารัตน ์ การศึกษาภูมิปัญญาการใชค้วายในการทาํนา เพือการออกแบบ

ตกแต่งภายในศนูยศึ์กษาระบบนิเวศเพือบริการชาวนา จงัหวดั

สุพรรณบุรี  

643 

เขตสินธุ ์สินทวิชยั  "ทวิลกัษณ์ตลาดไทย " ภาพสะทอ้นเสียงตลาดไทยร่วมสมยั 

กรณีศึกษาตลาดแม่กลองและสยามแสควร์   

 

เจตน ์เพชรรัตน ์ ชาดกเรือง “ชรูทปานชาดก” กบัการตีความภาพชาดก  

ในจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ ์  

 

เอกชยั  สุทินณา  การศึกษาระหดัวิดนาํสู่การออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก 

จงัหวดัตราด  

677 

เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช การศึกษาภาวะทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีระดบั 

ปริญญาตรี 

695 

 

กลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

กรกมล อินทร์สอน  ความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจของการจดัการห่วงโซ่อุปทานการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลกูขา้ว กรณีศึกษา อาํเภอ

สองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  

704 

กรณ์ภสัสร อุปการดี  การจดัสวสัดิการพนกังานในโรงงานกิจการของครอบครัว  719 

กรรณิกา ประกอบบุญกุล  การศึกษาประสิทธิภาพการจดัระบบโลจิสติกส์ธุรกิจกลว้ยหอม

ในจงัหวดัปทุมธานี  

733 



 
 

 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

กณัญาภคั ธีระวชั  วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพือป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 

ตาํบลหนองแวงโสกพระ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น  

743 

กนัยากร อุทยั  การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการประกอบอาชีพประมงของ

สมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั  

758 

กลัยกร   ฝงูวานิช  ผลของการใชไ้วรัลวิดีโอในการโฆษณาสินคา้  769 

กิตติยา แซ่เตีย  ทศันคติของคนไทยทีมีต่อผูพ้ดูภาษาญีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี  784 

จรัญญา วงศด์อนขมิน  กลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการ

ส่งออก  

799 

จิตรธิดา จิตธิวงษ ์ ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตลาดนาํคลองลดัมะยม ถนนบาง

ระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร 

822 

จิราพร วงศพ์ลวรรณ  ผลการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เรือง การสร้างสรรค์

ชินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชนัมธัยมศึกษา 

ปีที 2  

836 

ชนิศา  บุญวงษ ์

 

การพฒันาระบบการจดัการความรู้ดว้ยออนโทโลย ีกรณีศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

847 

ชนิสา นาคนอ้ย  พระพุทธรูปลา้นนาทีมีจารึก กบัการแปลความทางดา้นประวติัศาสตร์ 

และความสมัพนัธท์างดา้นศิลปกรรม  

860 

ชมพนุูท เกียวกิงแกว้ ความสมัพนัธร์ะหว่างการใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั

และความพึงพอใจในกลยทุธท์างการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

874 

ชุดาพร สุวรรณวงษ ์ กลยทุธก์ารดาํเนินงานของธุรกิจทีพกัในเขตอาํเภอสวนผงึ จงัหวดั

ราชบุรี  

889 

ชุลีวรรณ ไหลเจริญ  สือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารเกาหลี  907 

ญาณิศา เผอืนเพาะ  การใหค้วามหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของนกัศึกษาระดบั

มหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  

918 

ณัชพล  วาณิชกมลนนัทน ์

 

การพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัร่วมกบัสือสงัคมออนไลน์ 

กรณีศึกษา โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 

933 

  



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

ณัฐฏิวรรณ สกิดขวา  ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกางเกงยนีส์ของ 

วยัรุ่นไทย  

947 

ณัฐธยาน์  สุวรรณโรจน ์ การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ และภาพตวัแทนเพศ 

ทีสาม  

957 

ณัฐพล เตชะจุฑาศรี  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจซือสินคา้เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม   

976 

ณัฐวตัร ดีรัตนพร  วิธีการสืบสานประเพณีผตีาโขนของชุมชนบา้นเดิน ตาํบล

ด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย   

988 

ณัฐวุฒิ ธุระวร  การจดัการอนุรักษแ์ละสืบทอด เตหน่าก ูเครืองดนตรีของชาว

กะเหรียง  

1003 

ณัฐสุดา หนิมฮะ  ปัจจยัทีมีอิทธิพลและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการ

ตดัสินใจซือซาํ ของสายการบินตน้ทุนตาํในประเทศไทย  

1015 

ทิพยน์ภา ทพัโพธิ  วฒันธรรมองคก์รทีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รและ

ความสุขในองคก์รของแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง 

กรณีศึกษา : บริษทั ทวนินัท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั, หา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั ทวนินัท ์เอนจิเนียริง และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

กฤษณ์เจริญทรัพย ์ 

1026 

ทุติยา จิตราภิรมย ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเทียวที

นกัท่องเทียวใหค้วามสาํคญัในการ เดินทางท่องเทียวตลาดนาํ

บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

1039 

ธนดล สุวรรณนิกขะ  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียว กรณีศึกษา วดัไร่ขิง อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม  

1059 

ธชัอร ดวงจิตต ์ การวิเคราะห์รูปแบบทีตงัของอุตสาหกรรมเสือผา้สาํเร็จรูป

และอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยภายใต้

นโยบายค่าแรงขนัตาํ  

1074 

ธิดานุช เพียรชูชยั  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม  

1090 

  

 

 

 



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

ธีรธวชั โพธิเจริญ  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรม

เรขาคณิตพลวตั เรืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรทีมีต่อ

ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ

สือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 กลุ่ม

โรงเรียนพระตาํหนกั จงัหวดัอ่างทอง  

1104 

นราธิป ทวิชสงัข ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเทียวที

นกัท่องเทียวใหค้วามสาํคญัในการเดินทางท่องเทียวบนถนน

คนเดิน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

1119 

นราวดี จินดามีตกลู  ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด ตาํบล 

ปากคาด อาํเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  

1134 

นฤมล สุมาร  พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที

คุม้ครองของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน:กรณีศึกษาอุทยาน

แห่งชาติเขาสิบหา้ชนัจงัหวดัจนัทบุรี  

1149 

นนัทวนั กิจอิทธิโชติ  ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิง

การเงินและราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

1168 

นยันา ตรงบรรทดั  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

1183 

นารี  สุขดี การศึกษาอิทธิพลของความรู้และทศันคติทีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังานผา่นการมีส่วนร่วมของ

กระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี 

1197 

นิกร ชยัมงคล  การบริหารมุ่งสู่ผลสมัฤทธิตามหลกัยทุธศาสตร์ของ

ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

1211 

นิชพงศ ์ศรีมกุฎพนัธุ ์ การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศและการรับรู้การ

สนบัสนุนขององคก์ารทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม  

1225 

นุสรา หนัถา  ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 

กรุงเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  

1242 



 
 

 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

ประภาวดี  ศรีสุนทร  การเปรียบเทียบขอบเขตลุ่มนาํทีสร้างจากชุดขอ้มลูความสูง 

SRTM และ ASTER-GDEM กบัขอบเขตลุ่มนาํของกรม

ทรัพยากรนาํ ประเทศไทย  

1254 

ประวิทย ์ โอโ้ลม 

 

การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบั

ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชา ทศันศิลป์ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

1261 

ประสิทธิ อุ่นจิตต ์ การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่: 

กรณีศึกษา ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม่  

1272 

ปัทมา เหมือนสมยั  การใชค้าํอา้งถึงบุรุษทีสองในการพดูกบัสตัวเ์ลียงของผูพ้ดู 

ต่างเพศ  

1287 

ปัสนนัท ์อุ่นเมือง  วิธีการอนุรักษผ์า้หมีขิดของชุมชนบา้นนาข่า ตาํบลนาข่า 

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  

1302 

ปิยพงศ ์พู่วณิชย ์ อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการ

บริการของลกูคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดี

ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

1317 

ผกายมาศ เหมชูเกียรติ  ผลการใชชุ้ดการเรียนคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เรือง 

ทศนิยมและเศษส่วน ทีมีต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนและ

ความสามารถในการสือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที 1  

1332 

พงษส์วสัดิ สายกนั  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 

MAT เรือง การเขียนโปรแกรมแบบวนซาํ สาํหรับนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที 4  

1343 

พนิตนาฏ โพธิกระเจน  การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อการ

สือสารการตลาดผา่นร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั  

1357 

พรภทัร สินดี  ผลการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการทีเนน้

กระบวนการกลุ่มทีมีต่อ ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ความสามารถในการสือสารทางคณิตศาสตร์และ

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม เรืองลาํดบัและอนุกรม ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

1368 



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

พลอยไพลิน   ตรีสุทธิภากรณ์  ปัจจยัทางการตลาดทีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปาในยา่นธุรกิจถนนสีลม  

1382 

พชัราภรณ์ บาลนคร  เรืองเล่าชีวิตคนพิการทางการเคลือนไหวผูป้ระกอบอาชีพ

จาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  

1397 

พิชญา  ขาํมาก 

 

การพฒันาระบบผูเ้ชียวชาญเพือการวนิิจฉยัปัญหาการ

เชือมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษทั ทรูอินเทอร์เน็ต 

1413 

พิชิต องัคศุภรกุล  การปรับเปลียนแนวความคิดของจิตรกรรมฝาผนงัในพระราช

ประสงคข์องรัชกาลที 5  

1426 

ภทัราภรณ์  ศรีทองแท ้ การกาํหนดวาระเพือการเปลียนแปลง ศึกษากรณีการกาํหนด

วาระไทยพลดัถินผา่นสือสาธารณะ  

1437 

ภศัรา  อินทร์เลก็ 

 

การพฒันาระบบคลงัดิจิทลั คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

1452 

ภาณุวฒัน ์เอือสามาลย ์ การใชพื้นทีปราสาทศาลตาผาแดงจากการขุดคน้ทาง

โบราณคดี  

1470 

มงคลชยั  บรรณ์ฤทธิ การพฒันาระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 

ผา่นสมาร์ทโฟน 

1484 

มณฑิชา จนัทร์ทนต ์ การศึกษาพฤติกรรมการสร้างความรู้ดว้ยระบบการแลกเปลียน

เรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  

1497 

มสัลิน ศรีอุทยั  กรอบแนวคิดสาํหรับการออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชแ้ผนทีภาพเพือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  

1512 

ยอดชาย จิวบุญสร้าง  การกระจายอาํนาจดา้นสาธารณสุขใหก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

1526 

วงจิตร ภูพวก การจดักระบวนการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแผน่หนงั

คอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา บริษทัไซมีสรีโคไลท ์จาํกดั 

1539 

วรรณลกัษณ์ ดาวจนัทึก  ทศันคติของลกูจา้งทีมีต่อสิทธิประโยชนก์องทุน

ประกนัสงัคม กรณีศึกษา บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล 

แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

1554 

วริยา เยน็เปิง  กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงาน

เป็นฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพีเลียง  

1565 

 

 



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

วรุณยภุา  ขยนักิจ  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการ

ใชแ้ผนผงัมโนมติ เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนและเจต

คติทีมีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เรือง การสืบพนัธุข์องพืชดอก 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

1574 

วสนนัทน ์ศิริเลิศสกุล  ศกัยภาพการจดัการทีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

1586 

วลัลภ เอียมศิริ  กลยทุธก์ารบริหารองคก์ารตามพนัธกิจของสถานีตาํรวจภธูร

ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

1602 

วารินทร์  รามฤทธิ ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนของนกัศึกษาชนัปีที 1  คณะ

วิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

1619 

วินยั กองจนัทร์  วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

1632 

วิมาน ฉลาดกลาง  การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกั  

ธรรมาภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   

1647 

วิยะดา หมดัอุสนั  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือทีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  

1661 

วิสิฏฐ ์คิดคาํส่วน  กระบวนการสร้างวาทกรรมความขาวของผูห้ญิงลาวใน

วฒันธรรมสมยันิยม  

1672 

วีรนุช ธรรมส่องหลา้  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอรีในตลาด

ระดบักลาง  

1680 

วีรินท ์เรืองโรจน์กิจกุล  ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มต่อผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน : 

กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยทีมีมลูค่าตลาดสูงและการซือขายมีสภาพคล่องสูงอยา่ง 

สมาํเสมอ 50 บริษทั (SET50)   

1693 

วุฒิไกร จาํปาทอง  ปัจจยัทางจิตสงัคมทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

และความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้กบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนใน

มหาวิทยาลยัมหิดล  

1709 

 

 



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

วุฒิชยั พุ่มเรือง  การลดทอนสภาพความเป็นการเมืองของตวัละครใน

ภาพยนตร์แอนิเมชนัไทย: กรณีศึกษาเรือง ยกัษ,์ เอคโค่ จิว

กอ้งโลก และกา้นกลว้ย  

1721 

ศรัณยา คุณชืน  วิธีการสืบสานประเพณีแห่นาคโหดชุมชนบา้นโนนเสลา 

ตาํบลหนองตูม อาํเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  

1736 

ศราวุฒิ  บุตรดาวงค ์ ภาวะหลายภาษากบัการธาํรงภาษาของภาษาไทยยวนใน

ชุมชนบา้นชฏัใหญ่ ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบึง จงัหวดั

ราชบุรี  

1751 

ศิรินภา  จาดชนบท การจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์ศึกษาผา่นการออกแบบผา้

กลุ่มชาติพนัธุ ์พืนทีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

1766 

ศิริวรรณ คลงัทอง  การส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงในการเรียนรู้แบบเสาะหา

ความรู้เรืองวงกลม โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad 

1780 

ศิวพงศ ์สีเสียดงาม  เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหลียมจากเมืองศรีเทพ : 

ขอ้สงัเกตรูปแบบและการกาํหนดอาย ุ 

1795 

ศุภชยั ถนิมมาลย ์ การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเสียงและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานระหว่างกองทุนรวม ETF และ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  

1812 

ศุภชยั อุดหนองเลา  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบติัเหตุ บนถนน

มิตรภาพ เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  

1823 

สตมัภ ์เครือคาํปลิว  บทบาทของสถาบนัชุมชนเกษตรกรรมยงัยนื (ISAC) ในการ

ขบัเคลือนเกษตรทางเลือก: กรณีศึกษาบา้นดอนเจียง ตาํบลสบ

เปิง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

1839 

สมชาย ขจรศกัดิชยั  การพฒันาหนงัสือการ์ตนูส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ย

เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนั

มธัยมศึกษาปีที 5  

1851 

สมเดช ลีลามโนธรรม  ประเพณีการฝังศพครังทีสองของชุมชนในลุ่มนาํลาํสะแทด  1882 

สรัญญา จรัสพินิจ  ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัทางวฒันธรรมของชาวเกาหลีใน

ประเทศไทย: กรณีศึกษาชาวเกาหลีทีพาํนกัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร  

1897 

 



 
 

 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

สจัจา หุ่นเลิศ  อตัลกัษณ์คนไทยเชือสายเวียดนาม ตาํบลมุกดาหาร อาํเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร  

1906 

สุจิรา กองโกย  ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีน 

กรณีศึกษาร้านโกปีเตียม  

1921 

สุชาดา จียโชค  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เรืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตาม

แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั สาํหรับเยาวชนในชุมชนลาํ

ตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

1932 

สุชาดา สายสิทธิ  การพฒันาตน้แบบออนโทโลยเีพือคน้คืนสารสนเทศดา้นงาน

บริการการศึกษา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  

1944 

สุทศัน์ สมพร  การเรียนรู้เรืองการหารากอนัดบัที n โดยผา่นเทคโนโลย ี

สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  

1959 

สุพรรณิกา เหลก็กลา้  ความสมัพนัธร์ะหว่าง สมัพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทาง

เพศ อิทธิพลกลุ่มเพือน การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง และการ

ปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเสียง  

1977 

สุมลทิพย ์สุนธนนท ์ แนวทางการพฒันาธุรกิจท่องเทียว ณ คลองร้อยสาย จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี เพือการท่องเทียวทียงัยนื  

1866 

สุวดี  คุม้กนั การพฒันาระบบคลงัขอ้มลูดิจิทลัของโรงเรียนในสาํนกังาน

เขตพืนที ประถมศึกษาอ่างทอง 

2006 

หรรษชญัณ์  จินากุล  การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของลกูคา้ทีมีต่อโฆษณาใน

โรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2017 

อโณทยั กอ้นแกว้  ยทุธวิธีการรับมือและการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือ

เอชไอวี/เอดส์ ในอาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

2207 

อนุรักษ ์ดีพิมาย  ลาํดบัสมยัแห่งการก่อสร้างของโบราณสถานเขาคลงันอกและ

ความสมัพนัธก์บัเขาถมอรัตน ์ 

2031 

อมรรัตน ์จิระศึกษา  การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างและทีอยูอ่าศยัสร้าง

เสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557-2560  

2046 

 

 

  



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

อรชร แน่นหนา  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลไทย

ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2061 

อรนิดา ดาํริปัญญา  ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดการใชจ่้ายเพือการอุปโภคบริโภคของ

ครัวเรือนแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย  

2076 

อริสา สิงห์สุวรรณ  ปัจจยัพืนฐานทีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

2090 

อรุณทิพย ์สมบติัแกว้  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการท่องเทียวที

นกัท่องเทียวใหค้วามสาํคญัในการมาท่องเทียวทีชุมชนคลอง

นาํใส อาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2107 

อคัร เชา้ฉอ้ง  บทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทย: การศึกษาเชิง

ภาษาศาสตร์ขอ้ความต่อเนือง  

2122 

อมัพร ไชยปาน  การอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษาแห่กระธูปของชุมชนบา้น

ลาดใต ้ตาํบลหนองบวัแดง อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 

2136 

อาํพรรณ์  ปานเจริญ วาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 2150 

อิสรนนัท ์ ทรงเนติเชาวลิต ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

เพือการผลิตจงัหวดันครปฐม 

2166 

อิสรพงศ ์ทิพยอ์าภากุล  รูปแบบการดาํเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่นาํท่าจีน ตาํบลไร่ขิง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

2177 

อิสระ ชิติสรรคก์ุล  การจดัการนาํในภาคตะวนัออกของประเทศไทยในสมยั 

ทวารวดี  

2192 

เอกลกัษณ์ ยอดยงิ  ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์

และส่วนประกอบของประเทศไทย  

2300 

เอกวิทย ์โพธิกมลวงศ ์ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดและผลการดาํเนินงานของ

บริษทั  

2315 

เอกสิทธิ เรือนทอง  โบราณสถานเมืองโบราณเวียงเชียงแสน เวียงเชียงแสนนอ้ย  

เวียงเชียงเมียง อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  

2327 

เปรมสินี เลืองยวี  คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องพนกังานในส่วนภตัตาคารใน

โรงแรม กรณีศึกษา พนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว แห่งหนึงใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

2264 



 
 

ชือ-สกุล ชือบทความ หน้า 

เศรษฐศกัดิ ศรีดี  รูปแบบความเชือของหมองู หมู่บา้นงูจงอาง ตาํบลทรายมลู 

อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น  

2285 

แพรวชมพ ู ชุณหอุไร  การศึกษารูปแบบการปลงศพในท่างอเข่าสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ในประเทศไทย  

2343 

ไชยยนัต ์สกุลไทย  การสงัเคราะห์กิจกรรมค่ายอาสาเพือเผยแพร่สืออีดีแอลทีวีสู่

ชุมชนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  

2358 

ไพจิตร ไชยฤทธิ  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก  

2370 

 

กลุ่มวทิยาศาสตร์/วทิยาศาสตร์สุขภาพ/วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

กนกพร  ศรีกุล  ขอ้ไดเ้ปรียบของการกาํจดัโครงสร้าง CuO ต่อสมบติัทาง 

เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ของ CuAl0.9Fe0.1O2 ดีลาฟอสไซต ์ 

2386 

กฤติยา  กุลชาติดิลก  ผลของการเติมผงสกดัชาเขียวต่อการตา้นอนุมลูอิสระใน

ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมดืมพาสเจอร์ไรส์  

2396 

กฤติยา  ราชสีห์ การประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นไฟว ์

กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 

2410 

กฤษณา  สีผงึ ประสิทธิภาพการบาํบดัไนโตรเจนดว้ยระบบพืนทีชุ่มนาํเทียม

ของโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาสิงแวดลอ้มแหลมผกัเบีย อนั

เนืองมาจากพระราชดาํริ 

2421 

กญัจนา  ปีบวั  การออกแบบไสส้บัของกล่องกระดาษลกูฟกูสาํหรับบรรจุขวด

แกว้ เพือลดขนัตอนการประกอบ  

2437 

กญัญารัตน ์ยาประเสริฐ  การกาํหนดเพศโดยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เพือประเมินหา

ค่าความน่าเชือถือในการวดักระดกูปลายแขนดา้นใน(Ulna)และ

กระดกูหนา้แขง้(Tibia) ในประชากรไทย   

2451 

กิตติกร  สีหาบุตร  ผลของการฝึกโยคะ ต่อการคงความสมดุลของร่างกาย และ

ความแข็งแรงของกลุ่มกลา้มเนือหลงั ในผูห้ญิงอาย ุ30-45 ปี  

2464 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

คนอง  รัตนคร  การหาปริมาณเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดแ์ละไกลเบนคลาไมด์

ในยาเมด็ดว้ยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์การ

ถดถอยขององคป์ระกอบหลกั  

2476 

คานย ์ย ีมนู องั  Investigation into the effect of sample storage time on DNA 

analysis from human femur  

2484 

ฉตัรชยั  วฒันไพโรจน ์ ลกัษณะคุณภาพขา้วเกรียบกุง้ทีผลิตดว้ยกระบวนการบ่มในหอ้ง

เยน็เปรียบเทียบกบัการอบแหง้ดว้ยลมร้อน  

2496 

ชญานนัทน ์ธนโชคศาต

นนัทน ์ 

การศึกษาระดบันาํตาลเฉลียสะสมในเลือด HbA1c จากศพทีตาย

โดยไม่ปรากฏเหตุ  

2509 

ชโลธร  เหลียมวิรัช  การคน้หาเอนไซมที์เป็นคอขวดของเครือข่ายเมตาโบลิซึมดว้ย

วิธีอีอาร์เอน็อะกอริทึม  

2554 

ชิษนุวฒัน ์ มณีศรีขาํ  การใชว้สัดุเหลือทิงจากการทาํนาเกลือ(ขีแดดนาเกลือ)เพือเพิม

ความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ของชุดดินสิงห์บุรีในการผลิตขา้ว

ปทุมธานี 1 ในระบบเกษตรอินทรีย ์ 

2525 

ชุติมา เสริมดวงประทีป  การจาํแนกเพศจากกระดกูหนา้แขง้และกระดกูปลายแขนใน

โครงกระดกูของคนไทย  

2539 

ฐิติมา  ผอ่งแผว้  ผลการสงัเคราะห์การพฒันาแนวทางการประยกุตใ์ชสื้ออีดีแอล

ทีวี สู่แอพพลิเคชนัเพือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ 

2564 

ณัชธาริณี  เหล่าศิริเสถียร  การพฒันาอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งโดยใชไ้ขกระบกเป็น

องคป์ระกอบ   

2579 

ณัฐกานต ์ ปรัชญลกัษณ์  การประมาณค่าวกิฤตของสถิติทดสอบสาํหรับค่านอกกลุ่มโดย

กระบวนการสโตแคสติก  

2589 

ณัฐพล  ฐานิตสรณ์  การลดปริมาณของเสียประเภทการขนัสกรูของสายการประกอบ

ฮาร์ดดิสกโ์ดยวิธีการออกแบบการทดลอง  

2601 

ทวี  หมดัส๊ะ  การศึกษาอิทธิพลความเร็วเดินเชือมเสียดทานแบบกวนทีมีผล

ต่อวสัดุทีความหนาต่างกนัระหว่างอลมิูเนียม AA 6063 และ

อลมิูเนียม AA 7075  

2608 

ทิพวรรณ  มีพึง  ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ ์ร่วมกบัรูปแบบ

การเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพืองาน

อาชีพ สาํหรับระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

2633 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

ธิติมา  นามสิริกุล  ความสามารถในการตา้นเชือสเตร็ปโตค็อกคสั มิวแทนส์ และ

เชือแลคโตบาซิลสั คาเซไอของสารสหดัหยาบพรอพอลิสไทย  

2650 

นรินทร์ทิพย ์ สุขสมปอง  ความสมัพนัธร์ะหว่างพืชนาํและสตัวน์าํในพืนทีชุ่มนาํบึง

บอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์  

2664 

นิรันดร์  พรมเกษา  อิทธิพลของจาํนวนชนัพอกผวิแข็งเหลก็กลา้คาร์บอน JIS 

S50C ต่อสมบติัของแนวเชือมอาร์กลวดไสฟ้ลกัซ ์ 

2679 

พนม  ทองมาก  ลกัษณะทางกายภาพของคาเวียร์กะทิทีเป็นผลมาจากความ

เขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตและแหล่งของแคลเซียมทีใชใ้น

การขึนรูปทรงกลม  

2697 

พรปวีณ์  มีตาํเนิน  พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพของนกัเรียน

ชายระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ชนัปีที 2 จงัหวดั ชลบุรี   

2709 

พรศิริ  สุวรรณภาพร  ผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการควบคุมการกินอาหารทีใน 

สมองหนู  

2722 

พสัน์นนัท ์ มงคลจาตุรงค ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของ

หอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร   

2737 

พิสิษฐพชัญ ์ นิมนวล  ผลของอตัราส่วนแก็สอาร์กอนต่อแก็สไนโตรเจนทีมีผลต่อสี

และคุณสมบติัการกดักร่อนของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดที์

เคลือบโดยวิธีดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง  

2752 

พิไลวรรณ  มะโน  การศึกษาหาอตัราส่วนความสูงตวัฟันต่อความยาวของรากฟัน

และการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซีทีสองและ

ฟันกรามล่างซีทีสองในกลุ่มตวัอยา่งคนไทย   

2763 

ภริตพร  ชนะศุภประภา  การจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของสถานที

จาํหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาล ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละ

มุง จงัหวดัชลบุรี   

2780 

ภาคย ์ มาลยักฤษณะชลี  การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซน์ม

แบบไหลต่อเนืองโดยใชว้ิตามินบี 1 เป็นตวับ่งชี  

2793 

ภูริพงษ ์ เจริญแพทย ์ ผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ: การทบทวนอยา่ง

เป็นระบบ  

2806 

ยศนนัท ์ วีระพล  ผลของรูพรุนบนของแข็งตวัพาต่อการปลดปล่อยยาจากระบบ

นาํยานาโนอิมลัชนัชนิดเกิดไดเ้องรูปแบบของแข็ง  

2821 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

ยพิุน  ภูวงษ ์ ภาวะแทรกซอ้นทีเกิดจากโรคเบาหวานของผูป่้วยทีขึนทะเบียน

รักษาในโรงพยาบาลชุมชนคดัสรรในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2828 

รวีพร  จรูญพนัธเ์กษม  กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ  2849 

รัชดา  เยน็สวสัดิ  ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ ต่อ

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยโรคกระเพาะ

อาหาร  

2859 

รัชภูมิ  เมืองแกว้  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้ขน้ของยาคาร์บามาซี

ปีนในซีรัมกบัการเปลียนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดฝอยทีปก

คลุมบริเวณฐานเลบ็ ในผูป่้วยทีไดรั้บยาคาร์บามาซีปีน  

2872 

รัฐพงษ ์ อ่อนจนัทร์ กรอบแนวคิดสาํหรับระบบสอบออนไลน์ขนาดใหญ่  2887 

รุ่งนภา  ทองละมุล  ผลของอุณหภูมิทีใชใ้นการเผาต่อสมบติัทางเทอร์โมอิเลก็ท

ริกส์ของดีลาฟอสไซต ์CuAl0.9Fe0.1O2  

2898 

วรรณิภา  อินพรม  ผลของไฮโดรคอลลอยดต่์อความคงตวัของนาํมะขามเขม้ขน้

ระหว่างการเก็บรักษา  

2912 

วริน  บุญฤทธิ  การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือใหบ้ริการการบริบาลทาง

เภสชักรรม สาํหรับผูป่้วยวณัโรคในโรงพยาบาลชุมชน  

2927 

วรินธร  อาบไธสง  การประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัขนัเชิงวิเคราะห์ และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือหาพืนทีเสียงต่อการเกิดโรคเลป

โตสไปโรซิส  

2936 

วาสนา  แววศรี  ปัญหาและผลกระทบการเขา้สู่ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและ  

จุดวกิฤตทีตอ้งควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   

2955 

วิชชุดา  วงศธ์นสารสิน  ผลของอตัราส่วนความดนัแก็สอาร์กอนต่อความดนัแก็ส

ไนโตรเจนทีมีผลต่ออตัราการกดักร่อนของฟิลม์บางโครเมียม

ไนไตรดใ์นนาํสบัปะรด ทีเคลือบโดยวิธีดีซีรีแอคทีฟ 

แมกนีตรอน สปัตเตอริง   

2967 

วิทิต  มลูวงค ์ กระบวนการหาเซตวิภชันยัทีเหมาะสมทีสุดในการพยากรณ์

คลุมเครือ  

2978 

วิภาษณีย ์ กาญจนโสภณ  ระบบแนะนาํสถานทีท่องเทียวภาคใตต้อนล่างดว้ยเทคนิคตวั

กรองเชิงร่วมมือ ร่วมกบั วิธีเพือนบา้นใกลที้สุด  

2986 

วิไลวรรณ  ทองใบอ่อน  ตวัแบบลอจิตสะสม 2 ชนั  2999 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

ศรีพรรณ  เรืองธรรมพิศาล  กราฟเชือมโยง 3-i-vertex-critical กบัเซตตดัทีมีจาํนวนจุดนอ้ย

ทีสุด  

3006 

ศศิธร  สุขไพบูลย ์ การพฒันาโปรแกรมตน้แบบสาํหรับประเมินความเหมาะสม

ของการสงัใชย้าทีมีความเสียงสูงแบบยอ้นหลงัในผูป่้วยสูงอาย ุ

:กรณีศึกษาโรงพยาบาลอมัพวา  

3014 

ศิริกาญจน ์ เพง็อน้  การพฒันาผลิตภณัฑฆ่์าเชือจากนาํมนัมะพร้าวดดัแปร  3022 

ศิริญา  ทาคาํ  การศึกษาสภาวะอุณหภูมิของตูอ้บลมร้อนและระดบัพลงังาน

ไมโครเวฟในการอบแหง้ลกูเดือยต่อคุณภาพของลกูเดือยหุงสุก

เร็วทีผลิตได ้ 

3030 

ศิรินภา  พรมมาแบน  การพฒันาและออกแบบถว้ยนาํดืมกระดาษทีผลิตจากเยอื

กระดาษชานออ้ย  

3045 

ศิริพร  ไชยสงคราม  สภาวะทีเหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุง้

ดว้ยเอนไซม ์ 

3056 

ศุภรานนัท ์ เสาวกุล  การลดกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํโดยการดูดซบับนตวัดูด

ซบัอะลมิูนา  

3068 

สมชาย ดาํเนิน  การพฒันาคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคเรือรังดว้ยธรรมปฏิบติั   3077 

สามารถ  ปินงาม  การเพิมประสิทธิภาพแม่พิมพโ์ดยเทคนิคการซ่อมบาํรุงรักษา

เชิงป้องกนั กรณีศึกษาผูผ้ลิตชินส่วนรถยนตจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

3091 

สายฝน  ถนอมศรี  การจดัการสิงแวดลอ้ม : บริษทัเอช แอนด ์เอช ศิลป์อิสระ

จาํกดั  

3105 

สุขสนัต ์ เหลืองวฒันวิไล  การประเมินสหสมัพนัธก์ารไหลเขา้หลุมผลิตแนวตงั  3133 

สุทธิรักษ ์ ไพโรจน ์ การหาค่าพลงังานความร้อนจากระบบรวมแสงอาทิตยด์ว้ยการ

ประยกุตใ์ชจ้านดาวเทียม  

3148 

สุวิตรา  หวลระลึก  การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสมัประสิทธิถดถอย เมือเกิดพหุ

สมัพนัธ ์ 

3158 

โสภณ  วีระวฒันยงิยง  ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ช้

รถยนตที์อยูอ่าศยัในเขตชานเมือง กรณีศึกษา สายบางใหญ่ – 

บางซือ  

3390 

เหมือนขวญั  กงนอก การใชว้ิธีโคพิกเมนตเ์ทชนั เพือเพิมความคงตวัของรงควตัถุ

จากกระเจียบแดงและดอกอญัชนั 

3353 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

อรรวินท ์ นุ่มนิม  การพฒันากาํลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์จากเถา้หนกัดว้ยการใช้

มวลรวมผสม  

3172 

อรวี  วุฒิไทย  ความหลากชนิดของนกภายในพืนทีสีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร   

3185 

อรสุมา  ปาลคะเชนทร์  การเกิดพิษต่อตบัระหว่างการรักษาวณัโรค: อุบติัการณ์และ

ลกัษณะทางคลินิค  

3197 

อรุโณทยั  โอวฒันา  การศึกษาสภาวะการทาํแหง้ทีเหมาะสมในการผลิตดีหมึกผง

ดว้ยเตาอบลมร้อน  

3209 

อชัฎาพร  หารคาํแพง แบบจาํลองสาํหรับคาํนวณปริมาณรังสีตรงจากดวงอาทิตย์

ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใชส้งัเคราะห์แสงในสภาพทอ้งฟ้า

ปราศจากเมฆ 

3224 

อญัชลี  ตนัตุย้  การบาํบดันาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนตด์ว้ย

กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและกระบวนการ

ออกซิเดชนัทางเคมี  

3233 

อญัชลี  มลูคลืน  การกาํจดัสารหนูและปรอทออกจากนาํทิงทีไดจ้ากขุดเจาะ

นาํมนัดิบโดยใชเ้ยอืแผน่เหลวทีพยงุดว้ยเสน้ใยกลวง  

3247 

อาภรทิพย ์ เปียปาน  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI และ ชุดทดสอบ One - Step Fecal Occult Blood ( FOB ) 

ทีใชใ้นการตรวจคราบโลหิตมนุษยใ์นงานนิติวิทยาศาสตร์  

3260 

อาํพร นามนยั   การประยกุตแ์บบจาํลอง PEST เพือเสนอแนวทางการบริหาร

จดัการพืชต่างถินรุกราน 

3270 

อุทุมพร  บุญจบั  การจดัการสิงแวดลอ้มโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนวดัเชิงเลน 

(นครใจราษฎร์)  

3278 

ฮานีฟะฮ  เจ๊ะอาลี  ความกงัวลของมารดาทีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการ

เปลียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น  

3291 

เกศราพร  นนทิอภิรมย ์ ขอ้พิจารณาเกียวกบัการทาํลายพิมพพ์นัธุกรรมจากวตัถุพยาน

ประเภทลายพิมพนิ์วมือ  

3314 

เจนกิจ  สายสวาท Modified-mesoporous silica for metal ions adsorption in 

solution 

3325 

 

 



 
 

ชือ-นามสกุล ชือบทความ หน้า 

เจนจิรา  มีแสง  ประสิทธิภาพของระบบป้องกนัฝุ่ นละอองจากกระบวนการ

ผลิตของโรงโม่หิน จากค่าการตรวจวดัความทึบแสง : 

กรณีศึกษา ตาํบลหนา้พระลาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สระบุรี   

3333 

เพญ็ศรี  บุญเฉลียว  การตรวจหาเพศจากรูปแบบและความหนาแน่นของจาํนวน

เสน้นูนบนฝ่าเทา้คนไทย  

3341 

เอกชยั  รัมมะรัตน ์ การศึกษาบทบาทของไมโครเลนส์ต่อสมบติัทางแสงของแผน่

รวมแสงฟลอูอเรสเซนต์  

3366 

เอลิน  ยงวิริยกุล  วิธีคน้หาสญัญาณใหถ้กูตอ้งและรวดเร็ว โดยผสมระหว่างการ

ตดัสินใจทนัทีและการรอพิจารณาใหค้รบจึงตดัสินใจ  

3375 
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ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.กีรติ  เกิดศิริ   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย0 ดร. ชัยสิทธ์ิ ดVานกิตติกุล 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสVง 
ดร.เกรียงไกร  เกิดศิร ิ
ดร. ทยากร จารุชัยมนตร ี
ดร. สินีนาถ ศุกลรตันเมธี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารย0จริาพรรณ  วงศ0ทองสงวน 
  

� กลุMมมนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� วิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�   

ศาสตราจารย0สายันต0 ไพรชาญจิตร0 
รองศาสตราจารย0 สรรค0ใจ กลิ่นดาว 
ดร.จันทิมา อังคพานิชกิจ 
ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รองศาสตราจารย0ดํารงค0 ฐานด ี
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย0 ดร.จินตวีร0 คล�ายสังข0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.จิตติศักดิ ์ธรรมาภรณ0พิลาศ 
ดร.พิทยาวัฒน0 พิทยาภรณ0 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกMน 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.อังคณา  ตุงคะสมติ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมM 
ศาสตราจารย0เกียรติคณุ สรุพล ดําริห0กุล 
รองศาสตราจารย0 ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.พชร  สุวรรณภาชน0 
ดร.สจุริตลักษณ0 ดีผดุง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย0 ดร.ผาสุข อินทราวุธ 
รองศาสตราจารย0 ดร.สุรเชษฐ0 ชิระมณ ี
รองศาสตราจารย0 ดร.นรินทร0 สังข0รักษา 
รองศาสตราจารย0 ดร.บุษบา กนกศิลปกรรม 
รองศาสตราจารย0สมประสงค0 นVวมบุญลือ 
รองศาสตราจารย0ประสพชัย พสุนนท0 
รองศาสตราจารย0สมพร รVวมสุข 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0บัญญัติ เรืองศรี 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0สิริอาภา รัชตะหิรัญ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.บํารุง โตรตัน0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.มาเรียม นิลพันธุ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
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ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.พิทักษ0 ศิรวิงษ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร. วิโรจน0 เจษฎาลักษณ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.นพพร จันทรนําชู 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ธีรศักดิ์ อุVนอารมย0เลิศ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ปรณัฐ กิจรุVงเรือง 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.นํ้ามนต0 เรอืงฤทธ์ิ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.สมชาย สําเนียงงาม 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.บุญจิรา ชิรเวทย0 
ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
ดร.ธีระวัฒน0 จันทึก 
ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
ดร.สรัญญา จันทร0ชูสกุล 
ดร.สายสดุา เตยีเจริญ 
ดร.กัลยา เทียนวงศ0 
ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม 
อาจารย0สาธิต จันทรวินิจ 
โรงเรียนนายร(อยตํารวจ 
รองศาสตราจารย0 พตอ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิร ิ
ดร.สรุัตน0 เลิศล้ํา 
โรงพยาบาลพุทธโสธร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.วรากร เกรยีงไกรศักดา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.จิราพร ระโหฐาน 
ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ธีระ กุลสวัสดิ ์
ดร.จักรี ไชยพินิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.เขมณัฏฐ0 มิ่งศิริธรรม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ร�อยตรี ดร. ณัฐกริช เปาอินทร0 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ดร.รุVงโรจน0 ภริมย0อนุกูล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ดร. สุวภัทร ศรีจองแสง 

ดร. ลาวัณย0ฉวี สจุริตตานนท0 
กรมศิลปากร 
อาจารย0ประพิศ พงศ0มาศ 
ดร.อมรา ศรสีุชาต ิ
ดร.ภัคพดี อยูVคงด ี
นายพงศ0ธันว0 สําเภาเงิน 
นายอาณัติ บํารุงวงศ0 
นายพีรพน พิษณุพงศ0 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมM 
อาจารย0พรรณเพ็ญ เครือไทย 
อาจารย0ธิตินัดดา มณีวรรณ0 
 

� กลุMมวิทยาศาสตร� วิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยขอนแกMน 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ทพญ.ดร.วรานุช ปPติพัฒน0 
อาจารย0 ทญพ.วิไลพร สุตันไชยนนท0 
น.สพ.ดร. ปPยวัฒน0 สายพันธุ0 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย0 ดร. สุวิมล กีรตพิิบูล 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศร ี
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ทญ.ดร.ชุตมิา ระตสิุนทร 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.นภสัสวงศ0 โรจนโรวรรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
ดร.ศรตุ อํามาตย0โยธิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
รองศาสตราจารย0 ดร.รุVงนภา พงศ0สวัสดิม์านิต 
รองศาสตราจารย0 ดร. นันทวัน เทอดไทย 
รองศาสตราจารย0 ดร.วีระชัย  พุทธวงศ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร. วีรเชษฐ0 จิตตาณิชย0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ศศิธร นาคทอง 
ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(าเจ(าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย0 ดร. ประกอบ กิจไชยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.อัศวิน อมรสิน 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.หมดุตอเลบ็ หนิสอ 
สํานักงานตํารวจแหMงชาติ 
พ.ต.ท.กฤษฎา  ริบรวมทรัพย0 
พ.ต.อ.อดิชัย  กัณหา 
โรงเรียนนายร(อยตํารวจ 
พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์  สืบพงษ0ศิร ิ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ดร.จินดามาศ โกศลช่ืนวิจตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย0 พจวรรณ ลาวัณย0ประเสริฐ 
ภญ.รศ.ดร.วราภรณ0 จรรยาประเสริฐ 
ภญ.รศ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 
ภญ ดร. บุษบา จินดาวิจักษ0 
อาจารย0 ดร.วัจนันท0  มัตติทานนท0 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ภญ.ผศ.ดร. วริษฎา ศิลาอVอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี 
รองศาสตราจารย0 ดร.นภาพร เช่ียวชาญ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.มณฑิรา นพรัตน0 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.ธนพล เฉลิมกิตต ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ศศิธร ชูศรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมM 
รองศาตราจารย0 ดร.อภริักษ0 เพียรมงคล 
ดร.สภุเวท มานิยม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 
อาจารย0ปPยะวิทย0 ทิพรส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ(าพระยา 
ดร.จุมพฎ  กาญจนกําธร 
อาจารย0ชลติ    วณิชยานันต0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย0 ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ0 
รองศาสตราจารย0 ดร. ปราณีต โอปณะโสภติ  
รองศาสตราจารย0 ดร. ธวัชชัย แพชมัด    
รองศาสตราจารย0 ดร.มัลลิกา  ปvญญาคะโป 

รองศาสตราจารย0 ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ   
รองศาสตราจารย0 มาณพ ปานะโปย 
รองศาสตราจารย0 ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ0พันธ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร. ณัฐกาญจน0 หงส0ศรีพันธ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.นรงค0 ฉิมพาล ี
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.อรญั วสันตกรณ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.บุศรินทร0 เฆษะปะบุตร 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.รัฐไท พรเจริญ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 อินทิรา นาควัชระ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ประจวบ กลVอมจิตร 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.บัณฑิต อินณวงศ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.เอกพันธ0 แก�วมณีชัย 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.อรณุศรี ลจีีรจําเนียร 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.บุศรากรณ0 มหาโยธี 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ทสพล เขตเจนการ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.จันทร0ฉาย ทองปPwน 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.เอกนรินทร0 บางทVาไม� 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ  
โรแบร0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ดร.ธงชัย เตโชวิศาล 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 สมจิตร ลาภโนนเขวา 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 สุขุม โฆษิตชัยมงคล 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 วันชัย ลลีากวีวงศ0 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 ปฏิพัทธ0 หงษ0สุวรรณ 
ผู�ชVวยศาสตราจารย0 อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ0 
ภญ.อ.ดร. ทิพาพร พงษ0เมษา 
ภก.ผศ.ดร. วิชัย สันติมาลีวรกุล 
ภญ.อ.ดร.นันทลักษณ0 สถาพรนานนท0 
ภญ.ผศ.ดร. ลาวัลย0 ศรัทธาพุทธ 
ดร.ชูเกียรติ สอดศร ี
ดร. ศราวุธ ภูVไพจิตร0กุล 
ดร.กัญจนา ทองสนิท 
ดร.วัสรา  รอดเหตุภยั 
ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณ0นาร ี
ดร.ศิรริัตน0  ชูสกุลเกรยีง 
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ดร.กัมปนาท  ธาราภูม ิ
ดร.วรพจน0 ชอบธรรม 
ดร.วรภาส พรมเสน   

อาจารย0พรชัย เปลี่ยมทรัพย0 
อาจารย0ศิวะพงศ0 เพ็ชรสงค0 
อาจารย0วรวุฒิ  มั่นสุขผล

อาจารย0อรทัย  เขียวพุVม 
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กําหนดการประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 4 
เร่ือง “การศึกษาเชิงสร(างสรรค�” 

The  4th  National and International Graduate Study Conferene 2014 “Creative Education” 
วันที่  22 - 23  พฤษภาคม  2557  ณ  ศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร(องค�การมหาชน) กรุงเทพฯ 

............................................................. 
 

วันที่  22  พฤษภาคม 2557      
 
08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.       พิธิเปPด  

 กลVาวรายงาน 
โดย  รองศาสตราจารย0 ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ0  
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 กลVาวเปPดงานและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดVน 
โดย  ศาสตราจารย0เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
       นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

09.30 – 10.30 น.       ประธานและผู�เข�ารVวมประชุมเยี่ยมชมผลงานวิจัยด�วยโปสเตอร0 
         พักรับประทานอาหารวVาง  (ห�องอาหาร ชั้น 4) 
10.30 – 12.00 น.        บรรยายพิเศษเร่ือง “การสร�างสรรค0ด�วยสหวิทยาการ (Creative by 
Interdisciplinary)” 

       โดย  ศาสตราจารย0เกียรตคุิณ นายแพทย0ยงยุทธ  วชัรดุลย0   
 

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห(องอาหารชั้น 4) 
 
13.00 – 14.30 น.       การนําเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา   
         - กลุVมศิลปะและการออกแบบ (ห�อง 307, ห�องมัลติมีเดีย) 
         - กลุVมมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 (ห�อง 407, ห�องประชุมใหญV) 

 - กลุVมวิทยาศาสตร0/วิทยาศาสตร0สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ห�อง 307, ห�อง 404, ห�อง 405) 

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารวMาง  (ตามอัธยาศัย) 
 

14.45 – 17.00 น.       การนําเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา (ตVอ) 
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  ฌ 
 

 

วันที่  23  พฤษภาคม  2557    
 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น.        การนําเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา 

       - กลุVมศิลปะและการออกแบบ   
          - กลุVมมนุษยศาสตร0และสงัคมศาสตร0 (ห�องมัลติมีเดีย, ห�องประชุมใหญV, 
ห�อง 407, ห�อง 307) 
          - กลุVมวิทยาศาสตร0/วิทยาศาสตร0สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
            (ห�อง 404, ห�อง 405) 
10.00 – 10.15 น.       พักรับประทานอาหารวMาง (ตามอัธยาศัย) 
10.15 – 12.00 น.        การนําเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา  (ตVอ) 
12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.30 น.         การนําเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา (ตVอ) 
                                               ......................................................... 
 
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

- ผู�ที่นาํเสนอด�วยโปสเตอร0รับใบประกาศนียบัตรที่โต~ะลงทะเบียน ชั้น 4 
- ผู�ที่นาํเสนอด�วยวาจารับใบประกาศนียบัตรในห�องทีน่ําเสนอ 
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Polka Dots in the Urban Maze: A Musical Exploration of the Reflection of 
Self in Others.

Author : Miss Kamonporn Wongcharoenchai Researcher, 
             Supervisor: Dr Jean-David Caillouët 
             Music Research and Development, Faculty of Music, Silpakorn University

Abstract
  
    The aim of this thesis is to suggest an idea of a form of equality which everyone desire 
to have in their daily lives. We can see the world from a bird eyes view that “Polka Dots in 
the Urban Maze” can be thought of as symbolizing the human body and mind which have 
an equal worth each in their own unique way within their lives in the diverse culture of 
urban society. By focusing on inner voice awareness of humans, which cannot be replaced 
by others, the character and uniqueness of each individual is valued and respected. A 
musical exploration of the reflection of self in others shows that all circumstances are a 
mirror of life. There is nobody born perfect. We are born to to learn, to challenge, to 
improve, to advance the fundamental suffering of human existence by reflecting others. 
We come with different backgrounds, genders, sexual identities, languages, races and other 
individual interests and tastes. These all make us valuable to the diversity of humans. In 
doing so, my thesis aims to represent the musical exploration of self from an experiences 
by “Polka Dots in the urban maze” composition which separated into 5 sections; What I 
hear, My memory, What I see, My perception and Our circumstance.

Key Word (s): Polka Dot in the urban maze, Self-Reflection in others, Soundscape, Musical exploration

Introduction

      “No matter how humanity advances, the fundamental sufferings of human 
existence--birth, aging, sickness and death--will always remain with us. No one is without 
problems or suffering of some kind. Everyone is struggling with some aspect of their 
karma, their life.”1

Daisaku Ikeda
             

1 (Translated excerpts from the October 2013 issue of the Daibyakurenge, the  Soka Gakkai 
monthly study journal , and published as SGI Newsletter No. 8841)
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    At the beginning of life’s journey, every person starts with a different background; 
ethnicity, nationality, social status or religion undeniably influence one’s destiny. These are 
aspects of life we have no control over.  We all are unique in a diverse world, looking for 
our true voice.

     I used to really struggle in life as a result of difficult personal relationships with the 
people surrounding me. This affected my musical abilities. One teacher once told me: 
“Your playing has no music” Those words resonated with me for a long time and had a big 
impact over my self confidence.   (REMEMBER TO REMEMBER THE WORD)

      This kept me questioning myself for a long time. What is music ? What really is the 
music i want to play ? How can one really judge the music from others ?

Nobody should suffer from the discriminatory attitudes of others. 

       Personally, I think there isn’t only way to learn, there isn’t one way to think about 
and interpret the musical repertoire of the past. Following this questioning process, I have 
worked to find my own way through those problems to find a method that suited me.
       
     I used to sit alone in a public space above a shopping mall near my house in 
Bangkok’s Rama I area.  Contemplating life and reflecting on my own difficulties while 
observing others. While sitting there, I felt wonderfully comfortable and spent much time 
observing people who I had never met before. I became very aware of the energies  
emanating from people as they passed across each other in opposite directions right 
before me. It seemed like an urban maze where people found their own way through their 
daily reality. 

      Observing people, i became aware that everyone carries their own problems and 
strives for solutions. I wasn’t alone. I became sensitive to people’s auras and the creative 
energies emanating from them.

Objectives
     1) To develop mutual understanding through music.
     2) To reflect on my own experiences and share my observations through music 
     3) To suggest new creative ways for human co-existence.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



  Terminology glossary

     - Polka dot: this is used here as a symbol for the body and mind of every human.
     - Urban maze:  The contemporary urban stage for social interactions.

     - Polka Dots in the urban maze refers to an idea of seeing, walking and living as a 
human in reality. A perception as an outsider and an insider; As an Insider could see 
everything like a big dot as a narrow picture,  As an outsider could see everything like a 
smallest dot as a broader picture. 

      - The reflection of self in others refers to the way to bring people come and join 
together for a compassion and mutual understanding. When people come and share what 
they desire, it will become a starting point of sound from the vibration of one person, in 
the view of dot to dot or human to human. 

Research Methodology
       The researcher reviewed related literature in the field of sociology concept, visual 
perception and music composition as follow;

                     1. Urban Area (Siam)
                     2. Self-Reflection in others
                     3. Music Composition

1. Urban
        I would like to present the meaning of Urban as Henry Lefebvre said
      “The urban is, therefore, a place of encounter, assembly, simultaneity. This form has 
no specific content, but is a center of attraction and life.”2

      The Urban area I have chosen for the project is called ‘Siam’. It is an area located in 
the centre of Bangkok and is one of its the main public areas and the crossing of all its 
major transportation systems. It includes shopping malls, department stores, institutes, art 
spaces and galleries, all included within one square kilometre. A wide range of activities 
permanently happens there with a never ending flux of people moving in and out.

2 Henry Lefebvre, The Urban Revolution, foreword by Neil Smith, translated by Robert 
Bononno (University of Minnesota Press, 2003), 118.
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2. Self-Reflection in others

      I became aware that “we simply cannot develop and realize our potential as 

individuals without a community in which we conduct our interactions.” 3  Because we 
lives in reality and we cannot escape from any community and circumstances. When we 
see other people’s living and think about it then we will know that the value of human 
being. 
          
         “We Are All Mirrors for Each Other
     When we look at other people, we see many of their qualities in innumerable and 
seemingly random combinations. However, the qualities that we see in the people 
around us are directly related to the traits that exist in us. "Like attracts like" is one of the 
spiritual laws of the universe. We attract individuals into our lives that mirror who we are. 
Those you feel drawn to reflect your inner self back at you, and you act as a mirror for 
them. Simply put, when you look at others, you will likely see what exists in you. When 
you see beauty, divinity, sweetness, or light in the soul of another, you are seeing the 
goodness that resides in your soul. When you see traits in others that evoke feelings of 
anger, annoyance, or hatred, you may be seeing reflected back at you those parts of 
yourself that you have disowned or do not like. 

Because we are all mirrors for each other, looking at the people in your life can tell you a 
lot about yourself. Who you are can be laid bare to you through what you see in others. 
It is easy to see the traits you do not like in others. It is much more difficult to realize that 
you possess those same traits. Often, the habits, attitudes, and behaviors of others are 
closely linked to our unconscious and unresolved issues. 

When you come into contact with someone you admire, search your soul for similarly 
admirable traits. Likewise, when you meet someone exhibiting traits that you dislike, 
accept that you are looking at your reflection. Looking at yourself through your 
perception of others can be a humbling and eye-opening experience. You can also 
cultivate in you the traits and behaviors that you do like. Be loving and respectful to all 
people, and you will attract individuals that will love and respect you back. Nurture 
compassion and empathy and let the goodness you see in others be your mirror.”4

3 The politician Jim Garrison talking about the philosopher John Dewey as quoted here: http://
www.ikedacenter.org/ikeda-forum/2009-new-humanism

4 http://dailyom.com/articles/2008/16344.html

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         4 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ikedacenter.org/ikeda-forum/2009-new-humanism
http://www.ikedacenter.org/ikeda-forum/2009-new-humanism
http://www.ikedacenter.org/ikeda-forum/2009-new-humanism
http://www.ikedacenter.org/ikeda-forum/2009-new-humanism
http://dailyom.com/articles/2008/16344.html
http://dailyom.com/articles/2008/16344.html


3. Music Composition
   Dialogue of Dot & Reflection (2013)

      This is the first step to explore what can be the music from my memory while I was 
create a dialogue through music that I felt enjoyable to play then I bring the material and 
applied into this piece after.
                
        Instrumentation : Flute, Clarinet and Percussion

Analysis of composition

        “Dialogue of Dot and Reflections” is based on the memories of music improvised 
with some of my friends; engaging in a musical conversation with one person saying one 
phrase and triggering a reaction from others. This sort of dialogue is punctuated my the 
players’ own musical voices. I attempted to capture this phenomenon and transcribe it 
while mixing it with my own interpretation. (Picture 1)
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          Picture 1     Showing the dialogue and direction of melodic line.
                           (K.Wongcharoenchai: Dialogue of Dot and Reflection Bar 1 - 5)

        Two types of sounds are used to reflect two different impressions. The attacks of the 
percussion instruments express the idea of of self through their incisive presence while the 
resonance of those same sources leave an immediate sonic trail behind them akin to the 
blurry memories of moments just passed. This is why i decided to work with instruments 
that have a natural reverb. In this case, the glockenspiel and the triangle. (Picture 2)
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             Picture 2     Showing instrumentation and how to use.
                              (K.Wongcharoenchai: Dialogue of Dot and Reflection Bar 1 - 5)

           and Also I added an sound effect to represent human’s emotion. (Picture 3)
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            Picture 3    Showing an additional sound effect on Flageolets and Jet Whistle.
                             (K.Wongcharoenchai: Dialogue of Dot and Reflection Bar 56 - 61

Results/Conclusion
       The researcher would like to present “Polka Dot in the Urban Maze” composition 
consisting of 5 sections.

                                     Section 1: What I hear (Real Sound)
                                     Section 2: My memory 
                                     Section 3: What I see
                                     Section 4: My perception
                                     Section 5: Our circumstance.

Discussion
        The work seems to me that you can expand yourself and spread your wing of mind 
to open a mutual understanding dialogue of each other by the reflection of self in others, 
as an echo of sound which is amplified by a creative action of mind and ultimately 
become a harmony of life and a movement of society by a dialogue of human
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แนวคิดเทคนิคการด้นสดด้วย ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดกิ ซีเควนซ์ ของ ชัค โลป ในเพลง The Girl 

From Ipanema, Mr. Martino, Pocket Change 

 

The Concept of Chuck Loeb’s with Guide Tone Line and Melodic Sequence in The Girl 

From Ipanema, Mr. Martino and Pocket Change 

 
นาย กิติภทัร ภูวะปัจฉิม


 

วฒิุชยั เลศิสถากิจ


 

 
บทคัดย่อ 

   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา และวเิคราะห์แนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และ

เมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลปจาํนวน 3 เพลง ไดแ้ก่ 1) The Girl From Inpanema ประพนัธ์โดย แอนโตนีโอ 

คาร์ลอส โจบิม (Antonio Calos Jobim, 1927 - 1994) เรียบเรียงโดยชคั โลป 2) Mr. Martino ประพนัธ์และ

เรียบเรียงโดย ชคั โลป 3) Pocket Change ประพนัธ์และเรียบเรียงโดย ชคั โลป และนาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการศึกษา

วเิคราะห์มาต่อยอดสร้างแบบฝึกหดั 

 ผลจากการวจิยัพบวา่ แนวคิดการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ ของ ชคั โลป มีการกาํหนดค่าตวัโนต้ที

ชดัเจน โดยมีการใชติ้ดต่อกนัหลายหอ้ง และไดมี้การตกแต่งแนวทาํนองจากไกด ์โทน (Embellishing Guide 

Tone) ดว้ยเทคนิคทงัหมด 7 รูปแบบ 1) พาสซิง โทน (Passing Tones) 2) อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน (Upper 

Neighbor Tones) 3) โลเวอร์ เนเบอร์ โทน (Lower Neighbor Tones) 4) คอร์ด ซาวด ์(Chord Sound) 5) 

โครมาติก แอฟโพรช (Chromatic Approach) 6) ออคเตฟ ดิสเพลคเมนท ์(Octave Displacement) และ 7) 

ทรัยแอด (Triad) ในส่วนของเมโลดิก ซีเควนซ์ มีการเคลือนทีของกลุ่มโนต้ดว้ยขนัคู่จาํนวน 2 แบบ 1) แบบ

เคลือนทีขึน (Ascending) 2) แบบเคลอืนทีลง (Descending) และไดใ้ชร่้วมกบับนัไดเสียง เมเจอร์ (Major 

Scale) บนัไดเสียง เพนทาโทนิก ไมเนอร์ (Pentatonic minor) นอกจากนีไดมี้การตกแต่งเมโลดิก ซีเควนซ์ ดว้ย

เทคนิค โครมาติก แอฟโพรช อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน โลเวอร์ เนเบอร์ โทน  และทรัยแอด 
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คําสําคัญ : ไกด ์โทน ไลน์ เมโลดิก ซีเควนซ์ นกักีตา้ร์แจส๊ 

 This research aims to study and analyze the concept of Chuck loeb’s improvisation 
with Guide Tone Line and Melodic Sequence on 3 songs, including: (1) The Girl From 

Inpanema composer by Antonio Calos Jobim, arranged by Chuck Loeb composed by Johnny 
Mandel, arranged by Chuck Loeb (2) Mr.Martino composed and arranged by Chuck Loeb (3) 

Pocket Change composed and arranged by Chuck Loeb ; and to check the results of analysis 
are further building up the improvisation.  
 
              Results of the study revealed that live improvisation concepts with guide tone line by 
Chuck Loeb is configured, the notes are clear. Using a consecutive the melody of guide tones  
was decorative (Embellishing Guide Tone) with all 7 techniques 1) Passing Tones  2) Upper 

Neighbor Tones 3) Lower Neighbor Tones 4) Chord Sound 5) Chromatic Approachb 6) Octave 

Displacement  and 7) Triad . Melodic sequence  has movement of notes  2 types: 1) moving up 

(Ascending) 2) moving down (Descending) and was used with Major Scale, Pentatonic minor 

also was decorative Melodic sequence  with Chromatic Approach, Upper Neighbor Tones, 
Lower Neighbor Tones and Triad techniques. 
 
Keywords: Guide Tone Line : Melodic Sequence : Jazz Guitarist. 

บทนํา 

 ความโดดเด่นของดนตรีแจส๊อยู่ทีการดน้สดแบบแจส๊ (Jazz Improvisation) ซึงหมายถึงการร้อง 

หรือการบรรเลงดว้ยไหวพริบ ปฏิภาณในบทเพลงโดยใชอ้งคป์ระกอบของดนตรีไดแ้ก่ ทาํนอง (Melody) เสียง

ประสาน (Harmony) และจงัหวะ (Rhythm) มาเป็นพืนฐานในการดน้สด โดยการดน้สดในแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกนัขึนอยู่กบัอารมณ์ ความรู้สึกรสนิยมทางดนตรี ของผูร้้อง หรือผูบ้รรเลง 

 ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาการบรรเลงกีตา้ร์แจส๊เนืองจากเป็นเครืองดนตรีทีสามารถบรรเลงใน

การประกอบเพลงและการบรรเลงทาํนองเดียวนอกจากนียงัเปลียนเสียงกีตา้ร์ไดห้ลากหลายรูปแบบดว้ยการต่อเขา้

กบัเครืองดดัแปลงเสียง (Guitar Effect) ซึงนกักีตา้ร์แจส๊ทีมีชือเสียง จะมีเสียงของกีตา้ร์ทีเป็นเอกลกัษณ์เป็นของ

ตนเอง  โดยขึนอยูก่บัประเภทของกีตา้ร์ เทคนิคการบรรเลง และการใชร่้วมกบัเครืองดดัแปลงเสียงชนิดต่างๆ ใน

ส่วนของการดน้สดขึนอยู่กบัแนวคิด  เทคนิคการบรรเลง รูปแบบของวงดนตรี ภาษาแจส๊ (Jazz Language) ซึง

ผูว้จิยัไดส้นใจทีจะศึกษาแนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลป นกักีตา้ร์

แจส๊ 
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การพัฒนาของนักกีต้าร์แจ๊สในยุคต่าง  ๆ

 ในปี ค.ศ. 1898 ยุคนิวออลีนส์นกักีตา้ร์แจส๊ทีมีชือเสียงคือ เอดดี แลง (Eddie Lang, 1902 – 1933) 

เป็นชาวอเมริกนัผิวขาวทีไดน้าํการดน้สดเขา้มาเป็นส่วนหนึงในเพลงแจส๊ และเป็นนกักีตา้ร์ทีเริมใชกี้ตา้ร์กิบสนั 

(Gibson) รุ่น L-4และL-5 ซึงเป็นกีตา้ร์ลาํตวัโปร่ง (Hollow Body Guitar) 

 ยุคสวงิในราวปี ค.ศ. 1935 เป็นยุคทีดนตรีแจส๊ไดรั้บความนิยมสังเกตไดจ้ากการพฒันาวงใหมี้ขนาด

ใหญ่ขึน นกักีตา้ร์แจส๊ทีมีชือเสียงในยุคสวงิไดแ้ก่ เฟรดดี กรีน (Freddie Green, 1911 – 1987) โดยบรรเลงใน

ตาํแหน่งนกักีตา้ร์วง เคานท ์เบซี ออร์เคสตรา (Count Basie Orchestra) ยาวนานกวา่ 50 ปี และชาร์ลี คริสเตียน 

(Charlie Christian,1916 – 1942) เป็นนกักีตา้ร์แจส๊ผิวสีดาํทีเริมนาํโนต้ทาํนองเดียว มาใชใ้นการดน้สดบนกีตา้ร์

โดยผ่านเครืองขยายเสียงกีตา้ร์ (Guitar Amplifier) ชนิดกีตา้ร์ทีนิยมใชคื้อ กีตา้ร์ไฟฟ้าลาํตวัโปร่ง (Hollow 

Body Electic Guitar) 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1940 ยุคบีบอป มีการพฒันาการดน้สดจึงก่อใหเ้กิดภาษาแจส๊ทีชดัเจนทีเรียกวา่ แนว

ทาํนองบีบอป (Bebop Melodic Line) นกักีตา้ร์แจส๊ทีมีชือเสียงในยุคบีบอปคือ โจ แพส (Joe Pass, 1929 - 

1994) เป็นนกักีตา้ร์แจส๊ผิวขาวทีมีอิทธิพลกบันกักีตา้ร์แจส๊ในปัจจุบนัเพราะโจ แพส เป็นผูน้าํแนวทาํนองบีบอปมา

ใชใ้นการดน้สดบนกีตา้ร์ไดอ้ย่างชดัเจนและน่าสนใจ และความสามารถในการบรรเลงทาํนองเดียวพร้อมกบัการ

บรรเลงคอร์ด นกักีตา้ร์แจส๊อีกท่านทีมีชือเสียงในยุคบีบอปก็คือ เวส มอนทโ์กเมอรี (Wes Montgomery,1923 -

1968) เป็นนกักีตา้ร์แจส๊ผิวสีดาํทีศึกษาการบรรเลงดนตรีแจส๊ดว้ยตนเอง โดยบรรเลงจากการไดย้นิ (By Ear) 

เทคนิคทีเป็นเอกลกัษณ์สําคญัคือ การบรรเลงโนต้ขนัคู่ 8 โดยบรรเลงพร้อมกนัดว้ยนิวมือซ้าย และใชนิ้วโป้งมือขวา

ดีดสายกีตา้ร์แทนการใชปิ้กกีตา้ร์ (Guitar Pick) เวส มอนทโ์กเมอรี ยงัคงนิยมใชกี้ตา้ร์ไฟฟ้าลาํตวัโปร่งเหมือนยคุ

ก่อน 

 ในปี ค.ศ. 1950 จิม ฮอล (Jim Hall, 1930-2013) เป็นนกักีตา้ร์ชาวอเมริกนัผิวขาวทีมีชือเสียงในยคุ

คูลแจส๊ และไดรั้บการกล่าวถงึแนวคิดการดน้สดเกียวกบัการใชโ้นต้ส่วนขยาย (Tension Note) ใชจ้งัหวะขดั

(Syncopation) ในการดน้สด และยงัเป็นแรงบนัดาลใหก้บันกักีตา้ร์ในยุคปัจจุบนั 

 ยุคฟิวชนั แจส๊ (Fusion Jazz) ปี ค.ศ. 1960 เป็นการผสมผสานระหวา่งดนตรีแจส๊กบัดนตรีร๊อค

จอห์น แมคลาฟลิน (John Mclaughlin, 1942) เป็นนกักีตา้ร์แจส๊ทีมีพืนฐานมาจากกีตา้ร์ร๊อค และไดรั้บอิทธิพล

มาจากวฒันธรรมอนิเดียนาํมาผสมผสานจนเกิดดนตรีทีเรียกวา่ ดนตรีโลก (World Music) 

 ในปี ค.ศ. 1980 สมูธแจส๊ (Smooth Jazz) เป็นดนตรีทีตอบสนองผูฟั้งดนตรีโดยเริมไดรั้บความนิยม

จากสถานีวทิยุเนือหาดนตรีส่วนใหญ่เนน้การใชเ้สียงทีกลมกลอ่ม (Consonant) การใชจ้งัหวะหรือกรูฟ(Groove) 

จากดนตรีอาร์แอนดบี์ (R&B) ดนตรีฟังค ์(Funk) ดนตรีร๊อค และดนตรีป็อป (Pop) วงดนตรีแบบสมูธแจส๊ทีมี

ชือเสียงไดแ้ก่ วงโฟร์ เพล (Four play) ก่อตงัวงเมือปี ค.ศ. 1990 สมาชิกในวงคือ บอ็บ เจมส์                       
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(Bob James, 1939) นกัเปียโน นาทาน  อสี (Nathan East, 1955) นกักีตา้ร์เบส ฮาร์ว ีเมสัน (Harvey Mason, 

1947) ผูเ้ล่นกลอง ลี ริทีนอว (Lee Ritenour, 1952) นกักีตา้ร์ ต่อมาไดมี้การปรับเปลยีนตาํแหน่งนกักีตา้ร์สองครัง 

ครังแรกคือ ลาร์รี คาร์ตนั (Larry Carlton, 1948) ในปี ค.ศ. 1997 ครังทีสอง ปี ค.ศ. 2010 คือ ชคั โลป เป็น

นกักีตา้ร์คนปัจจุบนัซึงผูว้จิยัมีความสนใจตอ้งการศึกษาแนวคิดเทคนิคในการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และเมโล

ดิก ซีเควนซ์ ของชคั โลป เพราะมีแนวทาํนองทีถูกจดัวางอย่างลงตวั ผสมผสานกบัแนวดนตรีอนืไดอ้ย่างกลมกลืน 

 

 ชคั โลปเริมเลน่กีตา้ร์ตงัแต่อายุ 11 ปี เมืออายุได ้13 ปีไดไ้ปเรียนกบัจิมฮอลและไดร่้วมบรรเลงกบันกั

แซกโซโฟนทีมีชือเสียงระดบัโลกอาทิเช่น แสตน เกทซ์ (Stan Getz, 1927 - 1991) มือเทเนอร์แซกโซโฟน ในปี 

ค.ศ. 1979 และ ไมเคิล เบรคเกอร์ (Michael Brecker, 1949 - 2007)  ในปี ค.ศ. 1985 ทาํให ้ชคั โลป มีชือเสียง

มากขึนและเป็นนกักีตา้ร์ทีเป็นทีรู้จกัในวงการดนตรีสมูทแจส๊ เนืองจากสําเนียงการบรรเลงกีตา้ร์ของ ชคั โลป มี

เอกลกัษณ์ซึงไม่เหมือนกบันกักีตา้ร์แจส๊ท่านอืน 

 เอกลกัษณ์การดน้สดบนกีตา้ร์ของ ชคั โลป คือ การดน้สดดว้ยไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ 

รวมถึงการเนน้ตวัโนต้ ชคั โลป เป็นนกักีตา้ร์ทีบรรเลงไดอ้ย่างคล่องแคล่วและแม่นยาํ เสียงกีตา้ร์ทีบรรเลงมี

ลกัษณะนุ่มนวลไพเราะ ซึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษาคน้ควา้เกียวกบัแนวคิดการดน้สดของ ชคั โลป 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ยงัไม่มีผูใ้ดไดท้าํการวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการดน้สด

ของ ชคั โลปทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาแนวคิดการดน้สดของ ชคั โลปเพือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูว้จิยัและผูอ้นื 

 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพอืพฒันาแนวคิดเทคนิคการด้นสดด้วย ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดกิ ซีเควนซ์ 

1. เพือศึกษา และวเิคราะห์แนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ 

ชคั โลป จาํนวน 3 เพลง ไดแ้ก่ 1) The Girl From Ipanema ประพนัธ์โดย แอนโตนีโอ คาร์ลอส โจบิม  เรียบ

เรียงโดยชคั โลป และ 2) Mr. Martino ประพนัธ์และเรียบเรียงโดย ชคั โลป 3) Pocket Change ประพนัธ์และ

เรียบเรียงโดย ชคั โลป 

2. เพือนาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์แนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และ

เมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลป มาสร้างเป็นแบบฝึกหดั 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดา้นเนือหาศึกษาประวติัของนกักีตา้ร์แจส๊ในแต่ละยุค ตงัแต่ยุคเริมแรกจนถึงยุคปัจจุบนั 

ชีวประวติัของ ชคั โลป ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของนกัดนตรีแจส๊ทีมีชือเสียง และวเิคราะห์แนวคิด

เทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน ์และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลป จาํนวน 3 เพลง ไดแ้ก่ เพลง 1) The 

Girl From Ipanema, Mr. Martino และPocket Change  

 ขอบเขตดา้นเวลา  ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1.    ทราบถึงประวติัความเป็นมาและการพฒันาของนกักีตา้ร์แจส๊ทีมีชือเสียงในแต่ละยุค ตงัแต่ยุค

เริมแรกจนถึงยคุปัจจุบนั 

 2.    ทราบถึงชีวประวติัของ ชคั โลป  

 3.  ทราบถึงไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของนกัดนตรีแจส๊ทีมีชือเสียง 

 4.    ทราบถึงแนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลป 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

ตอนที 1 ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวกับ ชัค โลป  

1. ชีวประวติั 

2. ไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ 

3. ตวัอย่าง ไกด ์โทน ไลน ์ของนกัดนตรีแจส๊ทีมีชือเสียง 

4. ตวัอย่าง เมโลดิก ซีเควนซ์  ของนกัดนตรีแจส๊ทีมีชือเสียง 

ตอนที 2 ศึกษาแนวคิดเทคนิคการด้นสดด้วย ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ในเพลง The Girl From 

Ipanema, Mr. Martino, Pocket Change  

1.   ศึกษาการใชไ้กด ์โทน ไลน ์

2. ศึกษาการตกแต่งแนวทาํนองจาก ไกด ์โทน ไลน ์

3. ศึกษาการใช ้เมโลดิก ซีเควนซ์ 

4. ศึกษาบนัไดเสียง และการตกแต่งทีใชร่้วมกบั เมโลดิก ซีเควนซ์ 
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ตอนที 4 นําแนวคิดเทคนิคการด้นสดด้วย ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชัค โลป มาต่อยอดสร้างเป็น

แบบฝึกหัด 

1. นาํมาสร้างเป็นแบบฝึกหดัดว้ยวธีิการเปลียนจงัหวะ 

2. นาํมาสร้างเป็นแบบฝึกหดัดว้ยวธีิการเปลียนคียห์ลกั 

ผลการศึกษา 

 จากการวจิยัพบวา่แนวคิดการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ไลน์ ของ ชคั โลป มีการกาํหนดค่าตวัโนต้ที

ชดัเจน โดยติดต่อกนัหลายหอ้ง และไดมี้การตกแต่งแนวทาํนองจากไกด ์โทน ดว้ยเทคนิคทงัหมด 7 รูปแบบ 1) 

พาสซิง โทน 2) อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน  3) โลเวอร์ เนเบอร์ โทน  4) คอร์ด ซาวด ์ 5) โครมาติก แอฟโพรช 6) ออค

เตฟ ดิสเพลคเมนท ์ และ 7) ทรัยแอด  ในส่วนของเมโลดิก ซีเควนซ์ มีการเคลือนทีของกลุ่มโนต้ดว้ยขนัคู่จาํนวน 2 

แบบ 1) แบบเคลอืนทีขึน  2) แบบเคลอืนทีลง  และไดใ้ชร่้วมกบับนัไดเสียง เมเจอร์  บนัไดเสียง เพนทาโทนิก ไม

เนอร์ นอกจากนีไดมี้การตกแต่งเมโลดิก ซีเควนซ์ ดว้ยเทคนิค โครมาติก แอฟโพรช อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน โลเวอร์ 

เนเบอร์ โทน  และทรัยแอด แลว้จึงนาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ มาสร้างเป็นแบบฝึกหดัโดยเปลยีนค่าของตวั

โนต้ จงัหวะ และเปลียนคียเ์พือประยุกตใ์ชก้บัการบรรเลงของผูว้จิยั 

ศึกษาแนวคิดเทคนิคการใช้ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของนักดนตรีแจ๊สทีมีชือเสียง 

 

ไกด ์โทน ไลน ์

                                                                                                   

                                                                                                     Eb ทรัยแอด           CS                        CS                       CS                      CS 

 

การตกแต่งแนวทาํนองจากไกด ์ โทน ดว้ย ทรัยแอด ร่วมกบั คอร์ด ซาวด ์  ในเพลง “How Insensitive” ของ แพท 

มาร์ติโน  

หอ้งที 37 คอร์ด Cm7 จงัหวะที 3 พบวา่มีการตกแต่งแนวทาํนองจากไกด ์โทน ดว้ย Eb ทรัยแอด ประกอบดว้ยโนต้ 

Eb-G-Bb เพือเขา้หาไกด ์โทน คือโนต้ตวั D ในจงัหวะที 4 และไดต้กแต่ง ดว้ย คอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ Eb-G-

D  เป็นโนต้ตวัที (3-1-9) เพือเขา้หาไกด ์โทน คือโนต้ตวั Eb ในจงัหวะที 1 ของหอ้งที 38  

การตกแต่ง 
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จากนนัตกแต่งดว้ยคอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ F-G-Bb เป็นโนต้ตวัที (11-5-7) เพือเขา้หาไกด ์โทน คือโนต้ตวั D 

ในจงัหวะที 2 และไดต้กแต่งดว้ย คอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ (Eb-C-Bb) เป็นโนต้ตวัที (3-1-7)  เพือเขา้หาไกด ์

โทน คือโนต้ตวั A ในจงัหวะที 3 จากนนัตกแต่งดว้ยคอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ G-F-D เป็นโนต้ตวัที (5-11-9) 

เพือเขา้หาไกด ์โทน คือโนต้ตวั Eb ในจงัหวะที 4 

 

 

 

                                  UNT                 UNT 

                                    ขึนขนัคู่ 3 

เมโลดิก ซีเควนซ์ ตกแต่งดว้ย อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน ในเพลง “I Hear A Rhapsody” ของ จอห์น โคลเทรน 

หอ้งที 109 คอร์ด Fm7 จงัหวะที 1 พบกวา่มีการตกแต่งเมโลดิก ซีเควนซ์ ดว้ย อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน (F-(E)-F) 

จงัหวะที 2 (Ab-(G)-Ab) และมีการเคลือนทีขึนของกลุ่มโนต้ดว้ยระยะห่างขนัคู่ 3 จากโนต้ตวัเริมของกลุ่มโนต้ (F-

Ab) 

ศึกษาแนวคิดเทคนิคการใช้ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชัค โลป 

 

ไกด ์โทน ไลน ์

 

การตกแต่ง  

                                    CS                             OD                             CS                  UNT     CA                        CS           

การตกแต่งแนวทาํนองจากไกด ์โทน ดว้ย คอร์ด ซาวด ์ออคเตฟ ดิสเพลคเมนท ์อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน และ

โครมาติก แอฟโพลช ในเพลง “The Girl From Ipanema” 

ตวัอยา่งนีชคั โลป ไดใ้ชโ้นต้ 2 ตวัเล่นพร้อมกนัดว้ยระยะห่างขนัคู่ 8 หอ้งที 105 คอร์ด F#m9 จงัหวะที 1 ได้

มีการตกแต่งดว้ย คอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ F#-G#-B เป็นโนต้ตวัที (1-9-11) ของคอร์ด เพือเขา้หาไกด ์

โทน คือโนต้ตวั G# ในจงัหวะที 3 และไดต้กแต่งดว้ย ออคเตฟ       ดิสเพลคเมนท ์ประกอบดว้ยโนต้ F#-G#-
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B โดยเคลือนทีขึนมาจากกลุ่มโนต้จงัหวะที 1 ดว้ยระยะห่างขนัคู่ 8 เพือเขา้หาไกด ์โทน คือโนต้ตวั G# ใน

จงัหวะที 1 ของหอ้งที 106  จากนนัไดต้กแต่งดว้ย คอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ B-Db-E ซึงเป็นโนต้ตวัที 

(11-5-7) ของคอร์ด เพือเขา้หาไกด ์โทน คือ โนต้ตวั G# ในจงัหวะที 3 จากนนัตกแต่งดว้ย อพัเปอร์ เนเบอร์ 

โทน ประกอบดว้ยโนต้ G#-(A)-G# และโครมาติก แอฟโพลช ประกอบดว้ยโนต้ G#-G เพือเขา้หาไกด ์โทน 

คือ โนต้ตวั F# ในจงัหวะที 1 หอ้งที 107 บนคอร์ด D7 และไดต้กแต่ง ดว้ยคอร์ด ซาวด ์ประกอบดว้ยโนต้ F-

E เพือเขา้หาไกด ์โทน คือ โนต้ตวั C ในจงัหวะยกที 3 นอกจากนียงัพบว่า ไกด ์โทน ไลน์ มีการตกแต่งดว้ย

ออคเตฟ ดิสเพลคเมนท ์หอ้งที 106 จงัหวะที 1 โนต้ตวั G# มีการเคลือนทีขึนมาจากจงัหวะที 3 โนต้ตวั G# 

ในหอ้งที 105 ดว้ยระยะห่างขนัคู่ 8 และหอ้งที 106 จงัหวะที 3 โนต้ตวั G# มีการเคลือนทีขึนมาจากจงัหวะที 

1 โนต้ตวั G# ดว้ยระยะห่างขนัคู่ 8 

  

 

 

 

                                          A ไมเนอร์ เพนทาโทนิก 

เมโลดิก ซีเควนซ์ เคลือนทีลง ดว้ยบนัไดเสียง A เพนทาโทนิก ไมเนอร์ ในเพลง “Mr. Martino” 

กลุ่มตวัโนต้ในสีเหลยีมที 1 เคลือนทีลงเขา้หากลุ่มโนต้ในสีเหลียมที 2 ในบนัไดเสียง  A เพนทาโทนิก ไมเนอร์ 

นําแนวคิดเทคนิคการใช้ ไกด์ โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชัค โลป มาประยุกต์ใช้กับการบรรเลงของตัวเอง

โดยการสร้างเป็นแบบฝึกหัด 

 

      PT                       PT                         PT                       PT 

แบบฝึกหดั การตกแต่งแนวทาํนองจาก ไกด ์โทนไลน์ ดว้ย พาสซิง โทน  

ไกด ์โทน ไลน ์

การตกแต่ง 
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แบบฝึกหดั เมโลดิก ซีเควนซ์ ในค่าจงัหวะ 3 พยางค ์(Triplet Note) เคลือนทีขึน 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ชคั โลป มีแนวคิดการใช ้ไกด ์โทน ไลน์ ทีชดัเจนติดต่อกนัหลายหอ้ง และมีการตกแต่งแนว

ทาํนองจากไกด ์โทน ทงัหมด 7 รูปแบบ  

2. เมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั โลป มีการเคลือนทีของกลุ่มโนต้ดว้ยขนัคู่จาํนวน 2 แบบ 1) แบบ

เคลือนทีขึน 2) แบบเคลือนทีลง และไดใ้ชร่้วมกบับนัไดเสียง ทงัหมด 4 บนัไดเสียง นอกจากนีไดมี้การตกแต่งเมโล

ดิก ซีเควนซ์ ดว้ยเทคนิค โครมาติก แอฟโพรช อพัเปอร์ เนเบอร์ โทน โลเวอร์ เนเบอร์ โทน  และทรัยแอด 

3. นาํแนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ย ไกด ์โทน ของ ชคั โลป มาสร้างเป็นแบบฝึกหดัเพือประยุกตใ์ช้

กบัการบรรเลงของตวัเอง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเรืองแนวคิดเทคนิคการดน้สดดว้ยไกด ์โทน ไลน์ และเมโลดิก ซีเควนซ์ ของ ชคั 

โลป ในเพลง The Girl From Inpanema, Mr. Martino และ Pocket Change สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ

เพือเป็นแนวทางการนาํไปประยุกตใ์ชก้บัการดน้สด และการประพนัธ์เพลง ไดด้งันี 

1. ดา้นการพฒันาของนกักีตา้ร์แจส๊ในแต่ละยุค ควรเพิมเนือหาของการพฒันารูปแบบวงดนตรี     

แจส๊ นกัดนตรีแจส๊ทีมีชือเสียง และแนวคิดการดน้สดบนเครืองดนตรีประเภทอืน  

2. ดา้นการวเิคราะห์แนวคิดการดน้สดของ ชคั โลป อาจจะตอ้งหาทฤษฏีดนตรีอนืๆ มาใชใ้นการ

วเิคราะห์ 

3. ควรมีการบญัญติัคาํศพัทท์างดนตรีทีเป็นภาษาไทยเพือใชใ้นการเขียนงานวจิยัทีชดัเจนและเป็นที

ยอมรับ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

1. ศึกษาแนวคิดอืนๆ ในการดน้สดบนกีตา้ร์ ของ ชคั โลป 

2. ศึกษาเทคนิคการประพนัธ์เพลงของ ชคั โลป 

3. ศึกษาแรงจูงใจหรืออิทธิพลทีมีต่อการดน้สดของ ชคั โลป 

4. ศึกษานกัดนตรีแจส๊ท่านอนืทีมีผลงานทีโดดเด่นในแบบสมูธแจส๊ 

กติติกรรมประกาศ 

 การวจิยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์วฒิุชยั เลศิสถากิจ ซึงเป็น

อาจารยที์ปรึกษาทีใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้าํแนะนาํทีเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิต่อผูว้จิยัส่งผลใหก้ารวจิยัครังนี

ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอย่างสูงตลอดจนขอขอบคุณ

บิดา มารดา รวมทงัสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทีคอยเป็นกาํลงัใจอย่างดียิงตลอดระยะเวลาในการทาํวจิยัครังนี 

ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยัจนสําเร็จลลุ่วงดว้ยดี 

เอกสารอ้างองิ 

Martin,Henry, Keith Waters. Jazz The First 100 Years, Second Edition. Belmont,CA: 
Clark Bexker, 2006. 

Harlowe Wolfe Marcus. Forgotten Bebop Tenor Saxophonist.Urbana-Champaign: Marcus 
Harlowe Wolfe, 2009. 

Matt G. Buttermann. Freddie Green: A Musical Analysis Of The Guitar In The Count 
Basie Rhythm Section. New Jersey: Matt G. Buttermann, 2009. 

Loeb, Chuck. Chuck Loeb Biography.Accessed June3, 2013.Available 

fromhttp://www.chuckloeb.com/biography 

Chuck Loeb. Discography.Accessed June26, 2013.Available from 

http://www.chuckloeb.com/discography 

Jacmuse.Common Tones.Accessed September 27, 2013.Available from 

http://www.jacmuse.com/artistictechniques/newpage112a.htm 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         17 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ช่ือผลงานวจิยัภาษาไทย 
การสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ตจากองคค์วามรู้ของเทคนิคการ

เล่นขลุ่ยและป่ีไทย 
 
ช่ือผลงานวจิยัภาษาองักฤษ 

Creating a Circular Breathing Exercise for Clarinet from the Knowledge of  

Khlui and Pi‟s Playing Technique 

 
ผู้วจิยั  นายกีรติ   มีสมพืชน ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย ์ดร.ยศ  วณีสอน 
           สาขาวิชาสงัคีตวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยั เร่ือง การสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ตจากองคค์วามรู้ของเทคนิคการ

เล่นขลุ่ยและป่ีไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคค์วามรู้ทางเทคนิคการระบายลมของดนตรีไทยและองค์
ความรู้ของดนตรีตะวนัตก เพ่ือสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ต 

วิธีการด าเนินวิจยั มีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคระบายลมจากต ารา 
หนงัสือ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ และจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีไทยประเภท
เคร่ืองเป่าและผูเ้ช่ียวชาญดา้นคลาริเน็ต เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าสร้างแบบฝึกหดัระบายลมและทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทดลอง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิชาเอกคลาริเน็ต ในระดบัอุดมศึกษา โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แบบฝึกหดัระบายลม และแบบประเมินกลุ่มตวัอยา่งทดลอง 

ผลจากการวิจยัพบวา่ องคค์วามรู้ดา้นเทคนิคระบายลมทางดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก มี
หลกัการ แนวคิดและวิธีปฎิบติัท่ีเหมือนกนั โดยมีจุดประสงค ์เพ่ือตอ้งการเป่าใหไ้ดเ้สียงท่ียาวต่อเน่ืองโดย
ไม่มีการหยดุพกัในระหวา่งท่ีบรรเลง แต่มีความแตกต่างในหลกัการวิธีอธิบาย เน่ืองจากการศึกษาและการ
สืบทอดท่ีต่างกนั เช่น การน าความเช่ือมโยงทางดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์นเร่ืองสรีระศาสตร์เขา้มา
ประยกุตใ์ช ้ซ่ึงการน าองคค์วามรู้ทางดา้นดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตกมาประยกุตใ์ชใ้นแบบฝึกหดั
ระบายลมส าหรับคลาริเน็ตน้ี ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองเกิดความเขา้ใจในกระบวนการของสรีระร่างกาย 
วิธีการปฎิบติัและสามารถปฎิบติัเทคนิคระบายลมไดโ้ดยผลการทดลองอยูใ่นระดบัเกณฑดี์   
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Abstract 

The research of Creating a Circular Breathing Exercise for Clarinet from 

the Knowledge of Khlui and Pi‟s Playing Technique aims to investigate the 

knowledge of circular breathing techniques in Thai and western music in order to 

creating circular breathing exercise for clarinet. 

Research methodology includes collecting data related to circular 

breathing technique from textbooks, related studies, other available sources and 

interviewing Thai wind instrument experts and clarinet experts. The data collected are 

developed into a circular breathing exercise by selected clarinet students in 

undergraduate level. Expert interviews, circular breathing exercise, and sample user 

questionnaires are used as research tools. 

The research findings display that Thai and western music employ the 

same principle, concept, and practice for circular breathing technique, which its main 

goal is to produce a long and uninterrupted airflow while playing. The different 

aspects of the technique between both music are in its principle and explanation due 

to the dissimilarity of learning and transferring styles, for example, the association of 

application of scientific and anatomical knowledge.  

Applying these knowledge to the circular breathing exercise helps the 

sample users get a better test result in „good level‟ because they are understood the 

related anatomy process with the circular breathing technique. 

Key Word (s): circular breathing exercise, clarinet technique, khlui, pi 

บทน า 
คลาริเน็ต จดัอยูใ่นกลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม ้(Woodwind) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัในวงออร์เคส 

ตรา (Orchestra) วงโยธวาทิต (Military) วงแจ๊ส (Jazz Band) และใชใ้นการแสดงเด่ียว นบัไดว้า่เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในการน าไปบรรเลงในวงดนตรีประเภทต่างๆ1 

คลาริเน็ตไดรั้บการพฒันามาจากเคร่ืองดนตรีโบราณในช่วงศตวรรษท่ี 16 เรียกวา่ ชาลโูม  
(Chalumeau) ลกัษณะเป็นท่อทรงกระบอกท าจากไม ้มีขนาดประมาณ 8-9 น้ิว มีเพียงรูดา้นบน 6 รู และ
ดา้นหลงั 1 รู ปากเป่าหนัข้ึนดา้นบน ลกัษณะไม่คลา้ยกบัคลาริเน็ตปัจจุบนั จากนั้นไดมี้การน ามาพฒันา
โดยเดน็เนอร์ (Johann ChristophDenner,1655-1707) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 โดยเพ่ิมน้ิวกด 2 คีย ์
ดา้นหนา้และน้ิวดา้นหลงั (Speaker Key) พฒันาใหค้ลาริเน็ตมีขอ้ต่อ (Barrel) เช่ือมต่อกบัปากเป่า

                                                           
1ไขแสง  ศุขะวฒันะ, สังคีตนิยม ว่าด้วยเคร่ืองดนตรีของวงดุริยางค์, พิมพค์ร้ังท่ี2 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554),43. 
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(Mouthpiece) และมีล าโพง (Bell) เกิดข้ึน2หลงัจากนั้น คลาริเน็ตยงัไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกระทัง่ปี 
1812 มุลเลอร์ (Ivan Muller, 1786-1854) ไดคิ้ดคน้ระบบกลไกคียข์องคลาริเน็ต ซ่ึงท าใหค้ลาริเน็ตมีคีย์
ทั้งหมด 13 คีย ์และในปี 1843 โคลเซและบุฟเฟต ์(H. E. Klose, 1808-1880and Louis - Auguste Buffet,  
1789-1864) ไดน้ าระบบโบห์มของฟลตู (Boehm system) มาพฒันาใชก้บัคลาริเน็ต  ซ่ึงระบบโบห์มน้ีเป็น
ท่ีนิยมมาถึงปัจจุบนัและนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ปัจจุบนัคลาริเน็ตมีคียท์ั้งหมด 17 คียก์บั 6 วงแหวน 
(Ring)3 

ดว้ยความไพเราะของเสียงและเทคนิคการบรรเลงท่ีหลากหลายของคลาริเน็ต ท าให้นกั 
ประพนัธ์เพลงหลายท่านไดป้ระพนัธ์บทเพลงใหส้ าหรับคลาริเน็ตข้ึนมา มีทั้งการน าบทเพลงเก่ามาเรียบ
เรียงใหม่ (Arrangement) และประพนัธ์บทเพลงแบบร่วมสมยั (Contemporary Music) ข้ึนมา เพ่ือใหน้กั
ดนตรีเกิดความทา้ทายและแสดงความสามารถในการบรรเลงมากข้ึน โดยแต่ละบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนมา
นั้นลว้นแต่มีการสอดแทรกไปดว้ยเทคนิคในการเล่นต่างๆ เช่น การบงัคบัล้ินซอ้น (Double Tonguing)4 
การรัวล้ิน (Flutter Tonguing)5 เสียงระรัว (Vibrato)6 และการระบายลมหรือการหายใจวน (Circular 
breathing) เป็นตน้ 

เทคนิคท่ีไดก้ล่าวมานั้น ส่ิงท่ีทา้ทายและมีความน่าสนใจในการบรรเลงส าหรับคลาริเน็ต คือ  
การระบายลมหรือการหายใจวน (Circular breathing) เป็นเทคนิคการเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมท่ีผู ้
เล่นตอ้งเป่าลมออกทางปากเพ่ือสร้างเสียงใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองโดยหายใจเขา้ทางจมกู ทั้งน้ีตอ้ง
บงัคบัเสียงใหด้งัต่อเน่ืองโดยไม่สะดุด7 โดยการใชล้มยาวอยา่งต่อเน่ืองในการบรรเลงและไม่มีการหยดุ
หายใจระหวา่งประโยคเพลง (Phrase) เทคนิคการระบายลมจึงเป็นการเพ่ิมทกัษะ ความสามารถในการ
บรรเลงของนกัคลาริเน็ตดว้ยส่วนมากจะใชใ้นบทเพลงท่ีเรียบเรียงใหม่จากบทเพลงของเคร่ืองสายและ

                                                           
2Georg F. Klaas, “The Evolution of the Clarinet: A Three Hundred Year History” ( the 

Degree Bachelor of Art in the Department of  Music, The Honor Program, College of St. Benedict/ St. 
John’s University, 1996), 7-14.  

3David Pino, The clarinet and clarinet playing, (New York: C. Scribner’s Sons, 1980), 
 206 -210. 

4เทคนิคขั้นสูงในการเล่นนเคร่ืองลม เป็นการใชล้ิ้นกระดก 2 คร้ังอยา่งเร็วขณะท่ีเป่า  
ท าใหไ้ดเ้สียงพิเศษ 

5เทคนิคการเป่าเคร่ืองลม ใชล้ิ้นรัวเหมือนก าลงัออกเสียง “ ร ”มกัใชก้บัฟลตู 
6ใชใ้นการขบัร้องหรือการเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายและเคร่ืองลม เป็นเทคนิค 

การร้องหรือเล่นโนต้ท่ีท าใหเ้กิดเสียงสัน่ เป็นเทคนิคท่ีใชก้บัโนต้ทีละตวั  
7ณชัชา  โสคติยานุรักษ,์ พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 68. 
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เปียโนเพราะเน่ืองจากลกัษณะการเล่นของไวโอลินและเปียโนไม่จ าเป็นตอ้งหายใจระหวา่งการเล่น เช่น 
บทเพลง Moto Perpetuo ส าหรับไวโอลิน ประพนัธ์โดยนิกโคโล ปากานินี (Niccolo Paganini) เป็นตน้  

เทคนิคการระบายลมพบในการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า ขลุ่ยและป่ี 
โดยนกัดนตรีไทยส่วนมากท่ีเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทน้ีสามารถท าเทคนิคระบายลมไดอ้ยา่งช านาญ 
ตรงกนัขา้มนกัคลาริเน็ตไม่สามารถท าเทคนิคน้ีได ้ซ่ึงผูวิ้จยัมีความสามารถท าเทคนิคน้ีไดแ้ละเลง็เห็นถึง
ความส าคญัของการเล่นเทคนิคน้ี โดยสามารถท าไดเ้น่ืองจากการบรรเลงเพลงไทยซ่ึงในการบรรเลงจะมี
การเล่นท านองอยา่งต่อเน่ืองท าใหไ้ม่สามารถหายใจในระหวา่งนั้นได ้จึงคิดหาวิธีฝึกซอ้มเพ่ือน าไปใชใ้น
การบรรเลง ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นวา่หากน าเอาองคค์วามรู้ในการระบายลมของนกัดนตรีไทยมาใชอ้าจช่วยให้
นกัคลาริเน็ตอ่ืนๆสามารถทดลองใชแ้ละอาจประสบผลส าเร็จในท่ีสุด ในความสอดคลอ้งและความ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งเคร่ืองดนตรีคลาริเน็ตกบัขลุ่ยและป่ีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะของเคร่ืองดนตรี
และเทคนิคการเล่นท่ีเหมือนกนั ท าใหผู้วิ้จยัสนใจในการศึกษาองคค์วามรู้ทั้งทางดนตรีไทยและทางดนตรี
ตะวนัตกเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและใชใ้นการสร้างแบบฝึกหดัต่อไป  

จากท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยัจึงไดคิ้ดงานวิจยัการสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ตจากองค์ 
ความรู้ของเทคนิคการเล่นขลุ่ยและป่ีไทยน้ีข้ึน เพ่ือศึกษาในเร่ืองของเทคนิคการระบายลมจากองคค์วามรู้
ทางดนตรีไทยและทางดนตรีตะวนัตกเพ่ือน าขอ้มลูมารวบรวม เปรียบเทียบองคค์วามรู้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
และสร้างแบบฝึกหดัการระบายลมใชใ้นการฝึกซอ้ม ผูวิ้จยัหวงัวา่งานวิจยัน้ีคงจะเกิดประโยชนต่์อผูท่ี้
สนใจศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาและความส าคญัเทคนิคการระบายลมของคลาริเน็ต 
2. เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้ของดนตรีไทยและองคค์วามรู้ของดนตรีตะวนัตก และน าไปใช้ 

ประโยชนใ์นการฝึกซอ้มการระบายลม 
3. เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการสร้างแบบฝึกหดั 
4. เพ่ือเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาจากการปฏิบติัจริงประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจ 
 

วธิีการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ตจากองคค์วามรู้ของเทคนิคการ

เล่นขลุ่ยและป่ีไทย งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและรวบรวมองคค์วามรู้เทคนิคการระบายลมของดนตรีไทย
และสากล  มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือน ามาสร้างองคค์วามรู้ใหม่และสร้างแบบฝึกหดั รูปแบบ
งานวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น าเสนอขอ้มลูแบบพรรณนา (Descriptive 
approach) โดยผูวิ้จยัมีวิธีการด าเนินวิจยัดงัน้ี 
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1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทดลอง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทดลองท่ีใชใ้นการท าวิจยัแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเคร่ืองเป่าดนตรีไทย (ขลุ่ยและป่ี) และ

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคลาริเน็ต จ านวน 3 คน เพ่ือท าการสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลู องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยั โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1. เป็นอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการสอนคลาริเน็ตและดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  
ในระดบัอุดมศึกษา และมีประสบการณ์สอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

2. มีวฒิุการศึกษาทางดา้นดนตรีไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีผลงานการแสดงดนตรีเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

3. สามารถท าเทคนิคระบายลมไดแ้ละยินดีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลู 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่าและคลาริเน็ต มีดงัน้ี 

1. อาจารยว์รวฒิุ ค าชวนช่ืน 
หวัหนา้กลุ่มคลาริเน็ต วง Thailand Philharmonic Orchestra 
2. อาจารย ์Dr.Gregory  Oakes 

 อาจารยค์ลาริเน็ต Faculty of Iowa State University (Ames, IA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. อาจารยว์ิศรุต   สุวรรณศรี 
อาจารยป์ระจ าดนตรีไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
อาจารยเ์คร่ืองเป่า ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา ดนตรีไทย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
กลุ่มท่ี 2 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เคร่ืองมือเอก

คลาริเน็ต จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณากลุ่มตวัอยา่งทดลองดงัน้ี 
1. เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เคร่ืองมือเอกคลาริเน็ต 
2. มีประสบการณ์เล่นคลาริเน็ตไม่ต ่ากวา่ 6 ปี 
3. ไม่มีพ้ืนฐานในการท าเทคนิคการระบายลม  

โดยกลุ่มตวัอยา่งทดลองตามเกณฑก์ารพิจารณา มีรายช่ือดงัน้ี 
1. นายกิตติวฒัน ์  มลูเดช  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
2. นายกศิน   ณรงคศ์กัด์ิ    นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
3. นายกมัปนาท   จนัธิมา  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
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2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั   
ในการวิจยัน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. แบบสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางดา้นดนตรีไทยและคลา

ริเน็ตจากผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือน ามาสร้างแบบฝึกหดั มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด (แบบไม่มีโครงสร้าง) 
โดยมีแนวทางการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

1.1 นิยามและความส าคญัของการระบายลม 
1.2 ความจ าเป็นในการใชเ้ทคนิคระบายลมท่ีใชใ้นการบรรเลงและประเภทของบทเพลงท่ี  

                               น าไปใช ้
1.3 ทฤษฎี หลกัการและแนวทางในการปฏิบติัโดยใชเ้ทคนิคระบายลม 
1.4 แนวทางการฝึกซอ้มเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
1.5 ขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบฝึกหดัเพ่ือฝึกซอ้มในการใชเ้ทคนิคระบายลม 

2. แบบฝึกหดั 
โดยการน าองคค์วามรู้ท่ีไดท้ าการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีทั้งทางดนตรีไทยและ

สากล รวมถึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาสร้างแบบฝึกหดัระบายลม  
3. แบบประเมิน 
 แบบประเมินการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง เพ่ือเกบ็ขอ้มลูดา้นพฒันาการของกลุ่ม

ตวัอยา่งทดลองในแต่ละคร้ัง โดยผูวิ้จยัจะท าการติดตามผลการศึกษาวิจยัและประเมินผลอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง มกราคม 2557 โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดเกณฑ์
การประเมินกลุ่มตวัอยา่งทดลองแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบั  5 หมายถึง ดีมาก     
ระดบั  4 หมายถึง ดี            
ระดบั  3 หมายถึง พอใช ้    
ระดบั  2 หมายถึง นอ้ย       
ระดบั  1 หมายถึง ควรปรับปรุง  

ในการประเมินผลทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวิธีการ
สงัเกตพฒันาการท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินไวด้งัน้ี  

1. ความต่อเน่ืองของลมและเสียงระหวา่งการบีบลมจากแกม้และลมท่ีสูดเขา้ทางจมกูในช่วง
ของการสบัเปล่ียนลมผา่นเขา้สู่อุปกรณ์ทดลองและคลาริเน็ต 

2. ลกัษณะรูปปากขณะระบายลม โดยไม่บีบหรือคลายซ่ึงส่งผลต่อความต่อเน่ืองของเสียง
และคุณภาพเสียง 

3. คุณภาพเสียงและสมดุลของเสียงขณะระบายลม 
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4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งน้ิวมือกบัการระบายลมขณะเล่นแบบฝึกหดั โดยน้ิวตอ้งมีการ
เคล่ือนท่ีอยา่งอิสระ ไม่หยดุชะงกัหรือติดขดัระหวา่งระบายลม 

5. ลกัษณะท่าทางและความเหมาะสม (ความเป็นธรรมชาติและความถกูตอ้งในการปฎิบติั) 
3. การรวบรวมข้อมูล  

ผูวิ้จยัท าการวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาขอ้มลูจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ ต าราและบทความจาก

แหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น หอ้งสมุดดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และแหล่งขอ้มลูออนไลนสื์บคน้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

2. จากการเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีไทยและคลาริเน็ต 
3. จากการศึกษาและเกบ็ขอ้มลูจากแบบประเมินของกลุ่มตวัอยา่งทดลอง  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์และสรุปขอ้มลูจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. วิเคราะห์และสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีไทยและคลาริเน็ตเพ่ือ

เปรียบเทียบองคค์วามรู้ในความเหมือนและความต่าง 
3. น าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าสร้างแบบฝึกหดัเพ่ือใชท้ดลองและแบบประเมินกลุ่มตวัอยา่งทดลอง  
4. วิเคราะห์และสรุปขอ้มลูการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง 
5. สรุปผล อภิปรายและน าเสนอผลงานการวิจยั 

 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สรุปผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 สรุปผลการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง 

ตอนที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางเคร่ืองเป่าดนตรีไทยและคลาริเน็ต สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญแต่

ละท่านมีวิธีการอธิบายขั้นตอนการระบายลมท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่จะมีล าดบัขั้นตอนการฝึกซอ้มท่ีมากนอ้ย
ต่างกนัออกไป โดยทางดนตรีไทยจะมีการอธิบายท่ีรวบรัด ซ่ึงขั้นตอนการปฎิบติัเป็นการสืบทอดจากค า
บอกเล่าต่อกนัมา วิธีการยกตวัอยา่งจะใชก้ารน าส่ิงรอบตวัท่ีพบในชีวิตประจ าวนัน ามาใชใ้นการสอน ซ่ึง
เกิดจากภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ผูส้อน แต่ทางตะวนัตกจะมีการอธิบายและแนะน าในวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงน าไปเช่ือมโยงกบัทางการแพทย์ในเร่ืองของสรีระศาสตร์พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบการปฎิบติั  
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ในดา้นเทคนิคระบายลมของเคร่ืองเป่าดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตกนั้นมีหลกัการ แนวคิดท่ี
เหมือนและสอดคลอ้งกนัในหลายๆประเดน็ ทั้งวิธีปฎิบติัการระบายลมและการฝึกซอ้มในเบ้ืองตน้ โดยมี
จุดประสงคท่ี์เหมือนกนั กล่าวคือ ตอ้งการเป่าใหไ้ดเ้สียงท่ียาวต่อเน่ืองโดยไม่มีการหยดุพกัในระหวา่งท่ี
บรรเลง ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการฝึกซอ้มการระบายลมโดยมีการอธิบายท่ีสอดคลอ้งเช่นเดียวกนั เช่น การ
อธิบายถึงวิธีการแยกลม ซ่ึงจะใหเ้รียนรู้การแบ่งลมเป็นลม 2 ส่วน คือ ลมท่ีใชจ้ากปอดและลมท่ีใชจ้าก
ปาก จากนั้นจึงฝึกการระบายลม เร่ิมดว้ยหายใจเขา้ทางปาก ปล่อยลมออกทางปาก จากนั้นพองแกม้เพ่ือ
เกบ็ลม ค่อยๆดนัลมออกอยา่งชา้ๆโดยการยบุตวัลงของแกม้ ขณะเดียวกนัใหห้ายใจเขา้ทางจมกู แลว้ค่อยๆ
หายใจปล่อยลมออกทางปาก จากนั้นจึงน าไปปฎิบติักบัการเป่าหลอดท่ีใส่ในแกว้ท่ีมีน ้าเพ่ือทดสอบ
แรงดนัท่ีเกิดข้ึนขณะเป่าหลอดดูดน ้า ดว้ยการสงัเกตฟองอากาศท่ีเกิดในน ้าใหส้ม ่าเสมอต่อเน่ือง และ
จากนั้นจึงฝึกซอ้มกบัเคร่ืองดนตรี  

จากขอ้มลูทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะมีการฝึกซอ้มบางขั้นตอนท่ี
แตกต่างกนัออกไป แต่ยงัคงพ้ืนฐานในการฝึกการระบายลมเบ้ืองตน้ท่ีเหมือนกนั ซ่ึงขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั
ในการฝึกซอ้มนั้นอาจเกิดจากการเรียนรู้วิธีลดัในการฝึกซอ้มส่วนตวัและท าใหต้นเองนั้นสามารถท าการ
ระบายลมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาท่ีสั้น ดงันั้นความส าเร็จในการระบายลม
จึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูส้อนเพียงอยา่งเดียวแต่ข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจในการเรียนรู้ของผูฝึ้กและการฝึกซอ้ม   
ตอนที่ 2 สรุปผลการทดลองจากกลุ่มตวัอย่างทดลอง 

ปัญหาท่ีพบในกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มีดงัน้ี  
1. ส่วนมากมกัจะเกิดปัญหาขณะท าการระบายลม สาเหตุเน่ืองมาจากปกติคนเราจะใชก้าร

หายใจทางจมกูทางเดียว กรณีท่ีเป็นหวดัคดัจมกูหายใจทางจมกูไม่สะดวกจะใชวิ้ธีหายใจทางปากทางเดียว 
ซ่ึงเทคนิคระบายลมเป็นการใชวิ้ธีการใหล้มผา่นเขา้ทางจมกูและออกปากพร้อมๆกนัจึงเป็นส่ิงท่ีขดักบั
ความเคยชินของร่างกายปกติ ส่งผลใหล้มท่ีถกูบีบออกจากแกม้แลว้ปล่อยออกทางปากเกิดการหยดุชะงกั
เป็นส่วนมากและบางคร้ังสามารถท าไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น สามารถหายใจเขา้ทางจมกูไดแ้ต่ลมท่ี
บีบจากแกม้เกิดการหยดุชะงกั หรืออาจจะสามารถหายใจเป่าลมจากปากไดต่้อเน่ืองแต่ไม่สามารถหายใจ
เขา้ทางจมกูพร้อมกนัได ้เป็นตน้  

2. อาการเกร็งจากการหายใจขณะระบายลม ในส่วนน้ีไดส่้งผลต่อเน่ืองไปยงัร่างกายส่วน
ต่างๆ เช่น ท าใหน้ิ้วมือในระหวา่งการเปล่ียนโนต้แต่ละเสียงเคล่ือนท่ีไม่อิสระ ท าใหเ้คล่ือนท่ีไดช้า้ลง และ
เกิดอาการเกร็งช่วงคอและหนา้อก 

3. เกิดการบีบปากและคลายปากในขณะระบายลมซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงท่ีเกิดข้ึน
ท าใหเ้กิดรอยต่อและความแตกต่างของเสียงระหวา่งท าการระบายลมแต่ละคร้ัง 

4. ขาดความต่อเน่ืองของลมซ่ึงเกิดจากกระแสลมท่ีมีแรงดนัไม่สม ่าเสมอท าใหร้ะดบัเสียง
เกิดความเปล่ียนแปลง เช่น เร่ิมตน้เล่นท่ีระดบัเสียง mf  แต่เม่ือท าการระบายลมเปล่ียนเป็น p หรืออาจเกิด
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การหยดุของกระแสลมทนัทีเกิดจากไม่มีกระแสลมท่ีบีบจากแกม้ออกมาอยา่งต่อเน่ืองและเม่ือหายใจเขา้
ทางจมกูแกม้เกิดการยบุตวัทนัที  
                       ปัญหาท่ีกล่าวมานั้น เกิดจากลมท่ีใชใ้นกระบวนการระบายลมท่ีผิดวิธี ซ่ึงวิธีการแกไ้ข
ปัญหาไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองทบทวนในการปฎิบติัพ้ืนฐานเบ้ืองตน้การระบายลม แลว้สงัเกตการ
เคล่ือนไหวของร่างกายโดยใหเ้ป็นธรรมชาติท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงอาการเกร็งส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น น้ิว
มือ คอ แกม้ ไหล่และช่วงอก เป็นตน้ ระหวา่งการฝึกซอ้มระบายลมใหจ้ดจ าความรู้สึกในช่วงการ
สบัเปล่ียนลม จงัหวะการเปิด-ปิดของเพดานอ่อนภายในช่องปากขณะหายใจเขา้ทางจมกูแลว้เปล่ียนลมมา
ปล่อยทางช่องปาก เพ่ือแกปั้ญหาในส่วนของความต่อเน่ืองของลม และแนะน าการใชล้มสนบัสนุน (Air 
support) ขณะระบายลมเพ่ือช่วยรักษาแรงดนัในระหวา่งการสบัเปล่ียนลม ซ่ึงจากการใชล้มสนบัสนุนท า
ใหเ้กิดคุณภาพเสียงท่ีดีและเกิดความต่อเน่ืองของลมมากข้ึน ซ่ึงจากการแกปั้ญหาส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทดลองเกิดพฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจยัพบวา่ เทคนิคระบายลมในเคร่ืองเป่าดนตรีไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ช้

กบัคลาริเน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง เช่น  
โอโบ บาสซูนและแซกโซโฟน เน่ืองจากความใกลเ้คียงของลกัษณะเคร่ืองดนตรีซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มเคร่ืองลม
ไมเ้ช่นเดียวกนั แบบฝึกหดัน้ีไดมี้การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการฝึกซอ้มจากง่ายไปสู่ยากเพ่ือความเหมาะสม
ในการฝึกซอ้ม การน าแบบฝึกหดัมาใชใ้นการทดลองท าใหเ้ห็นพฒันาการของกลุ่มตวัอยา่งทดลองแต่ละ
บุคคลโดยสงัเกตไดว้า่มีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในเทคนิคระบายลมไดแ้ก่  
1. ความเขา้ใจในเร่ืองของลมและแรงตา้นท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มท่ีแตกต่างกนั 

เพราะอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มแต่ละช้ินจะมีแรงตา้นท่ีมากนอ้ยต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัขนาดและแรงดนัท่ี
เกิดข้ึนกบัวตัถุ เช่น ในการฝึกซอ้มในเบ้ืองกบัการเป่าโดยปราศจากอุปกรณ์ในการเรียนพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ซ่ึง
จะไม่มีแรงตา้นใดกีดขวางมากนกั แต่เม่ือเป่ากบัหลอดท่ีใส่ลงไปในแกว้ท่ีใส่น ้าไวเ้แรงตา้นจะเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย และสุดทา้ยคือการเป่ากบัคลาริเน็ตแรงตา้นจะมากข้ึนและตอ้งใชล้มมากข้ึนตามขนาดของวตัถุ
นั้นดว้ย  

2. ความเขา้ใจในหลกัการปฎิบติัเทคนิคระบายลมและการฝึกซอ้มอยา่งถกูตอ้ง ความเขา้ใจท่ี
ถกูตอ้งจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง 
โดยเฉพาะการเรียนรู้เร่ืองจงัหวะการเปิดปิดของเพดานอ่อนในการสบัเปล่ียนลมระหวา่งการระบายลม  

3. การน าเทคนิคระบายลมไปประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองดนตรี เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ินจะมี
ขนาดและแหล่งก าเนิดเสียงท่ีต่างกนัท าใหต้อ้งใชล้มในการเป่าไม่เท่ากนัเพ่ือผลิตเสียงออกมา เช่น ขลุ่ย
เป็นเคร่ืองท่ีมีขนาดเลก็เกิดแรงตา้นนอ้ยจึงใชล้มนอ้ยในการเป่า ส่วนป่ีเป็นเคร่ืองท่ีมีแรงตา้นมากเน่ืองจาก
ปากเป่าหรือก าพวดเป็นท่อขนาดเลก็และล้ินท่ีใชเ้ป่ามีลกัษณะซอ้นกนั 4 ชั้นจึงตอ้งใชล้มในการเป่าท่ีมาก
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เพ่ือท าใหล้ิ้นสัน่และเกิดการสร้างเสียง สุดทา้ยคือคลาริเน็ต ซ่ึงลกัษณะของปากเป่าจะมีขนาดใหญ่และ
กวา้งกวา่ขลุ่ยและป่ี ท าใหต้อ้งใชล้มท่ีมากกวา่ขลุ่ยและป่ีในการเป่า แต่แรงตา้นท่ีนอ้ยกวา่ป่ี ในส่วนน้ีเป็น
ส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัวิธีการเกบ็ลมเพ่ือใชใ้นการระบายลมของเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ิน ซ่ึงในการปฎิบติั ถา้แรง
ตา้นของเคร่ืองมีเท่าใด ขณะระบายลมจะตอ้งรักษาความสมดุลของลมใหเ้ท่ากบัในขณะท่ีเป่าลมออกและ
เม่ือสูดลมหายใจเขา้ ลมจะตอ้งเพียงพอเพ่ือใชเ้ป่าหมุนเวียนต่อไป  

     

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกหดัระบายลมส าหรับคลาริเน็ตจากองคค์วามรู้ของ

เทคนิคการเล่นขลุ่ยและป่ีไทย ผูวิ้จยัคิดวา่ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในทกัษะการเล่นคลาริเน็ตในเทคนิค
อ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี เพ่ือต่อยอดความรู้การเล่นคลาริเน็ตแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. การท าวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปต่อยอดความรู้และประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างแบบฝึกหดัส าหรับ
เคร่ืองเป่าอ่ืนๆ เช่น แซกโซโฟน โอโบ บาสซูนและทรัมเป็ตต่อไป 

2. ในการสร้างแบบฝึกหดัคร้ังต่อไปควรมีส่ือการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ห็นภาพการปฎิบติัท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่ายข้ึน เช่น ส่ือวิดีทศัน ์ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในเชิงลึกดา้นอ่ืนๆเพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น  
การศึกษาตน้ก าเนิดประวติัเทคนิคระบายลมในเชิงดนตรีมนุษยวิทยา การศึกษาวิจยัเทคนิคการเล่นคลา
ริเน็ตและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเล่นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชนต่์อการศึกษาดนตรีของประเทศไทย  

4. ควรมีการศึกษาวิจยัท่ีเช่ือมโยงกบัทางการแพทย ์เน่ืองจากสรีระส่วนต่างๆของร่างกายมี
ความเก่ียวขอ้งในการเล่นของนกัดนตรีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงถา้มีการศึกษาวิจยัในส่วนน้ีจะท าใหเ้กิด
ประโยชนต่์อการฝึกซอ้มของนกัดนตรี ท าใหมี้การฝึกซอ้มท่ีถกูตอ้งจากการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพได้
มากข้ึน   

5.ควรมีการจดัท าต าราทกัษะคลาริเน็ตภาษาไทย เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและเขา้ถึงวิธีปฎิบติั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
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สะท้อนเสียงทศกัณฐ์: บทประพันธ์ดนตรีจากตัวละครยักษ์ในวรรณคดีไทย 

!
Reflection of Tosakan: New musical composition based on Thai Literature 

!
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้จะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดนตรีของผู้วิจัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว              
ละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ โ ดยผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับทศ
กัณฐ์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์และนำมาตีความจึงเห็นถึงสภาวะอารมณ์และตัวตนของทศกัณฐ์ที่ถูก
กิเลสเข้าครอบงำจิตใจ ไ ด้แก่ โ ลภะ โ มหะ และโทสะ  ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาตีความเป็นแนวความคิดในการ
ประพันธ์บทเพลง และทำการวิเคราะห์บทเพลง 5 บทประพันธ์ ที่สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ได้แก่ ผลงานบท
ประพันธ์เพลง มายา (illusion) สับสน (ConFuSion) ความหวัง (Hope) สะท้อน (Echo) และ พิศวง 
(Enigmatic) 

ทั้ง 5 บทประพันธ์ ไ ด้ทดลองนำเอาแนวความคิด หลักในการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
อารมณ์ที่จะนำเข้าสู่สภาวะด้านกิเลส โ ดยนำมาเชื่อมโยงกับการใช้เทคนิคในการประพันธ์ต่างๆ โ ดยให้
ความสำคัญกับ 1.ดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm)  2.เนื้อดนตรีหลากแนว (Polyphonic 
texture)  3. ความเข้มของเสียง (Dynamic)  4. การขยายอัตราส่วนเวลา (Augmentation)  5. การ
ย่ออัตราส่วนเวลา (Diminution) 6. สีัสันของเสียง (Timbre) 7. การควาบคุมลักษณะเสียง 
(Articulation) 8. การมาพร้อมกันของเสียง  (Unison) 9. การบิดเบือนเสียง  (Dissonant) และในช่วง
สุดท้ายของงานวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอแนวทางในการประพันธ์บทเพลง  ทศกัณฐ์  ที่เป็นการรวบรวมเอา
เทคนิคการประพันธ์ที่ได้ทดลองแล้วใน 5 บทประพันธ์มาประยุกษ์ใช้ รวมไปถึงการนำเอาแนวคิดในการ
ประพันธ์จากสภาวะด้านกิเลสที่เข้าครอบงำจิตใจทศกัณฐ์และนำไปสู่การแบ่งสภาวะกิเลสออกเป็น 4 
ท่อนเพลง ได้แก่ โลภะ โมหะ โทสะ และทศกัณฐ์ !
คำสำคัญ : ทศกัณฐ์, กิเลส, โลภะ, โมหะ, โทสะ, รามเกียรติ์, ยักษ์ !
!
Reflection of Tosakan : New Musical Composition based on Thai Literature 

!
This piece(research) introduce an innovative idea of the composer, 

inspired by Tossakan an orgre in a legendary literature of Ramayana. The composer has 
researched a poem that involve with Tossakan and leaned that Tossakan was 
overwhelm by the three passions, Lopa(Greed), Moha(Indulgent), Tosa(Anger). The 
composer divided these passions into 5 pieces which all based on the three passions 
included, Maya(Illusion), Subson(ConFuSion), Kwam Wang(Hope), Sa Thorn(Echo) and 
Pissawonk(Enigmatic) 

These five pieces were inspired and based on the feeling of Tosakan 
which vary into three passions and the composer used those idea to create these five 
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pieces with his own composing technique. He focused on Polyrhythm, Polyphonic 
Texture, Dynamic, Augmentation, Diminution, Timbre, Articulation, Unison and 
Dissonant. At the last line of this research, the composer had introduced the method 
he used to compose Tosakan which were the mixed of composing technique that 
used in the five pieces and including an idea from the feeling that overwhelmed 
Tosakan and from all these idea it become the piece known as Reflection of Tosakan : 
New Musical Composition based on Thai Literature divided into 4 movements 
Lopa(Greed), Moha(Indulgent), Tosa(Anger) and Tosakan(Finale) !
Key Word : Tosakan, Kilesa, Lopha, Moha, Thosa, Ramakian, Giant 

!
บทนำ 
 ยักษ์ เป็นตัวละครที่มีการกล่าวในวรรณกรรมต่างๆมากมาย  ทั้งวรรณกรรมไทยและต่าง              
ประเทศ และในวรรณกรรมตัวละครยักษ์มักจะถูกเสนอในด้านของความชั่วร้าย  มีรูปร่างขนานใหญ่น่า
กลัว เต็มไปด้วยพละกำลังมหาศาลและมีจิตใจที่อำมหิต ยกตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่อง แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ 
(Jack The Giant Slayer) อภินิหารแหวนครองพิภพ  (The Load Of The Ling) สงครามมหาเทพ
ประจัญบาน (Clash of the Titan) พระอภัยมณี สิงหไกรภพ  ฯลฯ  และวรรณกรรมที่ตัวละครยักษ์มี
บทบาทความสำคัญเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นมหากาพย์นั้นก็ วรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ 
 รามเกียรติ์ เป็นมหากาพย์วรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งของประเทศไทย โ ดยมีต้นเค้าโครง                 
เรื่องมาจากวรรณคดีของประเทศอินเดีย คือ  มหากาพย์รามยณะ โ ดยมีตัวละครหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่
สำคัญได้แก่ เผ่าพันธ์  มนุษย์  ลิง  และ  ยักษ์  ซึ่งในบรรดาตัวละครเผ่าพันธ์ุยักษ์มีตัวละครที่มีบทบาท
ความสำคัญเป็นอย่างมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นั้นก็คือ ทศกัณฐ์ 
 ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครยักษ์ที่มีบทบาทความสำคัญเป็นอย่างมากในวรรณคดีเรื่อง                 
รามเกียรติ์ เป็นบรุษเผ่าพันธุ์ยักษ์รูปงาม ที่ทรงไปด้วยปัญญาและไหวพริบ มีอิทธิฤทธิ์พละกำลัง
มหาศาล อีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ผู้ครองกรุงลงกา  แต่ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสในจิตใจ ทำให้
อารมณ์และตัวตนของทศกัณฐ์เต็มไปด้วย ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความต้องการ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ โลภะ โมหะ โทสะ ต้นกำเนิดแห่งกิเลสนั้นเอง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับทศกัณฐ์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์                 
และนำมาตีความจึงเห็นถึงสภาวะอารมณ์และตัวตนของทศกัณฐ์ที่ถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจ ไ ด้แก่ โ ลภ
ะ โ มหะ และโทสะ  เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรี ผู้วิจัยจะทำการ
วิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรี 5 ชิ้น ที่ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นได้แก่ผลงานบทประพันธ์เพลง มายา 
(illusion) สับสน  (ConFuSion) ความหวัง  (Hope) สะท้อน  (Echo) และ  พิศวง  (Enigmatic) ที่ได้
ทดลองนำเอาแนวความคิดจากหลักการทำงาน และนำมาเชื่อมโยงกับเทคนิคที่ใช้สำหรับการประพันธ์
ต่างๆ โดยผู้วิจัยให้ความสำคัญกลับ 1.แนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก (Pointillistic) 2.การเชื่อมต่อกัน
ของดนตรี (Interlockin Music) 3.การเพิ่มขึ้นและลดลงของกระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Musical Process) 4. การซ้ำของแนวทำนอง (Osinato) 5.การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต (Distort) 6. 
สีสันของเสียง (Timbre) 7.เนื้อดนตรีหลากแนว (Polyphonic Texture) 8.เนื้อดนตรีหลากหลาย
จังหวะ (Polyrhythm) 9.การควบคุมลักษณะของเสียง (Articulation) 10.ความเข้มของเสียง 
(Dynamic) 11.กลุ่มก้อนของเสียง (Dissonant) และช่วงสุดท้ายของงานวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอแนวทาง
ในการประพันธ์เพลง ทศกันฐ์  ที่เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคการประพันธ์ที่ได้ทดลองแล้วใน  5 บท
ประพันธ์มาประยุกษ์ใช้ รวมไปถึงการนำเอาแนวคิดในการประพันธ์เพลงจากสภาวะอารมณ์และตัวตน
ของทศกัณฐ์ที่เกิดจากกิเลส โดยแบ่งออกเป็น 4 ท่อนเพลง ได้แก่ โลภะ โมหะ โทสะ และ ทศกัญฐ์ 
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!
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะกิเลสที่แสดงถึงตัวตนทศกัณฐ์และนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ประพันธ์ดนตรี 

2.   เพื่อประพันธ์บทเพลงที่สะท้อนถึงตัวตนของทศกัณฐ์   !
วิธีการวิจัย !
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในช่วงเวลาสมัยเด็กๆ ผู้วิจัยสงสัยและนึึกกลัวอยู่ในใจมานานกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ยักษ์ เพราะในสมัยเป็นเด็กผู้วิจัยมักจะถูกขู่ให้กลัวในเรื่องของยักษ์อยู่เสมอ หากวันไหนซนหรือมีกิริยาที่
ไม่เรียบร้อยผู้ใหญ่มักจะขู่ว่า เดี้ยวยักษ์จะจับไปกิน  เดี้ยวยักษ์จะออกมาหักคอ  หรือทำอันตรายต่างๆที่
น่ากลัวสารพัด ดังนั้นภาพลักษณ์ตัวตนของยักษ์จึงฝังอยู่ในจิตใจของผู้วิจัยมาตลอด ครั้นโตขึ้นมาในช่วง
สมัยศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยเริ่มสนใจในด้านการอ่านหนังสือ
ประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรม  นิยาย  และ  ปรัชญาพุทธศาสนา  ซึ่งผู้วิจัยได้พบเห็นการกล่าวถึงยักษ์
และรูปภาพของยักษ์อยู่ในหนังสือตลอด จากความกลัวยักษ์ในวัยเด็กจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นความชอบทั้งใน
ด้านตัวตน อุปนิสัย  กิริยาท่าทางที่น่าเกรงขาม  และขนานรูปร่างที่ใหญ่โตดูมีเอกลักษณ์  และในเวลาต่อ
มาผู้วิจัยได้เข้ามาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยได้เริ่มเห็นงานศิลปะไทยและ
งานศิลปะร่วมสมัยที่มียักษ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตามนิทรรศการต่างๆ  ภาพจิตรกรรมตามฝาผนังของวัด  รูป
ปั้นปติมากรรมของยักษ์ การแสดงโขนของตัวละครยักษ์ ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะนำยักษ์มาเป็นแรงบร
รดาลใจในการประพันธ์เพลงครั้งนี้ 

เรื่องราวของยักษ์ มีการกล่าวถึงผ่านวรรณกรรมต่างๆมากมาย ทั้งวรรณกรรมไทยและ
ต่างประเทศ ตัวตนของยักษ์มักจะถูกเสนอในภาพลักษณ์ด้านชั่วร้าย มีร่างกายที่ใหญ่โตน่าเกรงขาม 
และเต็มไปด้วยพละกำลังมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่อง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ (Jack and the 
Beanstalk) เป็นเทพนิยายที่เล่าขานกันในประเทศอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ตัวตนของยักษ์ 
(Giant) ถูกเสนอในมุมมองที่มีรูร่งกายที่ใหญ่โตดูน่าเกลียดน่ากลัว ชอบกินมนุษย์เป็นอาหาร ขาด
สติสัมปชัญญะ และมีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติ  วรรณกรรมเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์  (The Lord of 
the Rings) เป็นนิยายแฟนตาซขีนาดยาว ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ชาวอังกฤษ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน 
แต่งขึ้นในช่วงปี พ.ศ . 2480 - 2492 ยักษ์ถูกเสนอในรูปแบบของเผ่าพันธ์ุ อ็อก (Orc) ซึ่งมีร่างกายใหญ่
โตกว่ามนุษย์ มีจิตใจที่เหี้ยมโหด ไ ม่มีความปราณีในจิตสำนึก และคอยเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมนุษย์ 
วรรณกรรมเรื่อง สงครามมหาเทพประจัญบาน  (Clash of The Titans) เป็นตำนานเทพนิยายปรณัม
กรีกโบราณ ตัวตนของยักษ์ถูกเสนอในรูปแบบของ ไ ททัน (Titan) ผู้เป็นเทพและเป็นบิดาแห่งเทพทั้ง
สาม ไ ด้แก่ ซูส  (Zeus) โ พไซดอน (Poseidon) และ  เฮดีส  (Hades) มีพลังอำนาจมหาศาล และ
วรรณกรรมที่ยักษ์มีบทบาทความสำคัญเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นมหากาพย์นั้นก็คือ วรรณคดีไทย
เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งตัวตนของยักษ์ในวรรณคดีไทยเรื่องนี้ มีมิติทางอารมณ์ ตัวตน จิตใจ การแสดงท่าทาง 
มีการออกแบบทางด้านสำนวน และเป็นตัวละครที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินเรื่อง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจตัวละครยักษ์ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ เป็นอย่างมาก 

รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีของประเทศไทยที่มีความสำคัญ โ ดยมีต้นเค้าโครงเรื่องมาจาก
มหากาพย์เรื่องรามายณะที่ชาวอินเดียเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณกาล เป็นเรื่องราวการ
ต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม แสดงถึงคุณค่าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์สะท้อนภาพวิถีของโลกอัน
หลากหลาย รามเกียรติ์ฉบับของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุ่งศรีอยุธยา สันนิษฐานว่ามีการประพันธ์เป็น
บทกลอนในสมัยกรุงธนบุรี เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อใช้ในการแสดงโขน หนังโหญ่ และละคร ต่อ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88._%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C._%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C._%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%99


มาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลที่ 1 ) ทรงพระราช
นิพนธ์ให้เรื่องรามเกียรติ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต่้นจนจบ โ ดยตัวละครแบ่งออกเป็น 4 เผ่าพันธ์ุใหญ่ๆ 
ได้แก่ เทพ  มนุษย์  ลิง  และ  ยักษ์  ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจตัวละครยักษ์ในวรรณคดีของประเทศไทยเรื่อง
รามเกียรติ์เป็นอย่างมาก และตัวละครยักษ์ที่มีบทบาทและสะท้อนถึงตัวตนยักษ์ได้ชัดเจนที่สุดใน
วรรณคดีเรื่องนี้คงจะหนีไม่พ้น ทศกัณฐ์  ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจทั้งในด้านอารมณ์และตัวตนของตัวละคร
ทศกัณฐ์ ผู้วิจัยจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์บทเพลง 

ทศกัณฐ์ เป็น  ตัวละครเอกที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นบุตรของท้าวลัสเตียนกับนาง
รัชฎา ทศกัณฐ์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ผู้ครองกรุงลงกา เดิมทีเป็นยักษ์ชื่อ  นนทก  กลับชาติมาเกิด  ซึ่งนนทกมี
หน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ แต่เทวดาเหล่านั้นก็มักจะแกล้งนนทกจนหัวล้าน  น
นทกจึงเกิดความแค้น เลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร  แล้วแก้แค้นโดยการนิ้วเพชรทำร้ายพวกเทวดา
ที่มาลูบหัวตน นนทกได้เข่นฆ่าเหล่าเทวดาตายนับไม่ถ้วน ทำให้พระอิศวรต้องร้องขอพระนารายณ์ให้มา
ช่วยปราบนนทก พระนารายณ์ได้ทำการปราบนนทก โ ดยการจำแลงองค์เป็นนางเทพอัปสรดักอยู่ตรง
ทางที่นนทกเดินผ่านเป็นประจำ ฝ่ายยักษ์นนทกเมื่อได้เห็นนางจำแลงจึงเกิดความลุ่มหลงและเข้าไป
เกี้ยวพาราสี นางจำแลงแสร้งทำเป็นยินดี โ ดยยื่นข้อเสนอว่าให้นนทกร่ายรำตามนางทุกท่วงท่าแล้วจะ
ยินดีผูกมิตรด้วย และแล้วยักษ์นนทกก็ทำตามคำที่นางกล่าว  ด้วยการร่ายรำตามนาง โ ดยหารู้ไม่ว่านั่น
เป็นเล่ห์กล จนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางนิ้วเพชรของนนทกชี้ไปที่ขาของตัวเอง  ขานนทกก็หักลงทันใด 
นนทกล้มลง ทันใดนั้นนางก็แปลงกลายเป็นพระนารายณ์เหยียบอกนนทกไว้ ก่อนตายนนทกอ้างว่าพระ
นารายณ์มีหลายมือตนจึงสู้ไม่ได้ พระนารายณ์จึงให้คำสัตย์ว่า ใ ห้นนทกไปเกิดใหม่ มีสิบเศียรสิบพักตร์
ยี่สิบมือ เหาะเหินเดินอากาศได้  มีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือ  ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มี
สองมือและตามไปฆ่านนทกให้ได้ ต่อมานนทกไปเกิดเป็นทศกัณฐ์โดยไปจุติในครรภ์ของพระนางรัชดา 
มเหสีท้าวลัสเตียน เจ้าผู้ครองกรุงลงกา เกิดมาเป็นโอรสนามว่า ทศกัณฐ์  

ทศกัณฐ์ เป็นยักษ์รูปงาม  มีสิบหน้า  ยี่สิบกร  ทรงมงกุฏชัย  ลักษณะปากแสยะ  ตาโพลง 
กายปกติจะเป็นสีเขียว มีปัญญาและไหวพริบเป็นเลิศ  มีอิทฤทธ์พละกำลังมหาศาลซึ่งทศกัณฐ์สามารถ
ยกเขาพระสุเมรุที่เอียงอยู่ให้ตั้งตรงได้ ทศกัณฐ์มีนิสัยเจ้าชู้ โ ดยมีสนมมากกว่าหนึ่งพันองค์ทั้งเผ่าพันธ์
มนุษย์ นางฟ้า ยักษ์ และสัตว์ต่างๆนานาชนิด มีมเหสีชื่อนางมณโฑโดยทศกัณฐ์ได้ขอประทานนางมณโฑ
จากพระอิศวร โดยทศกัณฐ์มีความลุ่มหลงต่อรูปโฉมของนางมณโฑเป็นอย่างมาก ตามบทกลอนกล่าวว่า 

! ! ! ! เมื่อนั้น    ทศเศียรสุริยวงศ์ยักษา 

   เห็นโฉมมณโฑกัลยา   นางในฟากฟ้าไม่เทียมทัน 

   งามทรงงามองค์งานอ่อน   งามงอนเป็นที่เฉลิมขวัญ 

   งานพักตร์ลักขณาวิลาวัณย์   สารพันพริ้งพร้อมทั้งอินทรีย์ 

   แสนพิศวาสจะขาดจิต   ยิ่งพิศติดเนตรยักษี 

   ถวายบังคมลาพระศุลี    ก็อุ้มองค์เทวีเหาะไปฯ  !
ทศกัณฐ์มีนิสัยที่ เมื่อตนต้องการอะไรก็ต้องได้ เหมือนในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นใน

วรรณคดี ทศกัณฐ์ต้องการบุษบกที่สามารถเหาะอยู่บนฟ้าบนอากาศ  ซึ่งท้าวลัสเตียนผู้เป็น พระบิดาของ
ทศกัณฐ์ได้มอบให้ไ กุเปรัน  ทศกัณฐ์ไม่พอใจที่ผู้เป็นเชษฐาของตนได้ของวิเศษไปจึงไปบุกชิงบุษบกมา
เป็นของตนเอง ตามบทกลอนที่ว่า 

    เมื่อนั้น    ทศเศียรสุริยวงศ์ยักษี  
   แต่ถอดดวงจิตจากอินทรีย์   มีใจองอาจอหังการ์ 

   ให้คิดอิจฉาอาธรรม์   แก่กุเปรันเชษฐา 

   ว่าองค์สมเด็จพระบิดา   ยกมหาบุษบกให้ไป 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C


   ตัวกูก็ทรงสิทธิศักดิ์   จะโหมหักชิงคืนมาให้ได้ 

   คิดแล้วลงสรงคงคาลัย   ทรงเครื่องพิชัยสงครามยุทธ์ 

   ยี่สิบหัตถ์นั้นจับพระแสง   เงื้อง่ากวัดแกว่งอุตลุด 

   ผาดแผลงสำแดงฤทธิรุทธ    เหาะทะยานผ่านสมุทรขึ้นเมฆาฯ  

!
ทศกัณฐ์ยังขึ้นชื่อเรื่องความโกรธ และไม่กลัวใคร  หยิ่งทระนงในศักดิ์ศรีของตนเป็นอย่าง

มาก เ หมือนในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวรรณคดี ทศกัณฐ์ได้เข้าไปเดินเล่นในสวน และได้เด็ดกิ่งไม้ใน

สวน ซึ่งสวนดังกล่าวเป็นสวนของพระอรชุนผู้เป็นฤษีบำเพ็จเพียร พระอรชุนไม่พอใจจึงว่ากล่าวทศ

กัณฐ์ ทำให้ทศกัณฐ์โกรธและไม่พอใจที่ตนเองโดนว่ากล่าว ทศกัณฐ์จึงว่ากล่าวพระอรชุนด้วยความโกรธ 

ตามบทกลอนที่ว่า 

    เมื่อนั้น    ทศพักตร์กุมารยักษี 

   ได้ฟังกริ้วโกรธดั่งอัคคี   อสุรีร้องตอบวาจา 

   เอ็งนี้มีนามชื่อไร    เจรจาหยาบใหญ่เกินหน้า 

   ตัวกูผู้ทรงศักดา    ชื่อว่าทศกัณฐ์ขุนมาร 

   หน่อท้าวลัสเตียนสุริย์วงศ์   ซึ่งดำรงลงการาชฐาน 

   องค์พระโคบุตรผู้มีณาน   เป็นอาจารย์บอกศรศิลป์ชัย 

   กูมาเที่ยวเก็บพฤกษา   หารู้ว่าสวนใครไม่ 

   เห็นดอกไม้บานตระการใจ   คิดว่าเป็นไพรพนาลี 

   เอ็งอย่าอ้างอวดศักดา   จะสู้กูพญาราชสีห์ 

   ตัวมึงดั่งหนึ่งมฤคี     น่าที่จะม้วยชีวัน  

!
ไม่มีใครสามารถฆ่าทศกัณฐ์ให้ตายได้ เพราะได้ถอดดวงใจใส่กล่อง ฝากไว้กับผู้เป็น

อาจารย์ คือพระฤษีโคบุตร และด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้และอยากได้อะไรก็ต้องได้  จึงลักพาตัวนางสีดา

ผู้มีรูปโฉมที่งดงาม ไปจากพระรามผู้เป็นพระสวามี เป็นเหตุให้เกิดศึกสงครามระหว่าง  ฝ่ายพระราม  กับ 

ฝ่ายทศกัณฐ์ จนญาติมิตรของฝ่ายทศกัณฐ์ล้มตายไปเป็นจำนวนมาก สุดท้ายทศกัณฐ์เองก็ต้องตาย

เพราะความโลภ ความหลง  และความโกรธของตน  ซึ่งก่อนตาย  ทศกัณฐ์ได้รู้ตัวแล้วว่าต้องตายแน่  แต่

ด้วยขัตติยมานะจึงต้องต่อสู้กับพระราม จึงแต่งองค์อย่างงดงาม  และถูกศรพรหมมาศของพระรามฆ่า

ตาย ก่อนตาย ทศกัณฐ์ได้เห็นภาพว่า แท้ที่จริงแล้วพระรามคือ พระนารายณ์อวตาร จึงได้สั่งเสียกับน้อง

ชายตัวเอง นั้นก็คือ พิเภก โดยใบหน้าทั้งสิบหน้า โดยสั่งเสียไว้ว่า  

หน้าที่ 1 ตัดพ้อถึงพิเภกที่ช่วยศัตรูให้ฆ่าทศกัณฑ์ให้ตายด้วยศรพิษ 
หน้าที่ 2 บอกว่าพิเภกคือพี่น้องร่วมสายโลหิตกับทศกัณฑ์ และให้ปกครองกรุงลงกา  
หน้าที่ 3 ขอฝากนางมณโฑ และปกครองดูแลรักษาเหล่าบริวารให้ดี 
หน้าที่ 4 ให้พิเภกเป็นจอมกษัตริย์ที่ปกครองบริวารด้วยธรรมสุจริต  
หน้าที่ 5 ให้ดำรงในทศพิศราชธรรม และอย่ากระการทุจริตโลภเหมือนทศกัณฑ์ 
หน้าที่ 6 ขออโหสิกรรมแก่ทศกัณฑ์ถึงเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา  
หน้าที่ 7 ให้ช่วยปกครองบำรุงรักษาบ้านเมืองที่รับทอดมาจากลุงให้เรียบร้อยไม่วุ่นวาย 
หน้าที่ 8 ทศกัณฑ์เคยสั่งสอนให้พิเภกมุ่งมั่นในความดี แต่เพราะตัวทศกัณฑ์มีกิเลศหลงผิดอยากได้

ของคนอื่น จึงทำให้แผ่นดินเดือดร้อนเป็นไฟ 
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หน้าที่ 9 ฝากให้พิเภก ช่วยจัดการทำพิธีศพให้สมเกียรติ อย่าปล่อยให้ค้างคืนอยู่ในสนามรบให้เป็นที่
ติฉินนินทาแก่ชาวโลกได้ 

หน้าที่ 10 ร้อนรนทุรนทุรายด้วยอาการเจ็บปวดจากพิษของศรธนูที่ปักอก และสิ้นไป ! !
ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้ากลอนในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ ใน พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครทศกัณฐ์ และนำมาตีความสภาวะทาง

ด้านอารมณ์ ตัวตน  และจิตใจของทศกัณฐ์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงนิสัยของทศกัณฐ์ที่เปรียบเหมือนมนุษย์ใน

โลกของความเป็นจริง ที่มีทั้งในด้านที่ดีและในด้านที่ผิด  ตัวตนในด้านดีของทศกัณฐ์นั้นผู้วิจัยเห็นว่า  ทศ

กัณฐ์มีความขยันหมั่นเพียร รักในศักดิ์ศรีของตน  รักในพวกพ้องของตน  มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้เป็น

อาจารย์ เป็นบุรุษที่กล้าเผชิญหน้าต่ออุปสรรค ไ ม่วิ่งหนีต่อปัญหาใดๆ แต่ในด้านที่ผิดนั้นก็มีมาก  ทศ

กัณฐ์อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่สนวิธีการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมา มีความโกรธที่

สามารถทำลายได้ทุกอย่างที่ขว้างเส้นทางของตน หยิ่งในตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปจึงทำให้พี่น้อง 

ญาติมิตรต้องมาตกตายในสงคราม เผ่าพันธ์ุยักษ์เกือบที่จะดับสูญ  ด้วยความหลงในอำนาจและยศศักดิ์

ของตัวเอง 

จากการศึกษาตัวละครทศกัณฐ์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าตัวตนของทศกัณฐ์นั้นได้สะท้อนแง่คิด

หลักคำสอนทางพุทธศาสนาในด้านสัจธรรมของการดำรงชีวิตที่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ที่มีสติ

ปชัญญะขาดสติเมื่อถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจ โ ดยจากการศึกษาผู้วิจัยได้เล็งเห็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนและ

จิตใจของทศกัณฐ์นั้นเกิดจาก ความหลง  ความโลภ  ความโกรธ  เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งทำให้ทศกัณฐ์นั้นได้

ดำรงชีวิตของตนในทางที่ผิด ซึ่งตรงกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนานั้นก็คือ โ ลภะ โ มหะ และ โ ทสะ 

เป็นสิ่งที่อันตราย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าสิ่งที่สะท้อนอารมณ์  นิสัย  ตัวตน  และจิตใจ ของทศกัณฐ์ได้อย่าง

ชัดเจนที่สุดนั้นก็คือ กิเลส ด้วยการสังเกตุจากเหตุการณ์ต่างในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ผู้วิจัยตีความ

ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาล้วนเกิดจากกิเลสที่เข้าครอบงำจิตใจของทศกัณฐ์ ทำให้บั้นปลาย

ของชีวิตทศกัณฐ์ต้องตกตายด้วยศรพรหมมาศของพระราม ทำให้ผู้วิจัยสนใจในตัวตนทศกัณฐ์ในด้านตัว

ตนนี้ เพราะสอดครองกับแง่คิดของการดำรงชิวิตของมนุษย์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกิเลสในจิตใจ และกิเลส

นี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ก่อสงครามฆ่าล้างกันเอง ทำให้เกิดการปล้นชิง การก่ออาชญากรรม 

หรือสิ่งต่างๆในด้านที่ผิดศิลธรรม ผู้วิจัยจึงนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาในด้านกิเลส  เป็นสิ่งที่สะท้อน

ตัวตนของทศกัณฐ์ และนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงเพื่อสะท้อนเสียงที่อยู่ในตัวตน

แห่งทศกัณฐ์ 

                   
กิเลส หมายถึง เหตุแห่งความเศร้าหมองของจิต เหตุแห่งความเสื่อมคุณภาพของจิต ความ

ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เมื่อกิเลสเข้าครอบงำจิตใจแล้วก็จะทำให้เกิดความสกปรกหมองมัว คุณภาพจิตเสื่อม

ถอย การรับรู้ในสิ่งต่างๆของชีวิตเปลี่ยนไป  จากการมองทุกอย่างด้วยความเป็นกลาง  ก็กลายเป็นเริ่มยึด

ติด เริ่มตีตราในสิ่งที่ตนชอบ สิ่งใดที่ตนไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ในจิตใจ จากคนปรกติก็กลายเป็นคนขาด

สติขาดปัญญา หรือบางกรณีก็เป็นคนวิกลจริตเพราะถูกกิเลสเข้าครอบงำกระทั่งสูญเสียปกติสภาพไป

อย่างถาวร รากเหง้าของกิเลส แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  โลภะ โมหะ โทสะ 

โลภะ หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  พึงพอใจ และต้องการให้สิ่งที่ตนชอบนั้นเข้ามาหาตนให้
มาก พระ ว.วชิรเมธี ได้ให้นิยามเกี่ยวกับราคะไว้ว่า 
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  โลภะ ไร้ขีดจำกัด 

  ไม่ต่างอะไรจากถังทะเลที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ 

  ไม่ต่างอะไรกับเส้นขอบฟ้า 

  ยิ่งพยายามเดินเข้าไปใกล้ ยิ่งขยายตัวห่างออกไปไกลทุกที 

  แต่ชีวิตมีเวลาเดินอย่างจำกัดอย่างยิ่ง 

  การใช้เวลาแสนสิ้นเพื่อวิ่งตามราคะที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

  เป็นความเหนื่อยเปล่า 

  ก่อนที่ โลภะ  จะได้รับการเติมเต็ม 

  (ซึ่งมองไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร) 

  ชีวิตคงจะจบไปด้วยการตายเสียก่อน  

โมหะ หมายถึง  ความรู้สึกหลง  ซึ่งมีทั้งเกิดจากความชอบและไม่ชอบ  เป็นอารมณ์ความรู้สึกเชิง

ไม่แน่นอนในบางเรื่อง บางครั้งเห็นสิ่งที่ถูกเป็นผิด  เห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูก  จนก่อให้เกิดความสับสนในจิตใจขึ้นมา 

พระ ว.วชิรเมธี ได้ให้นิยามเกี่ยวกับโมหะไว้ว่า 

   

  คนจำนวนมากลืมตาตื่นอยู่อย่างผู้หลับใหล 

  เพราะเขาไม่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต 

  หลงเอาสิ่งสมมุติมาเป็นความจริง 

  หลงเอาเปลือกมาเป็นแก่น 

  หลงเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ 

  หลงเอาความว่างมาสร้างเป็นตัวตน 

  หลงเอาอำนาจมาเป็นพระเจ้า 

  หลงเอากงจักรมาเป็นดอกบัว  

!
โทสะ หมายถึง ความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจ และต้องการให้สิ่งที่ตนไม่พอใจนั้น ออกไปให้

ห่างที่สุด หรือไม่ก็ถึงขั้นอยากทำลายสิ่งนั้นให้สูญเสียไป พระ ว.วชิรเมธี ได้ให้นิยามเกี่ยวกับโทสะไว้ว่า 

   

  โทสะ เป็นพลังงานฝ่ายลบในจิต 

  ที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง 

  โทสะเมื่อเกิดขึ้นมา จิตธรรมดาๆจะกลายเป็น 

  สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธสงคราม 

  จิตที่ลุอำนาจแก้โทสะ ฆ่าตนเองได้ 

  ฆ่าคนอื่นก็ได้ ฆ่ามารดาบิดาบังเกิดเกล้าได้ 

  จุดชนวนสงครามระหว่างประเทศก็ได้ 

  โทสะคือระเบิดเวลาที่วางอยู่ในจิตใจ 
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ผู้วิจัยได้นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาในเรื่องกิเลสที่สะท้อนทางด้าน อารมณ์  นิสัย  ตัว

ตน และจิตใจ ของทศกัณฐ์ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่า กิเลส สามารถสะท้อนตัวตนของทศกัณฐ์ได้อย่างชัดเจน

จึงได้เลือกแนวทางในการประพันธ์เพลงโดยพิจารณาการตีความอารมณ์ตามบทละครพระราชนิพนธ์

เรื่อง รามเกียรติ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตนของ

ทศกัณฐ์ ได้แก่ โลภะ โมหะ โทสะ ซึ่งจะนำมาเชื่อมโยงกับแนวทางการประพันธ์เพลงดังนี้ 

โลภะ คือ  ความโลภ  ความต้องการที่ไม่ที่สิ้นสุด  ดั่งทะเลที่ไม่เคยอิ่มไปด้วยน้ำ ไม่พอ ไม่

อิ่ม ไ ม่เต็ม เชื่อมโยงกับแนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก (Pointillistic) การเพิ่มขึ้นและลดลงของ

กระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป (Musical Process) การเชื่อมต่อกันของดนตรี (Interlockin 

Music) ความเข้มของเสียงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Crescendo, Diminuendo) และ  การซ้ำของแนว

ทำนอง (Osinato) 

โมหะ คือ  ความหลง  การเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูก  หลงเอาสิ่งสมมุติมาสร้างเป็น

ความจิง เชื่อมโยงกับการใช้ การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต  (Distort) การควบคุมลักษณะของเสียง 

(Articulation) ความเข้มของเสียง (Dynamic) เนื้อดนตรีหลากแนว  (Polyphonic Texture) เนื้อ

ดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm) สีสันของเสียง (Timbre) และ การใช้เสียงค้าง  (Drone) 

โทสะ คือ  ความโกรธ  เปรียบเสมือนระเบิดเวลาในจิตใจ มีอนุภาพแห่งการทำลายล้าง 

เชื่อมโยงกับการใช้ กลุ่มก้อนของเสียง  (Dissonant) การกระแทกของเสียง  (Accent) การมาพร้อมกัน

ของเสียง (Unison) ความเข้มของเสียงที่ดัง (Forte, Fortissimo) และ กลุ่มก้อนของจังหวะ 

(Rhythmic) 

จาการเชื่อมโยงลักษณะสำคัญของสภาวะกิเลสที่สะท้อนตัวตนทศกัณฐ์กับแนวคิดในการ

ประพันธ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาสามารถเชื่อมโยงกับ 11 นิคสำคัญในการประพันธ์ ได้แก่ 1.แนวทำนองแบบ

พอยน์ทิลลิสติก (Pointillistic) 2.การเชื่อมต่อกันของดนตรี (Interlockin Music) 3.การเพิ่มขึ้นและลด

ลงของกระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป (Musical Process) 4. การซ้ำของแนวทำนอง 

(Osinato) 5.การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต (Distort) 6. สีสันของเสียง (Timbre) 7.เนื้อดนตรีหลากแนว 

(Polyphonic Texture) 8.เนื้อดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm) 9.การควบคุมลักษณะของ

เสียง (Articulation) 10.ความเข้มของเสียง (Dynamic) 11.กลุ่มก้อนของเสียง (Dissonant) สามารถ

อธิบายความเชื่อมโยงได้ดีงนี้ 

!
แนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะการกระจายตัวของความ

โลภ และการเคลื่อนที่ของความกระหาย  ความต้องการ  ก่อนที่ความโลภจจะก่อกำเนิดในจิตใจของทศ

กัณฐ์ 

!
การเชื่อมต่อกันของแนวดนตรี เป็นการบ่งบอกถึงการร่วมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของความ

โลภ ซึ่งก็หมายความว่าความโลภได้กำเกิดขึ้นในจิตใจทศกัณฐ์ 

!
การเพิ่มขึ้นและลดลงของกระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการบ่งบอกถึง

การเพิ่มขึ้นของความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อได้ในสิ่งที่ตัวของทศกัณฐ์ต้องการแล้ว  ความโลภก็
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จะค่อยๆลดลง แต่ก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ เปรียบเสมือนคำว่า  “โลภะ ไ ร้ขีดจำกัด ไ ม่ต่าง

อะไรจากถังทะเลที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ” ที่พระ ว.วชิรเมธี ได้ให้นิยามไว้เกี่ยวกับโลภะ 

!
การซ้ำของแนวทำนอง เป็นการบ่งบอกถึงการก่อกำเกิดของความโลภที่เกิดขึ้นกับทศ

กัณฐ์ซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลา ไม่มีความพอดี ไม่มีวันจบวันสิ้น 

!
การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต เป็นการบ่งบอกถึงการเห็นผิดเป็นถูก-เห็นถูกเป็นผิด  ของ

ทศกัณฐ์ ที่เปรียบเสมือนเอาสิ่งที่ตนคิดสมมุติขึ้นมา ถือว่าเป็นความสัจจริง 

!
สีสันของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงการลุ่มหลงอยู่ในอำนาจและพลัง  การลุ่มลงอยู่กับกาม

อารมณ์ การลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดของทศกัณฐ์ 

!
เนื้อดนตรีหลากแนว เป็นการบ่งบอกถึงการลังเลสงสัยในความเชื่อของทศกัณฐ์ ที่ไม่รู้ว่า

สิ่งในเป็นสิ่งที่สัจจริง สิ่งในเป็นสิ่งเท็จ 

!
เนื้อดนตรีหลากหลายจังหวะ เป็นการบ่งบอกถึงการที่ทศกัณฐ์ลุ ่มหลงไม่สามารถ

แยกแยะจริงเท็จได้ ขาดสติสัมปชัญญะ ติดอยู่ในความหลงที่ตนสร้างขึ้นมาเอง 

!
การควบคุมลักษณะของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงการกำเนิดของโมหะที่อยู่ในจิตใจทศ

กัณฐ์ 

!
ความเข้มของเสียง เป็นการบ่งบอกถึง สภาวะการเกิดและดับของความโกรธที่ทศกัณฐ์

สร้างขึ้น 

!
กลุ่มก้อนของเสียง เป็นการบ่งบอกถึง สภาวะการเกิดของอารมณ์ไม่พอใจ และเตรียม

เปลี่ยนรูปร่างเป็นความโกรธ 

!
งานวิจัยฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงผลของหลักคำสอนทางพุทธศาสนาใน

ด้านกิเลสและมาสะท้อนตัวตน นิสัย และจิตใจของตัวละครทศกัณฐ์กับการสร้างแนวทางในการ

ประพันธ์เพลง ซึ่งการตีความตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์จะเป็นมุมมองและการ

ตีความของผู้วิจัย โ ดยทำการทดลองแนวความคิดและวิธีการเหล่านี้ผ่านบทประพันธ์ทั้ง 5 บทประพันธ์

ก่อนการนำไปวิเคราะห์และสรุปการรวมเพื่อสร้างเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลง สะท้อนเสียงทศ

กัณฐ์ ที่จะได้รวบรวม 11 เทคนิควิธีการใช้มาสะท้อนตัวตนแห่งทศกัณฐ์ ผ่านบทประพันธ์ 

!
!
!
!
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การวิเคราะห์บทประพันธ์และเทคนิคการประพันธ์ 

บทเพลง มายา (illusion) สับสน (ConFuSion) ความหวัง (Hope) สะท้อน (Echo) และ พิศวง 

(Enigmatic) 

!
มายา (illusion) 

บทประพันธ์สำหรับ ไวโอลิน 2 เครื่อง, วิโอล่า, เชลโล่ และเปียโน !
บทวิเคราะห์การประพันธ์ 

 บทประพันธ์เพลง มายา  (illusion) ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะภาพลวงตา 
ซึ่งผู้วิจัยสังเกตุลายเส้นที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปภาพ เนื่องจากเกิดความสัมพันธ์ระหว่างความลวงตา
และพื้นผิวของภาพ ระหว่างความเข้าใจและการมองเห็น ทั้งที่เป็นรูปภาพเป็นรูปแบบ  2 มิติ  เมื่อได้
สังเกตุรูปภาพจะได้เห็นการลวงตาแบบต่างๆ เช่น มีภาพซ่อนในภาพ, มีแสงวาบหรือความไหว, เป็นลาย
หรือมีความโก่งหรือบิดเบี้ยว ฯลฯ  (ภาพที่ 1) ทำให้งานประพันธ์บทนี้  มุ่งเน้นที่จะทดลองการประพันธ์
บนแนวคิดของการเคลื่อนไหวในรูปภาพ จุดในรูปภาพ  และภาพซ้อนในรูปภาพ  ซึ่งถูกนำเสนอด้วยการ
ใช้ ความเข้มของเสียง และ  และการควบคุมลักษณะของเสียง  อาทิเช่น ภาพซ่อนในภาพ ใช้เทคนิคการ
เพิ่มความดังเบาของเสียงพร้อมกัน (Crescendo and Diminuendo) (ภาพที่ 2) จุดของรูปภาพ ใ ช้
เทคนิคการเล่นเสียงสั้น (Pizzicato) (ภาพที่ 3) การลวงตา ใช้เทคนิคการควบคุมลักษณะเสียงสั้น เสียง
ยาว และเสียงรูด  (Pizzicato,Legato and Glissando) (ภาพที่ 4 ) การเคลื่อนไหวของรูป ใช้เทคนิค
การใช้เสียง 2 เสียงสลับกันอย่างรวดเร็ว (Trill) (ภาพที่ 5) เพื่อสะท้อนรูปภาพลวงตา 

ภาพที่ 1 ศิลปะภาพลวงตา 

ภาพที่ 2 แสดงการเพิ่มความดังเบาของเสียงพร้อมกัน 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : มายา (illusion) ห้องที่ 26-33) 
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ภาพที่ 3 แสดงการใช้เทคนิคการเล่นเสียงสั้น 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : มายา (illusion) ห้องที่ 39-41) !
 

ภาพที่ 4 เทคนิคการควบคุมลักษณะเสียงสั้น เสียงยาว และเสียงรูด 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : มายา (illusion) ห้องที่ 50-53) !!!
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ภาพที่ 5 เทคนิคการใช้เสียง 2 เสียงสลับกันอย่างรวดเร็ว 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : มายา (illusion) ห้องที่ 16-18) !
!
!
!
!
!
สับสน (ConFuSion) 
บทประพันธ์สำหรับ มัลติ-เพอร์คัสชั่น และ เสียงสังเคราะห์ !
บทวิเคราะห์การประพันธ์ 

 บทประพันธ์เพลง สับสน  (ConFuSion) ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมากจากอาการ
สับสน ที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับอาการสับสนได้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้เทคนิคการ
ประพันธ์โดยการผสมเสียงเครื่องดนตรีเสียงธรรมชาติกับเสียงสังเคราะห์ (ภาพที่ 6) ทำให้งานประพันธ์
บทนี้ มุ่งเน้นที่จะทดลองการประพันธ์บนแนวคิดของความสับสน  อาทิเช่น อาการที่ไม่สามารถแยกแยะ
ระหว่างความจริงกับอาการสับสน ใ ช้เทคนิคการสะท้อนของเสียงระหว่างเสียงเครื่องดนตรีเสียง
ธรรมชาติกับเสียงสังเคราะห์ (Echo) (ภาพที่ 7) การคิดเรื่องราวหลายๆเรื่องในเวลาเดียวจนทำให้เกิด
อาการสับสน ใช้เทคนิคดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm) (ภาพที่ 8) เพื่อสะท้อนอาการสับสน !!
!!
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ภาพที่ 6 การผสมเสียงเครื่องดนตรีเสียงธรรมชาติกับเสียงสังเคราะห์  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : สับสน (ConFuSion) ห้องที่ 40-42) !
 

ภาพที่ 7 การสะท้อนของเสียงระหว่างเสียงเครื่องดนตรีเสียงธรรมชาติกับเสียงสังเคราะห์ 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : สับสน (ConFuSion) ห้องที่ 113-116) !!
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ภาพที่ 8 ดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm)  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : สับสน (ConFuSion) ห้องที่ 131-154) !!
!
!
!
!
ความหวัง (Hope) 
บทประพันธ์สำหรับ มาริบา, ไวบราโฟน, ค๊อกเก็นสปิล, กลองแจมเบ้ และ มัลติ-เพอร์คัสชั่น !
บทวิเคราะห์การประพันธ์ 

ความหวัง คือ  ความเชื่อว่าเป็นไปได้ และจะเกิดขึ้นในอนาคต  เป็นพลังผลักดันให้ชีวิต
ดำเนินไปข้างหน้า ทำให้มีความมุ่งมั่น  พยายามอดทน  ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ  ผู้วิจัยได้ใช้ความมาเป็น
แรงบันดาลใจในการบทประพันธ์ชิ้นนี้ โ ดยช่วงแรกของบทเพลงผู้วิจัยได้สื่อถึงความหวังเล็กที่อย่างจะ
ทำให้เกิดขึ้นจริง โ ดยใช้เสียงที่มีลักษณะใสและสูง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องดนตรี ค๊อกเก็นสปิล  และ ไ ว
บราโฟน (ภาพที่ 9) การต่อสู้กับอุปสรรค  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนอัตราส่วนจังหวะโดยฉับพลัน 
(Irregular Meter) (ภาพที่ 10) การมุ่งมั่นให้กระทำความหวังให้เป็นจริง ผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบในช่วง
แรกของบทประพันธ์ (ภาพที่ 11) นำมาใช้ซ้ำโดยมีการเพิ่มกลุ่มจังหวะในช่วงสุดท้ายของบทเพลง (ภาพ
ที่ 12) การพยายามอดทนเพื่อให้ความหวังเป็นจริง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคดนตรีหลากหลายจังหวะ 
(Polyrhythm) (ภาพที่ 13) เพื่อสะท้อนสภาวะของความหวัง !!
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ถาพที่ 9 ช่วงแรกของบทเพลงผู้วิจัยได้สื่อถึงความหวังเล็กที่อย่างจะทำให้เกิดขึ้นจริง โ ดยใช้
เสียง  ที่มีลักษณะใสและสูง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องดนตรี ค๊อกเก็นสปิล และ ไวบราโฟน 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : ความหวัง (Hope) ห้องที่ 1-12) !

ถาพที่ 10 การเปลี่ยนอัตราส่วนจังหวะโดยฉับพลัน 
 (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : ความหวัง (Hope) ห้องที่ 75-78) 
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ถาพที่ 11  องค์ประกอบในช่วงแรกของบทประพันธ์ 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : ความหวัง (Hope) ห้องที่ 22-27) 

ถาพที่ 12 องค์ประกอบในช่วงแรกของบทประพันธ์นำมาใช้ซ้ำโดยมีการเพิ่มกลุ่มจังหวะในช่วง 
  สุดท้าย  ของบทเพลง  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : ความหวัง (Hope) ห้องที่ 105-107) !
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ภาพที่ 13 ดนตรีหลากหลายจังหวะ  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : ความหวัง (Hope) ห้องที่ 97-100) !
สะท้อน (Echo) 

บทประพันธ์สำหรับ เปียโน !
บทวิเคราะห์การประพันธ์ 

 ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสะท้อนที่คลื่นที่ไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางหรือ
รอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วเปลี่ยนทิศทางกลับมาในตัวกลางเดิม ผู้วิจัยได้มีประสบการณ์ในการตะโกน
อยู่ในห้องปิดทึบ และผู้วิัยได้ยินเสียงก้อง  ซึ่งเกิดจากคลื่นเสียงวิ่งไปกระทบกับกำแพงของห้อง ใ นช่วง
แรกของบทเพลงผู้วิจัยได้สื่อถึงการสะท้อนระหว่าง ตัวกลาง  การเปลี่ยนทิศทาง  และกลับมาในตัวกลาง
เดิม (ภาพที่ 14) การสะท้อนของเสียงหลายเสียงพร้อมกัน (ภาพที่ 15) 

ภาพที่ 14 การสะท้อนระหว่าง ตัวกลาง การเปลี่ยนทิศทาง และกลับมาในตัวกลางเดิม  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : สะท้อน (Echo) ห้องที่ 1-9) !!
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ภาพที่ 15 การสะท้อนของเสียงหลายเสียงพร้อมกัน  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : สะท้อน (Echo) ห้องที่ 30-38) !!
พิศวง (Enigmatic) 
บทประพันธ์สำหรับ ฟลุ๊ต, โอโบ, คาริเน็ต , ฮอร์น , ทรัมเป็ต , ทรับโบน , เพอร์คัสชั่น , เปียโน, ไวโอลิน 2 
เครื่อง,       วิโอล่า, เชลโล่, ดับเบิลเบส !
บทวิเคราะห์การประพันธ์ 

 พิศวง หมายถึง ความประหลาดใจในสิ่งที่ตนไม่เคยพบเคยเห็น ความเล้นลับในสิ่งที่พบ
เจอ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค ความเข้มของเสียง (Dynamic) (ภาพที่ 16)  เนื้อดนตรีหลากแนว (Polyphonic 
texture) (ภาพที่ 17) การมาพร้อมกันของเสียง (Unison) (ภาพที่ 18)  

ภาพที่ 16 ความเข้มของเสียง 
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : พิศวง (Enigmatic) ห้องที่ 48-55) !
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ภาพที่ 17  เนื้อดนตรีหลากแนว  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : พิศวง (Enigmatic) ห้องที่ 86-93) 

ภาพที่ 18 การมาพร้อมกันของเสียง  
  (คณาธิป กลิ่นสุวรรณมาลี : พิศวง (Enigmatic) ห้องที่ 62-66) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         47 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง ทศกัณฐ์ 
บทประพันธ์เพลง สะท้อนเสียงทศกัณฐ์ เป็นบทประพันธ์เพลงที่ไผู้วิจัยด้รับแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์โดยพิจารณาการตีความทางอารมณ์และตัวตนในของตัวละครทศกัณฐ์ผ่านทางหลักคำ
สอนของพุทธศาสนาในเรื่องของกิเลส ซึ่งได้แก่ โลภะ โมหะ และโทสะ และจะนำมาเชื่อมโยงกับเทคนิค
ในการประพันธ์ที่ได้ทดลอง 11 เทคนิค  คือ แนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก (Pointillistic) การเชื่อม
ต่อกันของดนตรี (Interlockin Music) การเพิ่มขึ้นและลดลงของกระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อย
ไป (Musical Process) การซ้ำของแนวทำนอง  (Osinato) การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต  (Distort)  
สีสันของเสียง (Timbre) เนื้อดนตรีหลากแนว  (Polyphonic Texture) เนื้อดนตรีหลากหลายจังหวะ 
(Polyrhythm) การควบคุมลักษณะของเสียง (Articulation) ความเข้มของเสียง (Dynamic) กลุ่มก้อน
ของเสียง (Dissonant) ผู้วิจัยได้สร้างแนวความคิดในการประพันธ์ โ ดยประพันธ์เพลงสำหรับวงดนตรี
ประเภท เพอร์คัสชั่น  อองเซมเบอร์ (Percussion Ensemble) โดยใช้นักเพอร์คัสชั่นทั้งหมด 4 คน ใน
การการแสดงบทเพลง ใ นบทเพลง ทศกัณฐ์ แบ่งเป็น  4 ท่อนเพลงได้แก่ โ ลภะ โ มหะ โ ทสะ และ ทศ
กัณฐ์ 

โลภะ สื่อถึง  ความโลภ  ความต้องการที่ไม่ที่สิ้นสุด  ดั่งทะเลที่ไม่เคยอิ่มไปด้วยน้ำ ไ ม่พอ 

ไม่อิ่ม ไ ม่เต็ม เชื่อมโยงกับแนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก (Pointillistic) การเพิ่มขึ้นและลดลงของ

กระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป (Musical Process) การเชื่อมต่อกันของดนตรี (Interlockin 

Music) ความเข้มของเสียงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Crescendo, Diminuendo) และ  การซ้ำของแนว

ทำนอง (Osinato) โดยแต่ละเทคนิคในการประพันธ์ต่างสะท้อนถึงความโลภ ดังนี้ 

แนวทำนองแบบพอยน์ทิลลิสติก เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะการกระจายตัวของความโลภ 

และการเคลื่อนที่ของความกระหาย ความต้องการ ก่อนที่ความโลภจจะก่อกำเนิดในจิตใจของทศกัณฐ์ 

การเชื่อมต่อกันของแนวดนตรี เป็นการบ่งบอกถึงการร่วมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของความ

โลภ ซึ่งก็หมายความว่าความโลภได้กำเกิดขึ้นในจิตใจทศกัณฐ์ 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของกระบวนการดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการบ่งบอกถึงการ

เพิ่มขึ้นของความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อได้ในสิ่งที่ตัวของทศกัณฐ์ต้องการแล้ว  ความโลภก็จะ

ค่อยๆลดลง แต่ก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ เปรียบเสมือนคำว่า  “โลภะ ไร้ขีดจำกัด ไม่ต่างอะไร

จากถังทะเลที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ” ที่พระ ว.วชิรเมธี ได้ให้นิยามไว้เกี่ยวกับโลภะ 

!
โมหะ สื่อถึง  ความหลง  การเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูก  หลงเอาสิ่งสมมุติมาสร้างเป็น

ความจิง เชื่อมโยงกับการใช้ การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต  (Distort) การควบคุมลักษณะของเสียง 

(Articulation) ความเข้มของเสียง (Dynamic) เนื้อดนตรีหลากแนว  (Polyphonic Texture) เนื้อ

ดนตรีหลากหลายจังหวะ (Polyrhythm) สีสันของเสียง (Timbre) และ การใช้เสียงค้าง  (Drone) โดย

แต่ละเทคนิคในการประพันธ์ต่างสะท้อนถึงความลุ่มหลง ดังนี้ 

การบิดเบือนเสียงของตัวโน้ต เป็นการบ่งบอกถึงการเห็นผิดเป็นถูก-เห็นถูกเป็นผิด   ของ

ทศกัณฐ์ ที่เปรียบเสมือนเอาสิ่งที่ตนคิดสมมุติขึ้นมา ถือว่าเป็นความสัจจริง 

สีสันของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงการลุ่มหลงอยู่ในอำนาจและพลัง  การลุ่มลงอยู่กับกาม

อารมณ์ การลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดของทศกัณฐ์ 

เนื้อดนตรีหลากแนว เป็นการบ่งบอกถึงการลังเลสงสัยในความเชื่อของทศกัณฐ์ ที่ไม่รู้ว่า

สิ่งในเป็นสิ่งที่สัจจริง สิ่งในเป็นสิ่งเท็จ 
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เนื้อดนตรีหลากหลายจังหวะ เป็นการบ่งบอกถึงการที่ทศกัณฐ์ลุ่มหลงไม่สามารถแยกแยะ

จริงเท็จได้ ขาดสติสัมปชัญญะ ติดอยู่ในความหลงที่ตนสร้างขึ้นมาเอง 

การควบคุมลักษณะของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงการกำเนิดของโมหะที่อยู่ในจิตใจทศ

กัณฐ์ 

!
โทสะ สื่อถึง  ความโกรธ  เปรียบเสมือนระเบิดเวลาในจิตใจ มีอนุภาพแห่งการทำลายล้าง 

เชื่อมโยงกับการใช้ กลุ่มก้อนของเสียง  (Dissonant) การกระแทกของเสียง  (Accent) การมาพร้อมกัน

ของเสียง (Unison) ความเข้มของเสียงที่ดัง (Forte, Fortissimo) และ กลุ่มก้อนของจังหวะ 

(Rhythmic) แต่ละเทคนิคในการประพันธ์ต่างสะท้อนถึงความลุ่โกรธ ดังนี้ 

การควบคุมลักษณะของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงการกำเนิดของโมหะที่อยู่ในจิตใจทศ

กัณฐ์ 

ความเข้มของเสียง เป็นการบ่งบอกถึง สภาวะการเกิดและดับของความโกรธที่ทศกัณฐ์

สร้างขึ้น 

กลุ่มก้อนของเสียง เป็นการบ่งบอกถึงสภาวะการเกิดของอารมณ์ไม่พอใจ และเตรียม

เปลี่ยนรูปร่างเป็นความโกรธ 

!
!
ทศกัณฐ์ สื่อถึง  บทสรุปแห่งตัวตนที่โดนกิเลสเข้าครอบงำจิตใจ โ ดยในบทเพลงท่อนนี้ จะ

เป็นการนำเทคนิคของ ท่อนเพลง โ ลภะ โ มหะ และ โ ทสะ มารวมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็น ท่อนเพลง 

ทศกัณฐ์ เพื่อสะท้อนตัวตนแห่งทศกัณฐ์ และเป็นบทสรุปในการสะท้อนทั้งทงด้าน  อารมณ์  นิสัย  ตัวตน

และจิตใจของ บุรุษผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ ที่มีนามว่า ทศกัณฐ์ 

!
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การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิง สู่การออกแบบภายในศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
THE STUDY OF CHENG LANNA DANCE FOR INTERIOR DESIGN LANNA 

PERFORMANCE ART CENTER  

 
ผู้วิจัย: คนึงนุช พรหมนุชานนท,์ ศาสตราจารย ์เอกชาติ จนัอุไรรัตน์ 

ภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฟ้อนเชิงคร้ังน้ี มีแรงบนัดาลใจจาก ฟ้อนเชิงซ่ึงเป็นฟ้อนตน้แบบของภาคเหนือ และ

เป็นเอกลกัษณ์ประจาํถ่ิน ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ลุกคลีตั้งแต่เด็ก จาการศึกษาไดมุ่้งเนน้ถึงความหมายและนยัสาํคญัพร้อม
ทั้ งศึกษา รูปธรรม ได้แก่ แม่ลาย ผงัฟ้อน ลีลาท่าทาง วสัดุอุปกรณ์ประกอบการฟ้อนรวมถึงการศึกษา
นามธรรมท่ีแฝงดว้ยคติความเช่ือ และนยัยะแฝงของลา้นนาท่ีมีการถ่ายทอดอยา่งมีแบบแผนรุ่นต่อรุ่น และเป็น
ตน้แบบของฟ้อนลา้นนา ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนานน้ี เปรียบดงัเอกลกัษณ์ตน้แบบท่ีควร
สืบสาน ท่ีนาํมาสู่การออกแบบศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาประวติั ความเป็นมา นยัยะแฝง รูปแบบการฟ้อน เคร่ือง
แต่งกาย ของฟ้อนเชิง รวมถึงศึกษาบริบทสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีตั้งโครงการ การศึกษากลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้
สถานท่ี จึงไดม้าซ่ึงแนวคิด เอกลกัษณ์ ท่ีแฝงอยูใ่นฟ้อนเชิง สู่พื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มของโครงการ 
  ผลจากการศึกษาข้อมูล สู่การออกแบบศูนย์สืบสานนาฏล้านนาจังหวดัเชียงใหม่ โดยได้นํา
แนวความคิดมาจากท่วงท่า ลีลา บริบทการฟ้อน จึงได้คาํสําคญัท่ีนาํไปใช้ในการออกแบบไดน้ั่นคือ วาดวน 
หมุนเวยีน สืบสาน แสดงเชิง ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีถ่ายทอดโดยพ่อครูแม่ครู สู่งานออกแบบพื้นท่ีภายในให้
มีความสัมพนัธ์ระหว่าง กิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีนาํไปสู่ ความรู้ ความเขา้ใจดั้งเดิมของการฟ้อน อีกทั้ง
เพลิดเพลินในการเรียนและการชมการแสดง ไปตามบริบทในการออกแบบ อีกทั้งยงัสามารถนาํผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปประยุกต์เป็นแนวความคิดในการต่อยอดจดัทาํโครงการท่ีมีรูปแบบ หรือแนวคิดของโครงการ
ประเภทเดียวกนั 

 
คาํสําคัญ:  ฟ้อนเชิง / ออกแบบภายใน / ศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา 
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Abstract 
 The study of Cheng dance was inspired by Cheng dance which is the template 

of Northern part of Thailand and is the signature of their local. The researchers are very 

familiar with Cheng dance since she was young through the study of meanings and 

importance as well as their concrete such as motif, moves, styles, materials that are used, 

the names which are according to the believes and the connotations that have been passed 

over generations which is the main characteristic of Cheng Lanna dance and is used to 

develop Lanna Performance Art center 

 The research from the study of the history, connotations, ways of dancing, 

ways of dressing as well as the environment and the places, lead to the ideas and 

environments of the project.  

 From the study of the design of Lanna Performance Art center, with the help of 

steps of dancing, the design is circular and repeated which are based on the characteristic 

of teachers. The interior designs are constructed to make relationship of the activities of 

those to use the place to lead to knowledge and the understanding of the dance. 

Moreover, it helps to make the study and show more enjoying dur to the design. The 

study of the dance can also be used to design the place with similar project. 

 
Key words: Cheng Lanna dance, Interior Design, Lanna Performance Art center 
 
บทนํา 

การฟ้อนในลา้นนานั้น เป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีการสืบต่อกนัมาชา้นาน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีคน
กล่าวถึง ทั้งท่วงท่า จงัหวะ ลีลา ท่าทาง นพคุณ ตนัติกลุ (2548) กล่าววา่ลกัษณะลีลาท่าทางของการฟ้อนรําของ
ชนพ้ืนเมืองท่ีอยูใ่นดินแดนลา้นนาและตอนเหนือของประเทศข้ึนไปนั้นจะไม่เขม้งวดในการใชมื้อเป็นการส่ือ
ความหมายมากเหมือนกับกลุ่มชนทางภาคใต้และภาคกลาง ซ่ึงลีลาท่าทางจะเข้มงวดกับการใช้มือส่ือ
ความหมาย ซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีไดรั้บมาจากอินเดียค่อนขา้งมาก ฟ้อนรําของลา้นนานั้นจึงเป็นลกัษณะดั้งเดิมท่ีมี
อยู่ในพื้นถ่ินและสืบทอดกนัมาตามลาํดบั การฟ้อนรําจะมีลกัษณะเป็นระบาํ ซ่ึงมีลีลาท่าทางเลียนแบบและ
ดดัแปลงมจากอากปักิริยาของมนุษย ์การเคล่ือนไหว การเช่ือมต่อท่ารําจากท่าหน่ึงไปอีกท่าหน่ึง และท่าทางท่ี
ฟ้อนออกมานั้นจะแตกต่างกนัออกไปตามเผ่าพนัธุ์และความเช่ือของชนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ในอดีต
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นั้น การฟ้อนรําท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละกลุ่มชนในดินแดนแถบน้ีเป็นเร่ืองของการแสดงออก ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ประเพณี พิธีการซ่ึงสัมพนัธ์กบัลทัธิความเช่ือทางศาสนา และเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในงานใน
งานบุญของชุมชน สอดคลอ้งกบั ครูคาํ กาไวย ์(2538) ท่ีไดก้ล่าวว่า  ฟ้อน ในสมยัโบราณเป็นศิลปะท่ีหาดูได้
ยาก ของดีไม่มีมากนกักวา่จะไดดู้กนัปีสองปี จะเห็นคร้ังหน่ึง แต่เม่ือไดดู้แลว้ไม่เสียเงินดูฟรี จะไดดู้ตามวดัท่ีมี
งานประเพณีต่างๆท่ีจะนาํ ศิลปะการฟ้อนออกมา “เป๊ียะ” มา “อวด” กนั โดยไม่มีค่าจา้งรางวลั    

ศิลปะการฟ้อนพื้นเมืองของล้านนา ท่ีแสดงกันให้เห็นในทุกวนัน้ี เช่ือกันว่ามีพื้นฐานและ
พฒันาการมาจากการฟ้อนรําในพธีิกรรมทางความเช่ือ และท่ารําในศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัท่ีเรียกวา่ ฟ้อนเจิง 
หรือฟ้อนเชิง ของกลุ่มชนต่างๆนัน่เอง ซ่ึงปัจจุบนัลกัษณะของการฟ้อนในพิธีกรรมแบบดั้งเดิม และการฟ้อน
เจิง บางอยา่งยงัหลงเหลือใหศึ้กษาอยูบ่า้ง (นพคุณ ตนัติกุล, 2548) แต่การฟ้อนเชิง หรือฟ้อนเจิง นั้นการเรียน 
และการถ่ายทอดไม่ใช่เร่ืองง่าย ดงัเช่น ครูคาํ กาไวย ์(2538) ไดก้ล่าวไวว้่า การท่ีจะเรียนฟ้อนเชิงของสมยั
โบราณนั้น ตอ้งสืบเสาะแสวงหาคนท่ีเก่งจริงๆตามบา้นนอก ของดีมีอยูบ่า้นนอกกบัของในคุม้ในวงัมนัต่างกนั 
ของดีมีอยูบ่า้นนอกนัน่คือ ศิลปะทั้งหลายรวมทั้งของใชอ่ื้นๆ ฟ้อนเชิงก็เช่นเดียวกนั สมยัก่อนพอเจา้นายฝ่าย
เหนือทราบข่าวจาก นาย ก. นาย ข. ก็ดี มาเล่าให้ฟังว่ามีคนเก่งดา้นเชิงและอ่ืนๆ อยู่ท่ีบา้นโน้นบา้นน้ี เขาก็
จดัการส่งมาให้อยูใ่นวงัให้เป็นผูส้อนสืบทอดกนัต่อๆไป แต่ปัจจุบนัไม่มีแลว้ ของดีบา้นนอกก็หายไปโดย
ปริยาย 

ดว้ยการสืบทอด รูปแบบ เอกลกัษณ์เฉพาะของฟ้อนเชิง รวมทั้งฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนสาวไหม และ
ฟ้อนเล็บ ท่ีมีแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของลา้นนา ท่ีผูศึ้กษาไดใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งยิ่ง 
ทั้งขุมเชิง แม่ลาย ลีลา ล้วนแต่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท่ีมีนัยยะของพ่อครูแม่ครู ถ่ายทอดสู่ศิษยเ์ป็นศิลปะ
เฉพาะตวัลา้นนาซ่ึงปัจจุบนัน้ีกาํลงัจะสูญหายลงไปทุกที แต่ดว้ยยคุสมยัท่ีปรับเปล่ียน การดาํเนินชีวิต ในวิถี
เดิมๆเปล่ียนไป วฒันธรรมเดิมๆเร่ิมจางหาย การสืบทอดศิลปะการฟ้อนเก่าๆของลา้นนาไดล้ดลง และเกือบจะ
กลืนหายไปตามยคุสมยั ฟ้อนท่ีสวยงาม กลบัถูกคนรุ่นหลงัมองวา่เป็นส่ิงลา้สมยั ศิลปะท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะตวั 
ท่วงท่า การร่ายรํา จึงเร่ิมหายไปเพราะเยาวชนท่ีไม่รู้จกัคุณค่าท่ีมากพอ 

ศูนยสื์บสานนาฎลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการรวมกลุ่มจดัตั้งข้ึน เพื่อเป็นสถานท่ี ถ่ายทอด 
ชั้นเชิงนาฏศิลป์ลา้นนา หรือการฟ้อนของลา้นนา จากแม่ครู พ่อครู และปราชญ์ทอ้งถ่ินต่างๆ สืบต่อสู่รุ่น
เยาวชน เป็นการสถานท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะการฟ้อนลา้นนา อาทิ การฟ้อน ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา องค์
ความรู้ ศิลปะการฟ้อน หลากหลายแขนง ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดสู่เยาวชน และผูท่ี้สนใจ อน่ึงเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะนาฏศิลป์ลา้นนาไวไ้ม่ใหก้ลืนหายไปพร้อมยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 

การนาํเชิงฟ้อนลา้นนา ท่ีนาํเอาศิลปะแขนงต่างๆ ท่ีรวมอยูใ่น ฟ้อนประเภทต่างๆท่ีแตกลายมา
จากฟ้อนเชิงนั้น เป็นแรงบนัดาลใจ นาํไปสู่การ ศึกษาเบ้ืองลึก รูปแบบ ลวดลาย ลีลา ศิลปะ การขอ้งเก่ียว ทั้ง
วิถีชีวิต วฒันธรรม ทอ้งถ่ินลา้นนา โดยถ่ายทอดผ่านพ่อครู แม่ครู สู่การออกแบบภายในสถาบนันาฏลา้นนา
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จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือการสอดคลอ้งต่อบริบทต่างๆ ออกแบบ และศึกษาตรงตามวตัถุประสงค ์อยา่งมีชั้นเชิง 
เสมือนดัง่เช่นฟ้อนเชิงของลา้นนา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

       โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิง สู่การออกแบบภายในสถาบนันาฏลา้นนา
จงัหวดัเชียงใหม่” มุ่งเนน้การศึกษาและวเิคราะห์ใน 3 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

        1. ศึกษาฟ้อนเชิง และ ฟ้อนท่ีนาํแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง ไดแ้ก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนสาว
ไหม 
                        2. ศึกษาความตอ้งการของศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ 

        3. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการการศึกษานาํมาเป็นแนวคิดสู่การออกแบบภายใน ศูนย์
สืบสานนาฏลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วธีิการวจิยั 
       1. แนวทางและวธีิการวจิยั 
                  แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach): ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ จากนักเรียนท่ีเขา้เรียนกลุ่มนาฏศิลป์ลา้นนา ในกลุ่มสืบสานลา้นนา และนกัเรียนวิทยาลยั
นาฏศิลป์เชียงใหม่ และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะทาํการวเิคราะห์ดว้ยสถิติต่อไป 
         แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative approach):  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสงัเกตและสมัภาษณ์เจาะลึก 
(in-depth interview) ในประเด็นเร่ือง ฟ้อนเชิง และฟ้อนท่ีนาํแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง กลุ่มพ่อครู แม่ครู 
ปราชญพ์ื้นถ่ิน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มพ่อครู แม่ครู
สอนฟ้อน (2) กลุ่มเยาวชน (3) กลุ่มสืบสานลา้นนา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เพื่อสร้างแบบจาํลองความสมัพนัธ์ 
 
         2. ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตวัอยา่งประชากร  
         ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ:  นกัเรียนนาฏศิลป์ของวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ 
และนกัเรียนในกลุ่มสืบสานลา้นนาจ.เชียงใหม่ โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน 100 ราย 
         ประชากรเป้าหมายของการวจิยัเชิงคุณภาพ: การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยประชากรเป้าหมาย คือ 
         1 พอ่ครู แม่ครูฟ้อน จาํนวน 5 ราย 
         2 กลุ่มเยาวชน จาํนวน 5 ราย  
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         3 กลุ่มประชากรในชุมชน 5 ราย  
         รวมทั้งส้ิน 15 ราย 
 
                        3. การสุ่มตวัอยา่ง  
         จากกรอบแนวความคิดสมมติฐาน ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิจัยเร่ืองน้ีมีแนวทางในการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวธีิดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 
         แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach): ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และการสมัภาษณ์นกัเรียนนาฏศิลป์ของวทิยาลยันาฏศิลป์ และนกัเรียนในกลุ่มสืบสานลา้นนา จ.เชียงใหม่ โดย
ใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน 100 ราย 
        1.วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือก กลุ่มกลุ่มสืบสานลา้นนาจ.เชียงใหม่ และวิทยาลยั
นาฏศิลป์เชียงใหม่  
         2.วธีิการสุ่มแบบโควตา้ หลงัจากท่ีไดท้าํการสุ่มแบบเจาะจงใหไ้ดก้ลุ่มนาฏศิลป์ของกลุ่มสืบสาน
ลา้นนาจ.เชียงใหม่ และวทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยเลือกเยาวชนท่ีอายรุะหวา่ง 14 ปี จนถึงอาย ุ18 ปี จนได้
ครบจาํนวน 100 คน 
         แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative approach):  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสงัเกตและสมัภาษณ์เจาะลึก 
(in-depth interview) ในประเด็นเร่ือง ฟ้อนเชิง และฟ้อนท่ีนาํแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง กลุ่มพ่อครู แม่ครู 
ปราชญพ์ื้นถ่ิน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มพ่อครู แม่ครู
สอนฟ้อน (2) กลุ่มเยาวชน (3) กลุ่มสืบสานลา้นนา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เพื่อสร้างแบบจาํลองความสมัพนัธ์ 
        การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิธีการแบบ บอลลหิ์มะ (Snowball 

sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือท่ีไม่ทราบพฤติกรรมของเขาท่ีผูว้จิยัสนใจจะ
ศึกษา 

 
ผล/สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมินั้น และในส่วนท่ีสาํคญัของภูมิปัญญาฟ้อน
เชิง มาวิเคราะห์และสรุปใจความสาํคญัก่อนจะเขา้สู่กระบวนการออกแบบ  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งตาม
หวัขอ้ของตวัแปรหลกัๆ ดงัน้ี  
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แผนภมิูท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์ฟ้อนเชิง  
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย น.ส.คนึงนุช พรหมนุชานนท ์

 
       ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของฟ้อนเชิง ฟ้อนเชิง เป็นศิลปะการแสดง

แขนงหน่ึง ซ่ึงมีหลายอยา่งในลา้นนา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า ศิลปะแขนงน้ีนั้นสัมพนัธ์กบัศิลปะ
แขนงอ่ืนๆ  โดยเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราว ท่ีนาํมาจากรากเหงา้ วิถีชีวิต ดั้งเดิมของชาวลา้นนา ท่ีถ่ายทอด
ออกมา เสมือนการเรียงร้อย เร่ืองราวของวฒันธรรมในอดีต และเป็นการศึกษาศิลปะร่วม (Compositional 

Art) ซ่ึงประกอบไปดว้ยดุริยาคศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ซ่ึงเป็นส่วนหลกัของฟ้อนโดยทัว่ไป เชิงเป็น
ฟ้อนชนิดหน่ึง ท่ีมีรูปแบบการแสดงท่ีชดัเจน มีแบบแผน และ มีอิทธิพลท่ีนาํไปเปล่ียนแปลง ผสมผสาน ทั้ง
รูปแบบและเน้ือหา ออกมาเป็นฟ้อนต่างๆของลา้นนา 

       สรุป ฟ้อนเชิง และ ฟ้อนท่ีนาํแม่ลายมาจากเชิงนั้น ถือได้เป็นคุณค่าทางภูมิปัญญา มีรูปแบบ
เฉพาะ และมีแบบแผน ท่ีถ่ายทอดโดยพ่อครู แม่ครู ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาจากการรวบรวมประสบการณ์ แตก
แขนงกลยุทธพิสดารออกไป รุ่นต่อรุ่น ทั้งลวดลาย ท่วงท่า จงัหวะ สืบต่อกนัมาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชนนั้นๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นดงัอีกมนต์เสน่ห์แห่งลา้นนา ท่ีแฝงไปด้วยนัยยะต่างๆ ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม วถีิชีวติ ความเป็นอยู ่หรือแมแ้ต่ พิธีกรรม ไดเ้ป็นอยา่งดี เสมือนเป็นการรวบรวม ชั้น
เชิงศิลปวฒันธรรม ของลา้นนา ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แสดงสู่สายตาผูช้มท่ีไดพ้บเห็น 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์ของฟ้อนเชิงกบัศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 

      จากแผนภูมิดงักล่าว จึงสรุปความสัมพนัธ์ของฟ้อนเชิงกบัศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาไดว้่า ทั้ง2
อยา่งน้ีต่างมีนยัยะท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

        ฟ้อนเชิงนั้น เป็นฟ้อนท่ีเรียกไดว้่าเป็นฟ้อนตน้แบบของฟ้อนต่างๆในลา้นนา อีกทั้งมีประวติัท่ี
สืบทอดต่อกนัมาอยา่งยาวนาน โดยมีพธีิกรรม ท่ีแฝงดว้ยนยัยะต่างๆ ท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ 

        แต่ศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจ.เชียงใหม่นั้น จะเป็นสถานท่ี ท่ีรวมพ่อครู แม่ครู สาํหรับสอนฟ้อน
ของลา้นนา เป็นสถานท่ีท่ีใหค้วามรู้เร่ืองฟ้อน อีกทั้งเป็นท่ีสาํหรับชมการแสดงฟ้อนของลา้นนา  

       โดยทั้งสองรูปแบบน้ี คือมีการสืบทอดความรู้เร่ืองของฟ้อนลา้นนา  การสืบทอดท่ีมีแบบแผน
และแฝงไวด้ว้ยวิถี และพิธีกรรมของลา้นนา ซ่ึงมีอตัลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัจึงทาํการออกแบบตกแต่งภายใน
โครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจ.เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดมาจากฟ้อนเชิงเพื่อตรงกบัวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาคร้ังน้ี การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของฟ้อนเชิง เม่ือไดศึ้กษาเอกลกัษณ์ของฟ้อนเชิง จะเห็นไดว้า่มี
นัยยะแฝงอยูห่ลายจุด จากการศึกษา เอกลกัษณ์ของฟ้อนเชิง ผูว้ิจยัพบว่า หลกัสําคญัของการฟ้อนเชิงนั้นมี
หลายประการดว้ยกนั 1) ดา้นพิธีกรรม ความเช่ือ 2) ดา้นการยา่งขมุเชิง 3) ดา้นลีลาการฟ้อนดงันั้น นาํไปสู่ คาํ
สาํคญัท่ีวา่ วาดวน- หมุนเวียน- สืบสาน- แสดงเชิง 
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แผนภมิูท่ี 4 แสดงการวเิคราะห์คาํสาํคญั (Key Word) 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย น.ส.คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 

การนาํผลวิเคราะห์  นัยยะ ดา้นนามธรรมท่ีไดจ้ากการศึกษาฟ้อนเชิง มาคล่ีคลาย  เป็นรูปแบบ
นามธรรม และนามธรรม เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบศูนยสื์บสานนาฏลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งเร่ืองนยัยะ 
ลวดลาย สี  เสน้ รูปร่าง รูปทรง วสัดุ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี  

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์การออกแบบผงัอาคาร 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย น.ส.คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
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       1.จะเห็นไดว้า่รูปแบบการวางผงัอาคาร (Master Plan) นั้น ส่วนหลกัมาจาการนาํขมุเชิง ซ่ึงเป็น
ผงัแม่แบบของการฟ้อนเชิง เขา้มาเป็นตวัหลกัของผงัอาคาร โดยผูว้ิจยันาํลกัษณะการเปรียบเปรยความหมาย
เขา้มาผสมดว้ย นั่นคือส่ีเหล่ียมแทนความแข็งแรงท่ีแฝงอยู่ในการฟ้อน ส่วนวงกลมแทนในส่วนของความ
ละเมียด ของท่าฟ้อนท่ีแสดงออกมา เม่ือเอามารวมกบัการวาดมือของการฟ้อน ท่ีมกัเป็นเส้นวานไปเวียนมา
รอบๆตวั จึงเป็นท่ีมาของผงัอาคาร ท่ีส่ือถึงหลกัการฟ้อนเชิง ท่ีท่วงท่าแข็งแรง แฝงไปดว้ยพลงั แต่การฟ้อน
เช่ืองชา้ และอ่อนไหว 
                        2. พื้นท่ีว่าง (Space) นาํลกัษณะของการสืบต่อหมุนเวียนของฟ้อนเชิงและรูปแบบของ การ
ซอ้นทบัเป็น Layer ของการฟ้อน ท่ีจะมีการวาดมือวนไปเร่ือยๆ การเช่ือมโยงท่ีว่างทั้งแนวราบและแนวด่ิง
นาํมาผสานเขา้กบัการวางพ้ืนท่ี โดยมีการเล่นระดบัของอาคาร ทาํใหเ้กิดท่ีวา่ง (Space) 
                        3. พื้นท่ีใชส้อย (Function) ไดจ้ากการศึกษาจากการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง 
(Case Study) อีกทั้งศึกษาจากขอ้มูลท่ีศึกษา เก่ียวกบัส่วนโรงละครขนาดเลก็ โดยสรุปพื้นท่ีการออกแบบ
เป็นโซนต่างๆ  

        โดยผูว้ิจยัไดน้าํบริบทของการแสดงเชิงมา ร่วมในการกาํหนดแนวความคิด (Concept) ของ
Zoning ซ่ึงนาํเอาลกัษณะของข่วงท่ีใชแ้สดงเชิงมา ซ่ึงแทนส่วนโรงละคร (Auditorium) เป็นข่วงเชิง ท่ีเม่ือ
ถึงเวลาเป๊ียะฟ้อน หรืออวดฟ้อน แสดงเชิง จะมีการขดัราชวตัร เป็นขอบเขตของข่วงเชิง โดยรอบก็จะมีส่วน
ของลานกิจกรรมและการขายของของกาดหมั้ว 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงแนวความคิดการจดั Zoning ขอโครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมา: วเิคราะห์โดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 

       จากแนวความคิดทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงนาํมาจดัเป็นผงัโครงการ (Lay-out Plan) ซ่ึงอาคารตรงกลาง 
เป็นอาคารของโรงละคร (Auditorium) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางและลอ้มรอบโดยส่วนของห้องเรียน ซ่ึงไดน้าํ
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บริบทของข่วง แสดงเชิงมาใช ้และลกัษณะของผงัโครงการ (Lay-out Plan) จะเป็นเสมือนเส้นของการวาด
มือ ของการฟ้อนเชิง จึงเป็นลกัษณะของเส้นเป็นวงซอ้นทบักนัเกิดเป็นชั้น (Layer) ซ่ึงเวทีการแสดงหลกันั้น 
จะอยู่บริเวณในร่ม เป็นโรงละคร (Auditorium) ท่ีจุผูช้มได ้300 ท่ีนั่ง และเวทีการแสดงภายนอก ท่ีเน้น
กิจกรรมการแสดงอีก รูปแบบหน่ึง 
                       โครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ ทางเขา้จะมีอยู2่ทาง ทางเขา้หลกันั้นสาํหรับ
ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ และทางเขา้ท่ี2เป็นทางเขา้รอง ท่ีสาํหรับพนกังานโครงการ (Staff) จะเนน้พื้นท่ีสีเขียว ลาน
ดา้นนอกสามารถทาํกิจกรรม หรือจดัการเรียนการสอนภายนอกได ้และเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน
นาฏลา้นนาไดอี้กดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงผงัโครงการ (Lay-out Plan) โครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์

รูปลกัษณ์ภายนอกอาคาร (Architecture) ลกัษณะภายนอกอาคาร เนน้ในเร่ืองของการนาํเอา 
ลกัษณะท่าฟ้อน เส้นสาย จาการวางผงัอาคาร ท่ีนาํเอาการวาดมือของการฟ้อนมา ผูว้ิจยัก็ไดน้าํมาต่อยอด โดย
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การเล่นระดบัของตวัอาคาร ดงัเช่นการวาดมือของการฟ้อน และตวัอาคารหลกันั้น ไดน้าํเอาแนวความคิดมา
จากผา้โพกหวั ของช่างฟ้อน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 บวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพภายนอกอาคาร 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 
                      แนวทางการออกแบบภายในอาคาร 
การออกแบบภายในโครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา จ.เชียงใหม่ ก็ไดน้าํแนวคิดของฟ้อนเชิง โดย ในแต่ละ
ส่วนก็จะมี Concept หลกั ท่ีคลอ้งกบัฟังคช์ัน่การใชง้านและมีเร่ืองราวของฟ้อนเชิงเขา้ไปเก่ียวเน่ืองดว้ยใน
ทุกๆส่วนของโครงการ 
                       1.ส่วนตอ้นรับ (Information) เป็นส่วนแรกสุดท่ีผูเ้ขา้เยีย่มชมโครงการจะไดเ้จอ จึงวางไวส่้วน
หนา้สุด และใชแ้นวความคิดของเชิงฟ้อนเล็บ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เพราะฟ้อนเล็บเป็นฟ้อนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของลา้นนา และใชใ้นการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง จึงนาํนยัยะของการตอ้นรับ มาเช่ือมกบัฟังคช์ัน่
ในส่วนน้ี 
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ภาพท่ี 5 บวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพภายในพื้นท่ีตอ้นรับ 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 
         2.ส่วนพกัคอย ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีพกัสาํหรับผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีต่อจากส่วน
ตอ้นรับ (Information) ซ่ึงจะใช ้แนวความคิดเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 บวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพภายในพื้นท่ีพกัคอย 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
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       3. ส่วนขายเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึก ส่วนน้ีนาํแนวความคิดของบริบทโดยรอบของขมุเชิง มาใช้
ในการออกแบบ โดยนาํเอาบริบทของกาดมัว่ ซึงเม่ือมีการอวดเชิง ชาวบา้นนอกจจากจะมาชมการอวดเชิงแลว้ 
ก็จะมีพ่อคา้แม่คา้ นาํของมาขาย ผูท่ี้มาชมการอวดเชิง จึงนาํบริบทน้ีมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบใน
ส่วน ขายเคร่ืองด่ืม อาหารวาง และของท่ีระลึกของโครงการนาฏลา้นนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี7 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพส่วนขายเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึก 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 

4. ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน (Exhibition) ส่วนน้ีนาํเอาเร่ืองเคร่ืองดนตรีของฟ้อนเจิงมาใชใ้น
การออกแบบ โดยเทียบเคียงนัยยะทางนามธรรม ท่ีเป็นส่วนท่ีตีแผ่ เร่ืองราวต่างๆของลา้นนา ดงัเช่นเคร่ือง
ดนตรีท่ีดงัหนักแน่น กอ้งกังวาลเป็นจงัหวะท่ีน่าจดจาํ และจงัหวะของเคร่ืองดนตรีเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนถ่ายท่าฟ้อนลกัษณะต่างๆ จึงเทียบเคียงกบันิทรรศการหมุนเวียน ท่ีสลบัสับเปล่ียนการใหค้วามรู้ต่างๆ
แก่ผูเ้ขา้ชม 
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ภาพท่ี 8 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพภายส่วนนิทรรศการหมุนเวยีน 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
 

5. ส่วนโรงละคร (Auditorium ) ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีหลกัของการแสดงของศูนยสื์บสานนาฏ
ลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะมีทั้งการทาํพิธีกรรมต่างๆ ดงันั้นส่วนน้ีจึงเทียบเคียงไดก้บั ข่วงเชิง เป็นทั้งท่ีทาํ
พิธีกรรม และท่ีสาํหรับอวดเชิงหรือการแสดงฟ้อนของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ข่วงเชิงในสมยัก่อนนั้นเป็นท่ีโล่ง 
และขดัราชวตัร นาํไมไ้ผ่มาสานเป็นร้ัวลอ้มรอบไว ้ผูท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งไม่สามมารถเขา้ไปภายในได ้จึงนาํ
แนวความคิดน้ีมาออกแบบโรงละคร โดยถอดแบบเส้นของการขดัราชวตัร จบัลกัษณะของการสานกนั ความ
โปร่ง และความทึบ เสน้สาย สี รูปแบบ วสัดุ มาประกอบกบัท่าทางการร่ายรําของฟ้อนเชิง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 9 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบ และทศันียภาพภายในโรงละคร (Auditorium) 
ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. คนึงนุช พรหมนุชานนท ์
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อภิปรายผล 
        จากการศึกษาศิลปการแสดงฟ้อนเชิง ไดข้อ้คน้พบท่ีสามารถนาํไปสู่การออกแบบ ทั้งท่าทางการฟ้อน 

จงัหวะ ทกัษะ และพิธีกรรม รวมไปถึงนยัยะแฝง ของฟ้อนเชิง เป็นแนวคิดในการออกแบบโครงการศูนยสื์บสานนาฏ

ลา้นนา จ. เชียงใหม่ โดยส่ือนยัยะ ผ่านเส้น ระนาบ  สี และวสัดุ โดยฟ้อนเชิงนั้นถือเป็นตน้แบบของฟ้อนชนิดต่างๆ
ของลา้นนา และมีการถ่ายทอดอยา่งมีรูปแบบ มีวิถีท่ีแฝงอยู ่เปรียบเสมือนโครงการศูนยสื์บสานนาฏลา้นนา จงัหวดั 
เชียงใหม่ จะเป็นตน้แบบ ในการเรียนการสอน และสืบสานไปเป็นรุ่นต่อรุ่น เพ่ือไม่ให้ฟ้อนดั้งเดิมของลา้นนานั้น ได้
สูญหายไป อีกทั้ง สถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีจดัแสดงฟ้อนของลา้นนา ให้เป็นท่ีจดจาํแก่นกัท่องเท่ียว และผูค้นท่ีมาเยือน
ลา้นนา 
ข้อเสนอแนะ 
  1. งานออกแบบน้ี ผูว้ิจยัไดเ้นน้นยัยะ การเทียบเคียงบริบท และส่ือออกมาทางการออกแบบ ซ่ึง
ฟ้อนเชิงนั้น มีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง ท่ารําท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การส่ือสารทางอารมณ์ Space โดยนาํแสง สี และเสียง 
ทางเทคนิคในเร่ืองงานระบบสมยัใหม่ จะช่วยใหง้านออกแบบสมบูรณ์มากข้ึน 
   2. งานออกแบบในส่วนของโครงการนั้น ควรเพิ่มในส่วนของเวทีการแสดง ท่ียิ่งใหญ่มากข้ึน 
เพื่อสําหรับการแสดงอนัยิ่งใหญ่ของลา้นนา และควรมีทั้งเวทีการแสดงภายนอกอาคาร ใช้สําหรับเปล่ียน
บรรยากาศในการรับชมการแสดง  
 

บรรณานุกรม 
         คาํ กาไวย.์ (2538). ฟ้อนล้านนา.พิมพค์ร้ังท่ี2. เชียงใหม่: สันติภาพการพิมพ์. 

      นพคุณ ตนัติกุล. (2548). ล้านนาในมิติกาลเวลา. เชียงใหม่: สุเทพการพมิพ.์ 
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โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร  

เรื่อง แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก 

 

PAINTING  PROJECT  FOR  INTERIOR  DECORATION OF  ANANTARA  

BANGKOK   SATHORN  HOTEL  :  THE  EMOTION  OF  LIGHT  AND  

COLOR 

 

ผู้วิจัย  นาย ชนัญพงศ์ ถี่ป้อม   ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่่า   

            สาขาวิชาประยุกตศลิปศกึษา    มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

บทคัดย่อ 

“ แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้รูปแบบก่ึง

นามธรรม ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ โดยมี จุด เส้น รูปทรง และสีจากสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมเมือง ที่

มีมิติของโครงสร้าง มาสร้างสรรค์จัดวางองค์ประกอบใหม่จากมุมมองที่มีอยู่จริง มาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ 

สีของแสงไฟ ที่มีรูปทรงอิสระ การสลับทับซ้อนเหล่ือมล้่ากันระหว่าง สีแต่ละสี เกิดเป็นทิศทาง จังหวะ และ

ความเคลื่อนไหว เป็นสื่อในการแสดงออกโดย แสดง สาระส่าคัญ เรื่อง สี เป็นหลัก ตามความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งมาจากอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้เข้าไปพบเห็น และสัมผัส 

โครงการวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมหัวข้อ “แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก ” เพื่อ

ตกแต่งในส่วนของพื้นที่ห้องประชาสัมพันธ์อาคารต้อนรับ (Lobby) และห้องนอน (Room Suite)ของ

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ด้วยวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการต้อนรับ เพื่อแสดง

ถึง ความงาม และความประทับใจ จากแสง สี และอารมณ์ความรู้สึก   สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสถานที่ 
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ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ 

สาทร กับแนวความคิดในการออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่าหนดแนวทางการ

สร้างสรรค์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก บรรยากาศของแสง สี ในสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง 

 

ค่าส่าคัญ : จิตรกรรม : แสง สี /อารมณ์ความรู้สึก/อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

 

Abstract 

 “The emotion of Light and Color” is a creativity project under the concept of 

semi-abstract, using acrylic on canvas. Expressing the art by using dot, line, shape and 

color according to environmental conditions of urban society and impressed dimensional 

construction. New composition arranged from city scape which the color of light was 

changed into freedom forms and overlapping between each color. The artwork presented 

direction, rhythm, action and movement. Putting weight significantly on colors 

according to inspiration that comes from visualized experiences.  

Creative painting thesis project in title “The emotion of Light and Color” 

purposely to decorate lobby and room suite for Anantara Bangkok Sathorn Hotel to 

enrich warm welcoming image. Involve beauty and impression from light, color and 

emotion. Create unified and improve aesthetic to premises.   

To become the project, research and analysis were engaged continuingly 

between characters of Anantara Bangkok Sathorn Hotel and concept in architecture and 

environmental design. In order to determine creative concept that inspired from  light 

and color atmosphere along with environmental conditions of urban society.  

 

Key word (s): Painting: Light color/Emotinal/Anantara Bangkok Sathorn 

 

บทน า 

สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ทะเล ภูเขา ท้องฟ้า ฯลฯ ล้วนเป็นต้นก่าเนิดของ

ความงาม ซึ่งสร้างสุนทรียะขึ้นแก่จิตใจมนุษย์เรา  มนุษย์สามารถสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ 

ซึ่งยังไม่ได้เปล่ียนแปลงได้กับเฉพาะในสถานที่อยู่ห่างไกลความเจริญเท่าน้ัน ส่าหรับชีวิตที่ด่าเนินอยู่ในเมือง
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และสังคมท่ีเจริญแล้วเป็นไปได้น้อยมาก ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีจึงท่าให้มนุษย์ในสังคมเมืองห่าง

เหินจากธรรมชาติออกไปทุกขณะ ดังน้ันมนุษย์จึงพยายามสร้างสรรค์สิ่งทดแทนธรรมชาติ โดยอาศัย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาตอบสนองความต้องการ และความสุข  เพื่อจะได้ผ่อนคลายความอึด

อัดตึงเครียด อันเกิดจากการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน 

จากการเปล่ียนแปลงต่างๆท่าให้ข้าพเจ้านึกถึงการด่ารงชีวิตและอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงสาระ

ในสังคมเมือง ที่ชวนให้ลุ่มหลง และช่วยน่าพาไปสู่ความสุข ท่าให้ข้าพเจ้าเกิดความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งกับ

บรรยากาศของแสง สี และโครงสร้างของเมืองที่สอดคล้องกับความประทับใจในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน

ธรรมชาติ  ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงพลังการเคลื่อนไหวท่ีมีการก่อตัวให้เห็นเป็นอะไร เป็นแสงจากพาหนะ แสง

จากถนน แสงจากตึก อาคาร รวมถึงบรรยากาศของการเคลื่อนไหวของแสง สี ที่ค่อยๆละลายจนหายไปกับ

พื้นที่ท่ีเป็นบรรยากาศ  รวมถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าที่บางเวลาแสงก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น แต่บางช่วงเวลาก็ท่า

ให้เกิดบรรยากาศหนาวเย็น บางเวลาแสงของฟ้าครึ้มก็พาให้รู้สึกหดหู่ ไม่สบายใจบางครั้งแสงที่ส่องลงมา

กระทบกับผิวน่้าเป็นประกายก็ให้ความรู้สึกเบิกบานให้กับจิตใจอีกครั้ง  

แสงในสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองที่อยู่รอบกายที่สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นมิติต่างๆของ

โครงสร้าง แต่ละห้วงเวลาน้ันมองดูคล้ายกับท่าทางและบุคลิก ลักษณะอันหลากหลายในห้วงเวลาต่างๆของ

ผู้คนท่ีมีทั้ง สงบน่ิง เกรี้ยวกราด เยือกเย็น ร้อนรุ่ม สดใส หม่นหมอง แม้เพียงวินาทีท่ีพ้นไป แสง สีก็

เปล่ียนแปลง ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ  

และแสงสีกับการมองเห็นน้ันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จนเห็นได้ว่าสีของสิ่งต่างๆ

ทั้งหลายที่มองเห็นกันอยู่ทุกวันน้ันเกิดจากแสงสว่างท่ีส่องกระทบสิ่งเหล่าน้ัน ถ้าปราศจากแสงแล้วมนุษย์จะ

ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆและสีของวัตถุน้ันได้เลย สีจึงมีอิทธิพลต่อการด่าเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างแยก

ไม่ออก ยิ่งสังคมกับสิ่งแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้นเท่าไรความต้องการในการใช้แสงจะยิ่งมากขึ้นเป็น

เงาตามตัว และก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเพลิดเพลินเจริญใจ และความสุขในการด่าเนิน

ชีวิตประจ่าวัน จึงท่าให้มนุษย์ส่วนใหญ่มีความสุขกับการได้สัมผัสชื่นชมไปกับแสงสีต่างๆอันงดงามของ ของ

มนุษย์ที่สังเคราะห์สร้างขึ้นมา หรือแสงสีที่เกิดจากทางวิทยาศาสตร์ 

โดยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีมาจากการได้เข้าไปสัมผัสพบเห็นในบรรยากาศในแต่

ละช่วงเวลาน้ัน และความประทับใจน่าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในหัวข้อเรื่อง แสง สี 

และอารมณ์ความรู้สึก เป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความรู้สึก ความพอใจ และความประทับใจ จาก แสง 

สี และอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้พบเห็นสัมผัส และการเกิดมิติของแสง สี ที่ผ่านโครงสร้างของเมือง  รวมถึงจาก
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ประสบการณ์จากการศึกษา และอิทธิพลจากศิลปะก่ึงนามธรรมและการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยถ่ายทอดจาก จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ผ่านกระบวนความคิดที่ผสมผสาน

ในการสร้างสรรค์ด้วยโครงสร้างสีและรูปแบบ โดยจินตนาการตัดทอนรูปทรงของ โครงสร้างเมืองกับ

แนวความคิดของสถานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตกแต่งโดยให้เกิดความกลมกลืนและสอดคล้องกันระหว่าง

ผลงานกับสถานที่ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์โดยให้ความส่าคัญ

กับการออกแบบเพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

เขตสาทร ซึ่งอยู่บนพื้นที่ท่ีมีการเดินทางที่สะดวก และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและการช้อบป้ิง  เป็นโรงแรมที่

ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นด้วยอารมณ์รูปแบบที่ถูก

สะท้อนผ่านออกมาทางสีสันของแสงไฟ ที่มีการผสมผสานการเล่นแสงเงาผ่านประติมากรรมดอกบัว และ

เฟอร์นิเจอร์ ผนัง ที่ตกแต่งแบบโมเดิร์นทันสมัยที่มีความเรียบง่าย  ส่าหรับพื้นที่การตกแต่งภายในโดยรอบ 

เน้นโทนสีสว่าง ดูสบายตา รวมถึงโครงสร้างที่ดู โอ่โถง โล่ง และเน้นสบาย ความเรียบง่าย  

การตกแต่งภายในห้องพักน้ัน เน้นงานไม้ และ ใช้โทนสีอบอุ่น และมีการดีไซด์ผนังเป็น ขั้น 

ต่างระดับ เป็นจังหวะ และ มีการใช้พื้นผิวลายไม้ ตัดกับพื้นผิวมันวาว สีเข้ม  โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร

ตกแต่งวัสดุไม้ เก้าอี้ก็ตกแต่งด้วยเบาะสีขาว  และโซฟาสีน่้าตาลอ่อน ลักษณะภายในห้อง เป็นแบบโมเดิร์น มี

การตัดทอนเส้นสายที่อิสระ ให้สอดคล้องกันทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ได้อย่างลงตัว 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อแสดงทัศนะกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตกแต่ง โดยให้เกิด

ความกลมกลืนและความสอดคล้องกัน ระหว่างผลงานกับสถานที่ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมรอบข้าง

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ร่วมเป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์โดยให้ความส่าคัญกับการออกแบเพื่อ

ติดตั้งภายในส่วนพื้นที่ล็อบบี้และห้องพัก ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

2. เพื่อน่าเสนอผลงานจิตรกรรมภายใต้รูปแบบก่ึงนามธรรม ในวิธีการจุดสี แต้มสี เพื่อแสดง

เน้ือหาสาระทางศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงและโครงสร้างสี จากมิติของเมืองและสีจากสภาพสิ่งแวดล้อมของ

สังคมเมืองเป็นสื่อในการแสดงออกโดยแสดงสาระส่าคัญเรื่องสีเป็นหลัก ตามความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมาจาก

อารมณ์ความรู้สึกท่ีได้เข้าไปพบเห็นและสัมผัส 
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วิธีการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อก่าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ 

           1.1 ข้อมูลขั้นต้น : ข้อมูลจากประสบการณ์และความประทับใจส่วนตัวท่ีได้สัมผัสกับ

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

                 1.1.1  ทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับรู้ถึงบรรยากาศ แสง สี อารมณ์ความรู้สึก ในช่วงเวลา

ที่ได้สัมผัส 

                 1.1.2  ค้นหามุมมองต่างๆท่ีสามารถส่ือตรงกับอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด รวมไปจนถึง

ความงามในบรรยากาศช่วงเวลาต่างๆตามทัศนคติส่วนตัว รวมทั้งรูปแบบจังหวะช่วงเวลา และองค์ประกอบ

ต่างๆว่าให้ความรู้สึกอย่างไร ให้ความงามอย่างไร 

                1.1.3  ทบทวนประสบการณ์จากการศึกษาและความสนใจของผลงานในรูปแบบก่ึง

นามธรรม น่ามาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร 

                 1.1.4  ค้นหามุมมองต่างๆ ที่สามารถส่ืออารมณ์ความรู้สึก จากโรงแรม อนันตรา 

กรุงเทพฯ สาทร ที่มีมุมมองที่องค์ประกอบปะทะสายตา ให้เห็นถึงความงาม ตามทัศนคติส่วนตัวออกมาเป็น

รูปแบบ จังหวะช่วงเวลา และองค์ประกอบต่างๆ 

                  1.1.5  วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ จิตรกรรม เทคนิค สีอะคริลิค 

           1.2  ข้อมูลขั้นรอง :  ศึกษาข้อมูลของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ภาพถนน สี่แยก และแสง สี 

ที่อยู่ตามถนน ตึก บ้าน จากเอกสาร หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง

ออกไปมากขึ้น 

                  1.2.1  ตั้งค่าถามเก่ียวความรู้สึก ที่มีต่ออารมณ์ แสง สี สามารถส่ือออกมาให้เห็นทางด้าน

ใดบ้าง ที่ไม่ใช่แค่การแสดงผลต่อความรู้สึก แต่ต้องครอบคลุมเน้ือหา และเหมาะสมกับสถานที่  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ 

            2.1  น่าข้อมูลขั้นต้นและข้อมูลขั้นรอง มาท่าการวิเคราะห์ กล่ันกรองและคัดสรรค์ เพื่อจัดท่า

เป็นภาพร่าง โดยก่าหนดโครงสร้างจากรูปทรง สี่แยก ถนน ตึก รถ สีสันบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคม
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เมือง เพื่อหาความหลากหลายของภาพร่าง ที่มีความลงตัว และเลือกสรรภาพที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ 

น่ามาประกอบขึ้นใหม่ จัดวางองค์ประกอบให้สมบูรณ์ ลงตัว ยิ่งขึ้นตามจินตนาการและความรู้สึกส่วนตัว 

           2.2  แก้ไขและพัฒนาภาพร่าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานจริงต่อไป 

3. การสร้างสรรค์งานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานจริงเป็นการคัดเลือก คือการท่าภาพร่างและ

โมเดลต้นแบบ เพื่อขยายและน่าไปปฏิบัติจริง 

            3.1 หาข้อมูลท่ีสามารถเป็นแนวทางในการท่างาน 

            3.2 น่าแบบร่าง ( Sketch) ที่จัดท่าหลายแบบมาวิเคราะห์ แล้วเลือกแบบท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด 

มาก่าหนดขนาดที่ได้จากการเลือก เพื่อน่ามาขยายท่างานจริง 

            3.3 ลงมือปฏิบัติงานจริง ขึ้นร่างภาพ และเก็บลายละเอียดของผลงานให้ได้ตามแบบร่างตามท่ี

ก่าหนดให้มากที่สุด 

            3.4 วิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะผลงาน ตามความพอใจ ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุป ทั้ง

ในระหว่างท่างาน และเม่ือสร้างสรรค์ผลงานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. การสร้างสรรค์ผลงานมีวิธีดังน้ี 

            4.1 น่าข้อมูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดมาสร้างสรรค์เป็นภาพร่าง (Sketch)  

            4.2 น่าภาพร่าง ( Sketch) ที่จัดไว้หลายแบบมาวิเคราะห์ และเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด มา

ก่าหนดขนาด น่ามาขยายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจริง 

            4.3 ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์งานจริง 

                  4.3.1 น่าเฟรมไม้ ที่มีขนาดตามที่เราต้องการ แล้วน่าผ้าใบ มาขึงกับเฟรมไม้ 

                  4.3.2 น่าสีอะคริลิค มาทารองพื้นเฟรมผ้าใบ ตามสีที่เราก่าหนด 

                  4.3.3 ขึ้นร่างงานตามแบบร่าง ที่ก่าหนดไว้ 

                  4.3.4 เตรียมฟองน่้าชนิดพิเศษ มาตัดตาม รูปทรงเรขาคณิต หลายขนาด 

                  4.3.5 น่าฟองน่้าชนิดพิเศษ มาจุ่มสี แล้วปั้มลงบนเฟรมผ้าใบ ตามที่เราก่าหนดไว้ 
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                  4.3.6 น่าพู่กัน มาตกแต่งลายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่เราก่าหนดไว้ 

                  4.3.7 เก็บลายละเอียด ผลงานให้ได้ตามแบบร่าง ตามที่ก่าหนดไว้ให้มากที่สุด 

                  4.3.8 วิเคราะห์และตรวจสอบลักษณะผลงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ตามความ

พอใจเพื่อหาข้อสรุป ทั้งในระหว่างท่างาน และหลังงานเสร็จสมบูรณ์ 

5. การตกแต่งผลงานให้มีความสมบูรณ์ ลงตัว สอดคล้องกับภาพร่างที่ท่าการเลือกไว้  

       6. การน่าเสนอผลงาน พร้อมการน่าเสนอภาพผลงาน ตกแต่งเข้ากับสถานที่ โรงแรม อนันตรา 

กรุงเทพฯ สาทร ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

7. สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหา 

และวัตถุประสงค์ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิค โดยมีเรื่องราวของ ความประทับใจของ 

แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้เข้าไปสัมผัส พบเห็นในบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลา ของ บรรยากาศแสง 

สี ในสภาพแวดล้อมสังคมเมือง  ที่มีมิติของ แสง สี   เป็นแรงบันดาลใจ โดยการน่า เอาประสบการณ์ที่เข้าไป

สัมผัส และความรู้สึก ที่ได้พบเห็นในสภาพแวดล้อมสังคมเมือง มาตัดทอน รูปทรง โครงสร้างของเมือง โดย

การใช้เทคนิคสีอะคริลิค ช่วงแรกใช้วิธีการ จุด หรือ แต้ม สี จากพู่กัน  ต่อมาพัฒนาโดย การน่าฟองน่้าชนิด

พิเศษ น่ามาตัด ตกแต่ง รูปทรงให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของสังคมเมือง ที่ให้ความรู้สึก

แพรวพราว พลิ้วไหว มีความกลมกลืนนุ่มนวลของสี ที่เกิดจากการจุดประสาน สร้างพื้นผิวในบรรยากาศของ

ภาพ  น่ามาผสมผสาน สีสัน ที่มีอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลา ในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม ที่เกิดจาก

การสร้างสรรค์เฉพาะตัวเป็นการน่าเอาอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์ ความประทับใจท่ีมีต่อ แสง สี ที่

เกิดจากทางวิทยาศาสตร์หรือแสงที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ผสมผสานกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานให้

สามารถถ่ายทอดผลงานที่แสดงออกถึงความรู้สึก และความชอบส่วนตัว ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจ จากการเข้าไป

สัมผัสพบเห็น ในบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง และมีความรู้สึก ความพอใจ ความประทับใจ จึง
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น่าเอาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก จากแสง สี ที่

เกิดจาก แสงพาหนะ  แสงจากถนน แสงจากตึก อาคาร และมิติของแสงสีจากโครงสร้างของเมือง รวมถึงการ

เคลื่อนไหวของแสง สี ที่หายไปกับชั้นบรรยากาศ ที่เปรียบเสมือน ท่าทางและบุคลิก อารมณ์ของมนุษย์ในแต่

ละห้วงเวลาต่างๆ แสงและสี ในแต่ละช่วงเวลา ช่วยกระตุ้น อารมณ์ความรู้สึก จึงน่ามาสู่การสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรม ชุดน้ี 

 

ภาพผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 1 

 

ชื่อผลงาน   :  “แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก” 

เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด         :    160 x 240 เซนติเมตร 
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ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 1 

 

ผลงานชิ้นน้ีติดตั้งตรงแผนกต้อนรับของโรงแรม ซึ่งเป็นจุดแรกเม่ือเข้ามาถึงโรงแรม การจัดวาง

องค์ประกอบของผลงานโดยก่าหนดผลงานมีขนาดใหญ่ให้เป็นจุดเด่น และให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมภายในที่โอ่โถง สูง  และจุดรวมสายตาอยู่ตรงภาพรวมของผลงาน เพื่อดึงดูดสายตาผู้คนท่ีเข้า

มาให้พุ่งความสนใจมายังแผนกต้อนรับ เพื่อให้เกิดความประทับใจ โดยการใช้ สีโทนร้อน  เพื่อแสดงออกถึง 

ความเจริญรุ่งเรือง และการเคลื่อนไหวของสี นอกจากน้ี การตกแต่งโรงแรมแบบสไตล์โมเดิร์น โดยมีเส้นตรง

และเส้นแนวตั้ง เป็นหลักท่าให้รู้สึกถึงความแข็งแรงของสถาปัตยกรรม จึงน่าเอาผลงานที่มีความอิสระของ

รูปทรง และ สีสัน มาตกแต่ง เพื่อเพิ่มความมีชีวิต และความตระการตา ขึ้นในสถานที่แห่งน้ี 

 

ภาพผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 2 
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ชื่อผลงาน   :  “แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก” 

เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด         :    80 x 180 เซนติเมตร 

 

ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 2 

 

ผลงานชิ้นน้ีติดตั้งตรงทางเดินของแผนกต้อนรับของโรงแรม การจัดวางองค์ประกอบของ

ผลงานโดยก่าหนดผลงานมีขนาดใหญ่เป็นรูปแบบแนวตั้งเพื่อให้สัมพันธ์กับผนังด้านหลัง     และจุดรวม

สายตาอยู่ตรงภาพรวมของผลงาน เพื่อดึงดูดสายตาผู้คนท่ีเข้ามาน่ังพักในบริเวณน้ี  เพื่อให้เกิดความประทับใจ 

และสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่ได้พบเห็นสีสัน ที่เป็นความสุขที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน  โดย

การใช้ สีโทนเย็น เป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือสีโทนร้อน และมีการแทรกสี ของสีเฟอร์นิเจอร์ และสีของพรม  

ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งสุนทรียภาพทางอารมณ์ให้กับผู้ที่มาพักผ่อน 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 3 

 

 

ชื่อผลงาน   :  “แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก” 

เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด         :    70 x 170 เซนติเมตร 

 

ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 3 

 

ผลงานชิ้นน้ีติดตั้งตรงทางเดินของแผนกต้อนรับของโรงแรม  โดยถัดต่อจากชิ้นท่ี 2 การจัดวาง

องค์ประกอบของผลงานโดยก่าหนดผลงานมีขนาดใหญ่เป็นรูปแบบแนวตั้งเพื่อให้สัมพันธ์กับผนังด้านหลัง  
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และจุดรวมสายตาอยู่ตรงภาพรวมของผลงาน เพื่อดึงดูดสายตาผู้คนท่ีเข้ามาน่ังพักในบริเวณน้ี  เพื่อให้เกิด

ความประทับใจ และสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่ได้พบเห็นสีสัน ที่เป็นความสุขที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน โดยการใช้สีหลักเพียง 2สี คือ สีแดง และสีน่้าเงิน  โดยสีแดงคือสีของเฟอร์นิเจอร์ มีการแทรกสี 

เหลือง และสีม่วง  เพื่อถ่ายเทบรรยากาศผลงานกับสถานที่ไม่ให้ดูขัดสายตา 

 

ภาพผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 4 

 

ชื่อผลงาน   :  “แสง สี และอารมณ์ความรู้สึก” 

เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด         :    70 x 185 เซนติเมตร 

 

ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมช้ินที่ 4 

 

ผลงานชิ้นน้ีติดตั้งที่ห้องพัก  การจัดวางองค์ประกอบของผลงานโดยก่าหนดผลงานจิตรกรรม 

ออกแบบให้เป็นงานแนวนอน ที่สัดส่วนค่อนข้างยาว เพื่อท่าให้คนท่ีมานอน พักผ่อน เกิดความรู้สึกสบาย  
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ผ่อนคลาย และเพื่อไม่ให้ห้องดูแคบ      ห้องพักห้องน้ีมีการตกแต่งแบบเรียบง่าย มีโทนสีที่ดูอบอุ่น  โดย

ผลงานจิตรกรรมออกแบบด้วยแนวคิดสร้างความแตกต่างเพื่อลดความเรียบเกินไปของห้อง  โดยการใส่สีสัน

เข้าไปเพื่อให้ห้องดูมีชีวิตชีวามากขึ้น  สีที่ใช้ คือ สีเหลือง สีส้ม สีฟ้า เป็นหลัก โดยแทรกสีจากบรรยากาศ

ภายในห้อง เช่น สีของเครื่องนุ่งห่ม เตียงนอน หมอน  เพื่อท่าให้บรรยากาศของห้องและผลงานจิตรกรรมมี

ความเชื่อมโยงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 

อภิปรายผล 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง แสง สีและอารมณ์ความรู้สึก ท่าให้ได้ผลงาน

จิตรกรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผลท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค และวิธีการที่คิดค้น ขึ้นมาใน

รูปแบบผลงานศิลปะแบบจุดทศนิยม หรือการจุด แต้ม สี จากพู่กัน และ ฟองน่้า โดยได้รับแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์ มาจากแสง สี ของบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง และแสง สีจากธรรมชาติ โดย

อาศัยรูปทรงท่ีตัดทอน จากโครงสร้างของสังคมเมือง กับผสมผสานกับอารมณ์ความรู้สึก ในแต่ช่วงเวลาต่างๆ 

ผสมผสานกับจินตนาการ มาสื่อแสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากความประทับใจใน

บรรยากาศ ของแสง สี ในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม  

เม่ือจ่าลองและทดลองน่าไปติดตั้ง ณ ส่วนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อาคารต้อนรับ( Lobby)และ

ห้องพัก(Room Suite)ของโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร พบว่ามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างลง

ตัว อีกทั้งการตกแต่งยังกลมกลืนกับการใช้สอย  บรรยากาศ ขนากพื้นที่ และรูปแบบของการตกแต่ง ยังมี

แนวความคิดกลมกลืนกับสถานที่ตั้งอีกด้วย ซึ่งผลการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สามารถเสนอเน้ือหาที่

เก่ียวข้องกับความงาม บรรยากาศของสี สัน ของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ที่ท่าให้ความรู้สึก  อบอุ่น ผ่อน

คลาย แสดงถึงความสุข ความเจริญ อันเกิดจากการผสมผสานกันของ ทัศนธาตุทางต่างๆทางศิลปะได้อย่างลง

ตัว ทั้งยังสามารถแสดงออกถึงเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิคด้วยลักษณะที่มีความเฉพาะตัว จากประสบการณ์ที่

ได้เรียนรู้ ทั้งการศึกษา และทดลองได้อย่างผสมผสานกลมกลืน 

นอกจากได้ผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังได้เทคนิควิธีการใหม่

และแนวความคิด สร้างสรรค์ใหม่ มาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ก่อนที่จะได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ผ่านกระบวนการคิด และทดลอง สร้างสรรค์

ผลงานเม่ือพบข้อบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามที่ก่าหนดจึงทบทวนเพื่อหาสาเหตุ แล้วปรับปรุงแก้ไขทดลอง

ท่าใหม่ พัฒนาขึ้นจนได้รับความพอใจ 
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ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอ
ศิลป 
 
THE STUDY OF WHITE ELEPHANT TO INTERIOR DESIGN PROPOSAL 

PROJECT FOR THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND 

 

ผู้วจิยั: นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์, อาจารย ์ไพบูลย ์จิรประเสริฐกลุ 
 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาองคค์วามรู้ชา้งเผือก มุ่งเนน้เพ่ือศึกษานยัยะส าคญั ความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพเชิง
รูปธรรมท่ีมีความพิเศษแตกต่างจากชา้งธรรมดาสามญัโดยทัว่ไป ไดมี้การก าหนดลกัษณะไวใ้น
พระราชบญัญติัรักษาชา้งป่า พุทธศกัราช 2464 และต าราคชลกัษณ์ท่ีว่าดว้ยลกัษณะชา้งมงคล ศึกษาดา้น
นามธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองชา้งมงคล รวมถึงการเปรียบเปรยชา้งเผือกกบับคุคลท่ีมีความสามารถ
โดดเด่นเป็นพิเศษ  และความส าคญัของชา้งเผือกท่ีมีต่อชาติไทยสู่กระบวนการออกแบบ โครงการเสนอแนะ
ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป 

 กระบวนการศึกษาไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์เชิงลึกของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ประกอบกบัผลวิจยัของโครงการประเภทเดียวกนัเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใช้
ประกอบการออกแบบ  
 ผลของการศึกษา น าสาระส าคญัและขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาองคค์วามรู้ชา้งเผือกท่ีเป็นส่ิง
มงคล มีความพิเศษ แตกต่างและหาไดย้ากยิ่ง เป็นค าส าคญัท่ีใชก้ าหนดแนวความคิดหลกัและน าคุณลกัษณะ
ของชา้งเผือกมาประยกุตสู่์การออกแบบตกแต่งภายใน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าความส าคญัของ
ศิลปินและงานศิลปะร่วมสมยัของไทย และเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร การออกแบบโครงการ
เสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป มุ่งหวงัเพ่ือให้การใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ชองพิพิธภณัฑใ์ห้ไดท้  าหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาติต่อไปไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 
ค าส าคญั: ชา้งเผือก , การออกแบบตกแต่งภายใน , โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป 
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Abstract 

This study aims to study the importance, history and appearance of white 

elephants. This includes studying of indications of white elephants in elephants 

preservation act 1921 A.D. and the book of elephants, believes in auspicious elephants 

and comparison of white elephants and talented individuals. This information is 

transformed to proposed renovation design of the National Gallery of Thailand. 

This study gathers necessary information from interviews sessions with artists 

and designers, art collectors, gallery visitors and results of similar studies and documents. 

The study results in (4) keywords: auspicious extraordinary, difference and 

scarcity. These keywords are applied to design concepts to bring forth the importance and 

pride of Thai contemporary arts and artists. The proposed renovation of the National 

Gallery of Thailand is to maximize the gallery’s use of space and to improve the gallery 

design and its functions to the fullest capacity. 

 

Key words: White Elephant, Interior Design, Proposal Project for the National Gallery 

of Thailand 

 
บทน า 

อารีย ์ ทองแกว้ (2535) ไดใ้ห้ความหมายของชา้งเผือกไวว้่า “ชา้งเผือก”  คือชา้งท่ีมีลกัษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากชา้งธรรมดาสามญัและหาไดย้ากยิ่งจึงมีความเช่ือกนัมาแต่โบราณว่า “ชา้งเผือก”  เป็น “สตัว์
คู่บา้นคู่เมือง” เกิดมาดว้ยบุญบารมีท าให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ขา้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ราษฎรอยูเ่ยน็เป็น
สุข และการท่ีชา้งเผือกหาไดย้ากยิง่น้ีจึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัหน่ึงในเจ็ดประการของพระเจา้จกัรพรรดิ คือ บวั
แกว้  จกัรแกว้  มณีแกว้  นางแกว้  คฤหบดีแกว้  ปรินายกแกว้  และชา้งแกว้  

การเสาะแสวงหาชา้งเผือกคู่พระบารมีใชต้ าราคชลกัษณ์ ท่ีมีการกล่าวถึงรายละเอียดในดา้นความ
เช่ือและลกัษณะทางกายภาพของชา้งมงคล โดยต าราน้ีไดรั้บการสืบทอดมาจากประเทศอินเดียโดยพราหมณ์
เป็นผูถื้อเขา้มาเผยแพร่และชาวไทยไดป้รับใชใ้ห้มีลกัษณะเฉพาะเป็นของตวัเอง ในเน้ือหาของต ารามี
รายละเอียดและความยากต่อการท่ีบุคคลโดยทัว่ไปจะเขา้ใจ ผูเ้ช่ียวชาญการดูชา้งเผือกของทางส านกั
พระราชวงัเท่านั้นท่ีไดศึ้กษาเน้ือหา และไดรั้บการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจะเป็นผูวิ้เคราะห์ว่าชา้งใดคือชา้งเผือก
ท่ีมีลกัษณะมงคลถกูตอ้งตามต ารา 

เพ่ือให้ประชาชนเขา้ใจในลกัษณะกายภาพเบ้ืองตน้ของชา้งเผือกไดง่้ายและตรงกนั ในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดอ้อกกฎหมายมีการตราพระราชบญัญติัส าหรับรักษาชา้งป่าพระ
พุทธศกัราช 2464 ข้ึน มาตรา 4 ไดร้ะบถึุงชา้งซ่ึงมีลกัษณะพิเศษไว ้ 3 ชนิด คือ ชา้งส าคญัหรือท่ีเราเรียกกนั
ทัว่ไปว่า ชา้งเผือกนั้น มีคชลกัษณะ 7 ประการ ไดแ้ก่ ตาขาว เพดานขาว เลบ็ขาว ขนขาว พ้ืนหนงัขาวหรือสี
คลา้ยหมอ้ใหม่ ขนหางขาว อณัฑโกศขาวหรือคลา้ยสีหมอ้ใหม่ และอีกสองชนิดคือ ชา้งสีประหลาดและชา้ง
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เนียม ในมาตรา 32 ของพระราชบญัญติัระบุว่า ผูใ้ดมีชา้งส าคญัหรือชา้งสีประหลาดหรือชา้งเนียม โดยเหตุท่ี
ตนจบัได ้ หรือโดยแม่ชา้งของตนตกออกมา หรือโดยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี ตอ้งน าข้ึนทูลถวายแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และจะไดพ้ระราชทานบ าเหน็จให้ตามสมควรหากครอบครองไวเ้องจะมี
ความผิดและไดรั้บการลงโทษตามขอ้ก าหนด กล่าวคือชา้งเผือกเป็นของส่ิงมงคลของพระมหากษตัริยเ์ทา่นั้น 

พระมหากษตัริยย์กให้ชา้งเผือกมีความส าคญัในฐานะสญัลกัษณ์ประจ าชาติ เห็นไดจ้ากธงชาติรูป
ชา้งเผือกสีขาวกลางธงแดงอนัหมายถึงพระเจา้แผน่ดินผูมี้ชา้งเผือกท่ีถูกประดิษฐข้ึ์นในรัชกาลพระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จนกระทัง่ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบเป็นธงไตรรงคใ์นรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัจนถึงปัจจุบนั 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (ออนไลน์:เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2554) ค าว่า “ชา้งเผือก” ถูกน ามาใชเ้รียก
บุคคลในแวดวงการศึกษาและแวดวงกีฬา เปรียบเปรยไดก้บับุคคลท่ีดีมีความสามารถโดดเด่น เรียนเก่งระดบั
หวักะทิ หรือมีความสามารถทางกีฬาเป็นเลิศ ท าประโยชน์ให้แก่ชาติแต่ขาดโอกาสในการสนบัสนุน เรียก
บุคคลเหล่านั้นว่า “ชา้งเผือก” 

อาจจะสรุปความส าคญัไดว้่า “ชา้งเผือก” คือชา้งท่ีมีลกัษณะทางกายภาพพิเศษแตกต่างจากชา้ง
สามญัโดยทัว่ไป เป็นส่ิงมงคลคูพ่ระบารมีแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริย ์ ถูกยกยอ่งให้เป็น
สญัลกัษณ์ประจ าชาติ ถือเป็นส่ิงมงคลท่ีอยูคู่่บา้นคู่เมืองไทยมาชา้นาน หรือเปรียบไดก้บับุคคลท่ีดีมี
ความสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่แผนดิน อาจถือไดว้่า “ชา้งเผือก” ตวัแทนท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์และความ
เป็นชาติไทย 
 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

"คนท่ีท างานศิลปะก็ตอ้งรู้เร่ืองวิชาการ และรู้หลกัทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะไดเ้ป็นแบบแผนต่างๆ 
ต่อไป งานวิชาการก็ท านองเดียวกนั จะตอ้งรู้หลกัวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีใจทางศิลปะจึงจะ
สามารถพฒันางานนั้นให้ดีไปได ้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ท านองเดียวกนั ตอ้งมีความรู้ดา้นวิชาการและตอ้งมี
ใจรัก ตั้งใจท าอะไรให้ดีข้ึน สรุปว่า ทั้งสามส่วนเป็นความส าคญั ซ่ึงตอ้งเก่ียวเน่ืองกนั งานศิลปะมีความส าคญั
ต่องานทั้งปวง ศิลปินเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั สมควรจะยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่อไป" 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่คณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ เน่ืองในโอกาสท่ี  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กราบบงัคมทูล
สดุดีพระเกียติคุณพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในโอกาสท่ีคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เขา้เฝ้าฯ นอ้ม
เกลา้ฯ ถวายพระราชสมญัญา "อคัรศิลปิน" และนอ้มเกลา้ฯ ถวายโล ่ อคัรศิลปิน แด่พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2529 "อคัรศิลปิน" อนัหมายถึง อคัร ผูมี้ศิลปะอนัเลอเลิศ หรือ ผูเ้ป็นใหญ่ใน
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ศิลปิน ผูท้รงเป็นเลิศในศิลปะทั้งปวงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ีพระองคท์รงเป็นเลิศในศิลปะหลาย
สาขา เป็นตน้ว่า ดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ หตัถศิลป์ ดนตรี พระราชนิพนธ์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์ 
ภูมิสถาปัตยกรรม และพระองคท์รงมีคุณูปการอุปถมัภศิ์ลปินและวงการศิลปะวิทยาการทั้งหลายมาโดยตลอด 
เป็นท่ีซาบซ้ึงของบรรดาศิลปินทั้งหลายในพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้ การเทิดพระเกียรติถวาย
พระราชสมญัญาน้ีก็เพ่ือยกยอ่งสดุดีในพระเกียรติและพระปรีชาสามารถให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พสกนิกรและผ 

ชาวโลก นอกจากน้ีในประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศท่ี
มีวฒันธรรมและอารยะธรรมสูงก็ดว้ยมีศิลปินผูมี้ความสามารถในหลากหลายสาขา ท่ีไดพ้ฒันาสร้างสรรค์
ผลงานอนัล ้าค่าและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมากมายจนเป็นท่ียอมรับของวงการนั้นๆ ศิลปินหลายท่านจึงถูกยก
ยอ่งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ซ่ึงอาจเปรียบไดว้่าเป็น ชา้งเผือก ดา้นศิลปะท่ีประดบัพระบารมีแห่งองคอ์คัรศิลปิน 

แต่ในปัจจุบนัการให้ความส าคญัยกยอ่งของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและศิลปินแห่งชาตินั้น มีสถานท่ีจดั
แสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาของศิลปินมีอยูไ่ม่มาก ซ่ึงท่ีมีใชง้านอยูน่ั้นบางแห่งมีอุปสรรคเร่ือง
การเขา้ถึงโครงการไดย้าก ระยะทางไกลเดินทางไม่สะดวกท าให้ผูเ้ขา้ชมโครงการนอ้ย การเผยแพร่ขอ้มูลอาจ
รับไดไ้ม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือสภาพแวดลอ้มการจดัแสดงทั้งภายในและภายนอกไม่เอ้ืออ านวยกบัคุณค่า
ของผลงานท่ีน ามาจดัแสดง อาจเน่ืองมาจากงานศิลปะยงัไม่ถูกให้ความส าคญัมากนกั เห็นไดจ้ากความเส่ือม
ของภาพวาดท่ีเกิดการแสง การให้รายละเอียดกบัการติดตั้งผลงานท่ีไม่ค านึงถึงความช้ืนบนผนงั การควบคุม
อุณหภูมิ หรือระบบการป้องกนัการท าลายขีดเขียนผลงานของผูท่ี้มาชมเป็นตน้ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวั
ลดทอนผลงานอนัทรงคุณค่าในระดบัประเทศลง 

สถานท่ีท่ีแสดงออกดา้นศิลปะรวมถึงการเก็บรวบรวมจดัแสดงผลงานของศิลปินท่ีมีอยูห่ลกัๆก็ 
คือ หอศิลป์หรือพิพิธภณัฑส์ถาน เม่ือพิจารณากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยพบว่าบริเวณพ้ืนท่ีชั้นใน
หรือพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์มีความน่าสนใจของบริบทโดยรอบ ในการท่ีจะน ามาศึกษาวิจยัเน่ืองจากเป็น
แหล่งรวมของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และมีงานศิลปะไทยอนัทรงคุณค่าครอบคลุมศิลปะทกุแขนง 
รวมถึงยงัมีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอีกหลายแห่ง ให้ศึกษาคน้ควา้เม่ือเปรียบเทียบเน้ือหาการจดัแสดงท่ีควบคู่
ไปกบัการเผยแพร่ผลงานของศิลปิน พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า เป็นศูนยก์ลางการเกบ็รักษา
และจดัแสดงผลงานทั้งศิลปะแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมยัของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ ทั้ง
ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพแ์ละส่ือผสม จดัให้เป็นแหล่งความรู้รวมถึงประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปะแก่สาธารณะชน  

โครงสร้างและนโยบายท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้อ้ือประโยชน์ต่อสงัคมเป็นอยา่งมาก อาคารท่ีใชจ้ดัแสดง
งานศิลปะแต่เดิมนั้นคือโรงกษาปณ์สิทธิการท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยกรมธนารักษผ์ูเ้ป็นเจา้ของยินดี
มอบให้กรมศิลปากรเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2517 จดัให้เป็นพิพิธภณัฑส์ถานดา้นศิลปะสมยัใหม่แลว้ไดเ้ปล่ียน
มาใชช่ื้อว่า พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า ในปี2541 เร่ือยมา ดว้ยอาคารท่ีไม่ไดถู้กสร้างข้ึนเพ่ือ 
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กลุ่มท่ี 3 ศิลปินสาขาทศันศิลป์ ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยัและเคยมีประสบการณ์ในการ
จดัแสดงผลงานศิลปะท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนกัสะสมและนกัคิดเชิงสร้างสรรค ์ ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ 
ผูวิ้จยัใชป้ระชากรเป้าหมายจากผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมี
ต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร คือ บุคลากรท่ีท างานอยูใ่นมหาวิทยาลยัศิลปากรไดแ้ก่ 
อาจารย ์ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ: การเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีใชก้ารสมัภาษณ์เจาะลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีระเอียด

และลึกซ้ึงตามวตัถุประสงค ์ โดยผูวิ้จยัท าการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเอง ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ขอ
อนุญาตบนัทึกเสียงและภาพขณะท าการสมัภาษณ์ 

การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ : ผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจของบคุลากรภายในมหาวิทยาลยั
ศิลปากรท่ีมีต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการ
ให้บริการหอศิลป์ โดยมีขอ้ค าถามจากโครงสร้างและลกัษณะภาระงาน ประกอบดว้ยค าถามแบบหลายค าถาม 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

4. การกรอบแนวความคิดในการก าหนดตวัแปร  

 
แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด กระบวนการตีความหมายสู่การออกแบบ 
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1) ตวัแปรอิสระ คือ การศึกษาองคค์วามรู้ชา้งเผือก  
2) ตวัแปรควบคุม หรือปัจจยัสนบัสนุน คือ การจดัแสดงผลงานศิลปะร่วมสมยั ของศิลปินสาขา

ทศันศิลป์ในพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ีมีความส าคญัในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
ระดบัชาติ ประกอบกบับทบาท หนา้ท่ี และวิสยัทศัน์ขององคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์แก่สงัคมอยา่งยิง่ 

3) ตวัแปรตาม คือ โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ี
มุ่งเนน้ไปท่ีการใชพ้ื้นท่ี 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการลงพ้ืนท่ีรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาดา้นองคป์ระกอบและพ้ืนท่ีใชส้อยพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป พบอุปสรรคและปัญหาของพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า วตัถุประสงคใ์น
การก่อสร้างอาคารเดิมเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไม่ไดมี้ไวเ้ผ่ือเป็นอาคาร
จดัแสดงผลงานศิลปะ และปัญหาดา้นงบประมาณท่ีมาจากภาครัฐบาลไม่เพียงพอในการดูแลรักษาอาคาร
รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ 

 
รูปภาพที่ 1 ทศันียภาพภายในของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
บนัทึกภาพโดย : นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต,์ เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้าจึงมี
วตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี 1) เพ่ือสนบัสนุนพ้ืนท่ีในการจดัแสดงผลงานศิลปะและประชาสมัพนัธ์ให้
ศิลปินเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน 2) เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ องคก์ร รวมถึงแนวทางการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือหา
รายไดเ้ขา้สู่โครงการนอกเหนือจากเงินสนบัสนุนของรัฐบาลดว้ยการสร้างอาคารสนบัสนุนโครงการข้ึนบน
พ้ืนท่ีว่างขา้งเคียง 3) เพ่ือส่งเสริมแนวทางการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีภายในให้เตม็ศกัยภาพรวมถึงการใชพ้ื้นท่ี
บริการสาธารณะร่วมกนัของโครงการขา้งเคียงเชิงบรูณการ 4) เพ่ือให้ความส าคญัคุณค่าและความงามของ
อาคารอนุรักษโ์ดยการปรับปรุงทศันียภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบในการดึงดูดผูใ้ชบ้ริการจากชุมชนโดยรอบ 

จากนิยามความหมายของชา้งเผือกท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญกลา่วไวม้ากมายมีเน้ือหาสอดคลอ้งกนั ในคร้ังน้ี
ผูวิ้จยัไดท้ าการนิยามศพัท ์  “ชา้งเผือก” บญัญติัข้ึนใหม่โดยการให้ความหมายของค าศพัทท่ี์น ามาใชใ้น
การศึกษา  จากการคดัเลือกประเดน็ท่ีมีความน่าสนใจในการน าไปใชใ้นกระบวนการสร้างแนวความคิดหลกั มี
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เน้ือหาท่ีว่า “ชา้งเผือก” หมายถึง ส่ิงมงคลท่ีหาไดย้ากยิ่ง มีลกัษณะทางกายภาพท่ีพิเศษ แตกต่างจากชา้ง
โดยทัว่ไป จึงท าให้มีการเสาะแสวงหามาเพ่ือเป็นม่ิงขวญัของเมือง เม่ือพบจะตอ้งทูลเกลา้ฯถวายแด่
พระมหากษตัริยเ์พ่ือแสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ อีกนยัยะหน่ึงค าว่า “ชา้งเผือก” 
เปรียบเปรยไดก้บั บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญสามารถเฉพาะดา้นอนัโดดเด่นเป็นพิเศษหาไดย้าก สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นท่ียอมรับและยกยอ่งเชิดชูความสามารถของคนสงัคม  

จากการนิยามศพัทข์องผูวิ้จยั ไดส้งัเคราะห์สาระส าคญั ภูมิปัญญา หรือปรัชญา โดยไดค้ าส าคญั
(Key Word) คือชา้งเผือกมีคุณลกัษณะทางกายภาพพิเศษ (Characteristic) ท่ีแตกต่าง (Differentiate) 
หาไดย้าก (Discover) และมีความเป็นมงคล (Believe) โดยขอ้คน้พบท่ีได ้ มาไปสร้างแนวความคิดหลกั 
(Conceptual Design) ในการออกแบบ โดยใชรู้ปแบบการสมัผสัของค ากลอนในการถ่ายทอดเพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจแสดงถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทางภาษา โดยคงสาระส าคญัความเป็นชา้งเผือกเอาไว ้ และ
น ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเลือกโครงการก าหนดเกณฑก์ารเลือกโครงการศึกษาดงัน้ี 1) คุณค่าของโครงการ 
(Organization) 2) คุณค่าของท่ีตั้งโครงการ (Location) 3) คุณค่าของอาคาร (Building) 4) คุณค่าของ
กลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ (User) 

ความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการน ามาประกอบการพิจารณา 
โครงการท่ีผูวิ้จยัเลือกเป็นโครงการศึกษาตวัอยา่ง (Type of Analysis) คือ โครงการเสนอแนะปรับปรุง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 
แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเช่ือมโยงค าส าคญั  (Key Word) สู่โครงการศึกษา 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต์ 
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แนวคดิในการออกแบบสู่การประยกุต์ใช้เพื่อการออกแบบโครงการ 
จากแนวความคิดน าไปประยกุตแ์ปรรูปสู่การออกแบบ ไดแ้ก่ 
1) ผงัรวมโครงการ (Master Plan) จากการศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีโครงการท าการจดัวางอาคาร

โดยพิจารณาจากอาคารเก่าของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีคุณค่าเปรียบไดก้บัชา้งเผือก 
เม่ือเทียบกบัอาคารขา้งเคียง และไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบการรวมแนวเขตท่ีดินของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ให้เป็นท่ีดินผืนเดียวกนักบัพิพิธภณัฑเ์หรียญกษาปณ์ภายใตเ้จา้ของเดียวกนั
คือกรมธนารักษ ์ การจดัวางพ้ืนท่ีเนน้การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีส่วนบริการสาธารณะและพ้ืนท่ีใชล้านกิจกรรม
กลางแจง้สร้างทางเดินให้มีความล่ืนไหลเพ่ือเกิดความต่อเน่ืองกนัของกิจกรรมต่างๆและการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั
เชิงบูรณาการ 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบชา้งเผือกสู่พ้ืนท่ีโครงการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์

 
2) อาคาร (Building) การออกแบบอาคารส่วนสนบัสนุนโครงการซ่อนอยูใ่นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ

เป็นการเคารพบริบทของตวัอาคารอนุรักษ์  
3) พ้ืนท่ีใชส้อย (Functional) เพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนสนบัสนุนโครงการพิพิธภณัฑใ์ห้ครบตาม

มาตรฐานการออกแบบพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติให้สอดคลอ้งกบัผูใ้ชโ้ครงการในปัจจุบนั  
4) เทคนิค (Technology) น ารูปแบบเทคโนโลยีแบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) มาช่วยในการ

จดัแสดงเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กบัพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ ์ 
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5) การตกแต่ง (Interior Decoration) พิจารณาลกัษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของชา้ง ชา้งเผือก
และชา้งมงคล  

6) ผสัสะ (Perception) การรับรู้ในงานออกแบบเป็นการก าหนดการรับรู้ให้แก่ผูใ้ชโ้ครงการ
ตามผสัสะทั้ง 5 คือ ทางตา ดว้ยการน าแสงธรรมชาติตกกระทบลวดลายปรากฏบนพ้ืนผิวเป็นการรับรู้ถึง
ช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป  ทางหู การไดย้ินการออกแบบเส้นทางเดินเพ่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีจดัแสดง โดยการหน่วงเวลาให้
เขา้ถึงพ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะให้ชา้ลงดว้ยการเพ่ิมระยะทางและลดระดบัพ้ืนดิน เพ่ือลดระดบัของเสียงจาก
ภายนอกปรับอารมณ์และเพ่ิมสมาธิให้แก่ผูเ้ขา้ชมผลงานศิลปะ ทางจมูก พ้ืนท่ีลานกิจกรรมไดก้ล่ินของพ้ืน
หญา้และพรรณไม ้ และทางปาก  พ้ืนท่ีตั้งร้านขายกาแฟสามารถมองเห็นพ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานทางศิลปะเพ่ิม
อรรธรสและสุนทรียะในการรับชม 
 
แนวความคดิในการก าหนดเส้นทางและกลุ่มพืน้ที่ใช้สอยโครงการ (Zoning and Routing Design) 

น าแนวความคิดการก าหนดเส้นทางและการจดักลุ่มพ้ืนท่ีใชส้อยโครงการ มาจากขั้นตอน
กระบวนการพิจารณาชา้งเผือกของไทย  

 
ภาพที่ 3 แสดงการน าแนวความคิดชา้งเผือกท่ีสมัพนัธ์กบัการก าหนดพ้ืนท่ีใชส้อยของโครงการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์

แนวความคดิในการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอย (Function Diagram) 
ในการเชา้ชมงานศิลปะของพิพิธภณัฑ์ เส้นทางการชม (Route)แต่ละพ้ืนท่ีใชแ้นวความคิดใน

การออกแบบตกแต่งท่ีมีเน้ือหาต่างกนัการก าหนดแนวความคิด (Concept Design) ของกลุ่มพ้ืนท่ีใชส้อย
นั้นๆให้มีความสอดคลอ้งกนัของเร่ืองราวในการจดัแสดง และล าดบัของเส้นทางการชม (Routing) โดย
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ก าหนดช่ือของกลุ่มพ้ืนท่ีดงัน้ี  1) ลานกิจกรรม (Activities Outdoor) ช่ือ พนาแห่งพาหน 2) โถงตอ้นรับ 
(Lobby) ช่ือ เศวตยลไอยรา 3) ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน1 (Permanent Exhibition Corridor) ช่ือ 
เพียรพิศ ศรีคชา 4) ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน2 (Permanent Exhibition Corridor) ช่ือ นรการสู่
แผน่ดิน 5) โถงนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition Hall) ช่ือ มงคลผา่นนาคินทร์ 6) พ้ืนท่ีจดั
แสดงผลงานศิลปะ (Art Gallery) ช่ือ หสัดินทร์ม่ิงขวญัเมือง 7) ห้องเอนกประสงค ์(Function Room) ช่ือ 
ลือเล่ืองเอกกรินทร์ 8) ห้องสมุด (Library) ช่ือ อุดมถ่ินเดชกุญชร 

 
ภาพที่ 4 แสดงล าดบัเส้นทางการชมผลงานศิลปะ (Routing Concept) 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต์ 
 

1) ลานกิจกรรม (Activities Outdoor) ช่ือ พนาแห่งพาหน 
ลานทางเขา้หลกัของโครงการ น าแนวความคิดท่ีกล่าวว่าชา้งเผือกยอ่มเกิดในป่า เป็นการซ่อนตวั

อาคารกิจกรรม อีกทั้งยงัเป็นแสดงความนอบนอ้มต่ออาคารอนุรักษ ์

 
ภาพที่ 5 แสดงแนวความคิดในการออกแบบลานกิจกรรม ส่วนทางเขา้หลกัโครงการ Activities Outdoor 

และ Coffee & Art Shop 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
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2) โถงตอ้นรับ (Lobby) ช่ือ เศวตยลไอยรา 
การออกแบบส่วนโถงตอ้นรับ ใชเ้น้ือหาเร่ืองการพบชา้งเผือกในขั้นท่ี 1 ท่ีพิจารณาลกัษณะทาง

กายภาพของชา้งเผือกท่ีกล่าวถึงสีขาวใน 7 จุดส าคญับนร่างกายตามพระราชบญัญติัรักษาชา้งป่า มาใชใ้นการ
ก าหนดภาพรวมของการใชว้สัดุท่ีมีสีขาวและสีทองท่ีแสดงถึงความเป็นมงคล ซุ้มประตูทางเขา้หลกัโครงการ
ใชก้ารลดทอนรูปทรงของทอ้งชา้งมาใช ้ จากความเช่ือของคนไทยท่ีถือว่าการลอดทอ้งชา้งเผือกก่อให้เกิด
สวสัดิมงคลแก่ชีวิต การจดัวางพ้ืนท่ีภายในมาจากพ้ืนท่ีของแท่นยืนโรงชา้งตน้ท่ีใชเ้สาทั้ง 4 และการยกพ้ืนต่าง
ระดบัเพ่ือเนน้ความส าคญัของชา้งเผือกมาใชเ้ป็นพ้ืนวางงานประติมากรรมส าคญัของโครงการ ใชก้ารจดั
องคป์ระกอบศิลป์แบบสมดุลแบบสมมาตรมาตร (SYMMETRY BALANCE) มาใชใ้นการจดัผงัส่วน
โถงตอ้นรับ 

 
ภาพที่ 6 แสดงแนวความคิดในการออกแบบส่วนโถงตอ้นรับ (Lobby)  
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
 

3) ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน1 (Permanent Exhibition Corridor) ช่ือเพียรพิศ ศรีคชา 
น าการพิจารณาชา้งเผือกอยา่งละเอียดเพ่ือหาว่าชา้งเผือกท่ีไดม้าน้ีอยูใ่นพงศต์ระกูลใด เปรียบได้

กบัการชมงานศิลปะตอ้งมีความรู้เร่ืองราวประวติัศาสตร์งานศิลปะของไทยดว้ย จึงจดัวางพ้ืนท่ีให้ขอ้มูลแบบ
ออกเป็น 4 ยคุ โครงหลงัคาลายดอกประจ ายามท่ีไดจ้ากตะข่ายแกว้หนา้ชา้งในเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งเผือกมาใชใ้น
ระนาบเหนือศีรษะให้ความเป็นมงคลแก่พ้ืนท่ี แสงท่ีรอดผา่นแสดงเงาตกกระทบท่ีผนงัและพ้ืนตามช่วงเวลาท่ี
เปล่ียนไปสร้างความน่าสนใจแก่พ้ืนท่ี ยงัเป็นจุดน าสายตาเช่ือมต่อไปยงัพ้ืนท่ีต่อไป 
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ภาพที่ 7 ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน1 (Permanent Exhibition Corridor)  

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
 4)  ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน2 (Permanent Exhibition Corridor) ช่ือ นรการสู่แผ่นดิน 
 ชา้งเผือกปรากฏแจง้ดว้ยลกัษณะครบอนัเป็นมงคลจากการพิจารณาแลว้ เปรียบไดก้บัการแสดง
เน้ือหาแนะน าศิลปิน หรือภาพรวมของการจดัแสดงงาน ณ ขณะนั้นเพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ผูช้มได้
ทราบถึงเน้ือหาก่อนการชมผลงานจริง 

 
ภาพที่ 8 ทางเดินนิทรรศการหมุนเวียน2 (Permanent Exhibition Corridor)  

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต์ 
 

5) โถงนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition Hall) ช่ือ มงคลผา่นนาคินทร์ 
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ลดทอนรูปร่างไดเ้ส้นโคง้ท่ีเกิดข้ึน ใชฝ้้าท่ีจากผา้ไดจ้ากแนวความคิดผา้คลุมหลงัชา้งในเคร่ือง
คชาภรณ์ และสีจากชา้งมงคลในต าราคชลกัษณ์มาใชด้ว้ยไฟ LED ท่ีปรับเปล่ียนสีไดต้ามเน้ือหาในการจดั
แสดง จดัวางในระนาบเน้ือศีรษะ เปรียบเหมือนการลอดสู่พ้ืนท่ีอนัเป็นมลคลท่ีแสดงผลงานศิลปะท่ีมีคณุค่ายิ่ง 

 
ภาพท่ี 9 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโถงนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition Hall)  

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
 

6) พ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ (Art Gallery) ช่ือ หสัดินทร์ม่ิงขวญัเมือง 
พ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่าของศิลปิน เปรียบ

ไดก้บัเป็นดินแดนชา้งเผือก ท่ีรวบรวมผลงานศิลปะท่ีมีความพิเศษ แตกต่างและหาชมไดย้ากยิ่ง ใชก้ารจดัวาง
กลุ่มงานศิลปะตามความส าคญั (Hierarchy) 

 
ภาพท่ี 10 แสดงแนวความคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ (Art Gallery)  

ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
7) ห้องเอนกประสงค ์(Function Room) ช่ือ ลือเล่ืองเอกกรินทร์ 
พ้ืนท่ีห้องเอนกประสงคร์องรับกิจกรรมการประชุม สมัมนาท่ีมีความเป็นทางการน าองคป์ระกอบ

เคร่ืองคชาภรณ์มาใชใ้นการตกแต่ง ฝ้าโคง้ยกสูงสร้างความรู้สึกมงคลของพ้ืนท่ี มุ่งเนน้ให้เกิดความสง่างาม
ของภาพรวม ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถยา้ยได ้ใชเ้กา้อ้ีสีเทาด าแทรกดว้ยสีขาวบางจุดอนัหมายถึงชา้งเผือกแทรก
ตวัรวมอยูก่บัชา้งทัว่ไป 
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ภาพที่ 11 แสดงแนวความคิดในการออกแบบห้องเอนกประสงค ์(Function Room)  
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
 

8) ห้องสมุด (Library) ช่ือ อุดมถ่ินเดชกุญชร 
น าแนวความเช่ือท่ีว่าชา้งเผือกปรากฏในแผน่ดินใดขา้วปลาจะอุดมสมบูรณ์ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล

เปรียบไดก้บัห้องสมุดท่ีเป็นแหล่งรวมความรู้ดา้นศิลปะท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 12 แสดงแนวความคิดในการออกแบบห้องสมุด (Library)  
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวฐิติรัตน์ หม่ืนอนนัต ์
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาองคค์วามรู้ชา้งเผือก ท าให้ทราบถึงประวติั ความเป็นมา ความเช่ือมงคลท่ีมีอิทธิพลต่อคน
ไทยมาชา้นาน การน าสาระส าคญัและขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาดา้นรูปธรรมและดา้นนามธรรมมา
ประยกุตใ์ชสู่้การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายจากกระบวนการศึกษาระเบียบวิธีวิจยั การลงพ้ืนท่ีส ารวจเพ่ือเกบ็
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ขอ้มูล การศึกษาสภาพแวดลอ้มโครงการซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือท าการออกแบบ เพ่ือ
ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยผูวิ้จยัไดท้  าการเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยโครงการส่วนสนบัสนุนโครงการท่ี
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีขาดหายไป หรืออาจไม่เพียงพอต่อการรองรับกลุ่มผูใ้ชข้องโครงการท่ีมีแนวโนม้เพ่ิม
มากข้ึนรวมถึงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ มุ่งหวงัเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กบัศิลปินเป็นศูนยก์ลางแหล่งเรียนรู้
ดา้นศิลปะสอดคลอ้งกบับทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รท าให้ด าเนินไปไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน้ือหาขององคค์วามรู้ชา้งเผือก มีความยากต่อการเขา้ใจในขั้นตน้เน่ืองจากค าว่า “ชา้งเผือก”สามารถ
นิยามไดห้ลายความหมายและมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาท่ีซบัซ้อน ดงันั้นในการศึกษาจ าเป็นตอ้งศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกประเดน็เพ่ือหาความเช่ือมโยงของเน้ือหา 
2. วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งเนน้การศึกษาองคค์วามรู้ชา้งเผือกดา้นรูปธรรม ดา้นนามธรรม ในส่วนของเน้ือหายงัมี
อีกหลายประเดน็ท่ีมีความน่าสนใจต่อการน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป หากแต่การน าไปใชค้วร
ค านึงถึงความสูงค่าให้เหมาะสมต่อกาละและเทศะเป็นส าคญั 
3. ผูวิ้จยัมุ่งหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยควรตระหนกัถึงการให้ความส าคญั
เร่ืองการให้ความรู้ดา้นศิลปะแก่เยาวชนไทย รวมถึงการให้ความส าคญัยกยอ่งเชิดชูศิลปินไทยโดยการ
ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนกว่าในปัจจุบนั เพ่ือให้คนรุ่นหลงัไดท้ราบถึงคุณค่าของงานศิลปะของไทย 
ใชง้านศิลปะเป็นส่ือกลางในการยกระดบัจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่คนรุ่นหลงัสืบไป 
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การประพันธเพลงโดยตีความจากการเกิดในแนวทางพระพุทธศาสนา

Music Composition by the interpretation of the guidelines in Buddhism

ผูวิจัย! นายณัฐธงชัย อินประคอง , Dr.Jean-David, Stephane Caillouet
! สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ
! ในปจจุบันคนไทยมีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี แตสิ่งหนึ่งที่คอย
ขางเลือนรางไปทีละนอยนั้นก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นผูวิจัยไดคำนึงถึง
ความสำคัญของหลักความหมายของคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยไดศึกษาความหมายของการเกิด
ในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และจะนำมาตี
ความเปนแนวทางในการประพันธเพลง โดยผูวิจัยจะทำการวิเคราะหบทประพันธเพลงที่สรางสรรคขึ้น ไดแก 
อันเดอรวอรเตอร เวฟ (Underwater waves, 2012) อะมูเลค มารเก็ต  (Amulet market, 2012) โดยผูวิจัย
จะทำการทดลองนำแนวความคิดหลักจากการทำงานและการปรุงแตงดัดแปลงเสียงจริงมาเชื่อมโยงกับเทคนิค
การประพันธ โดยนำเสนอรูปแบบดนตรีที่จะมาใชในการการประพันธ ไดแก มิวสิคคองแคร็ต (Music 
Concrete) คือรูปแบบดนตรีการดัดแปลงเสียงธรรมชาติ เสียงของเครื่องดนตรีอคูสติก (Acoustic) หรือเครื่อง
ดนตรีไฟฟา (Electic) รวมไปถึงเสียงที่มนุษยสรางขึ้น ที่ไดมาจากการบันทึกเสียง อิเลคโทรอะคูสติก 
(Electroacoustic) คือรูปแบบดนตรีในลักษณะการจัดวางของเสียงที่ไดมาจากการบันทึกและมีการประมวลผล
ของเสียงผานออกมาจากลำโพง (Speaker) โดยไมมีผูแสดง  ซาวดสเคป (Soundscape) คือรูปแบบดนตรีใน
การสรางสภาพแวดลอมของเสียง เปนเสียงที่เกิดทั้งหมด ในบริเวณของสถานที่นั้น รวมไปถึงเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือเหตุการณที่อยูในชวงเวลาทำการบันทึกเสียง มิวสิคคอลลาจ (Music Collage) คือรูปแบบดนตรี
การตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ไดมาจากการบันทึก แลวเลือกเสียงและนำมาปะติดปะตอเสียงในพื้นที่เสียงใหม และ
ในชวงสุดทายของงานวิจัย ผูวิจัยจะนำเสนอแนวทางในการประพันธเพลง  กำเนิดขันธ ที่เปนการรวบรวม
เทคนิคที่ไดทดลองมาผสมผสานและประยุกตใชในงานประพันธ

คำสำคัญ: มิวสิคคองแคร็ต, อิเลคโทรอะคูสติก, ซาวดสเคป, มิวสิคคอลลาจ

Abstract
F In present , Thai people understand about Belief and Faithful in Buddhism. But 
one thing that gradually vanish is the act in principle on Buddhism. So  researcher consider to 
the importance meaning  of Buddhist teaching. Researcher study meaning of “born” in 
Buddhism it have the Five Aggregates that consist of corporeality, feeling , perception, mental 
formation and consciousness.  And interpreted as a guideline in composition. Researcher 
analyze music composition for example, Underwater waves (2012), Amulet market (2012) 
researcher attempt to  experiment with the concept of work and adapt the real sound to 
connect with the composition technique by present the composition in many musical style 
e.g. Music Concrete   is  a  form of electroacoustic music that is  made in part from acousmatic 
sound. In addition to sounds derived from musical instruments or  voices, it may use other 
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sources of sound such as electronic synthesizers or sounds recorded from nature , 
Electroacoustic is a  form of music that collocate the record  sound  and  processing sound 
without player to  speaker. Soundscape is  the form of music that arises from environment 
sound. All sound conceive in that place include the sound from activities that happen in the 
recording time. Music Collage  is a form of music that cut the recording sound from main 
materials choosing and putting sounds together in the new sound  area. In the end of 
research researcher will be presenting music composition Born of Aggregates  that integrate 
experimental technique to combine and apply to this composition.

Key Word: Music Concrete, Electroacoustic, Soundscape, Music Collage

บทนำ
! ปจจุบันความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่มีใหกับพระพุทธศาสนานั้น เปนเพียงเพื่อความ
หวังใหชีวิตไดประสบแตสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งความเชื่อนั้นคือความมั่นใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนความจริงและความเชื่อ
บางอยางอาจสืบตอกันมาเปนเวลานาน ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจาไดกลาวถึงหลักความเชื่อไวในกา
ลามสูตร (กาลามาสูตรกังขานิยฐาน10) คือหลักความเชื่อ 10 ประการ ไดแก
!1. มา อนุสสะเวนะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยฟงตามกันมา หมายถึงสิ่งที่บอกเลาตอตามกัน
มา
!2. มา ปรัมปรายะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยเหตุสักวาตามสืบกันมา หมายถึงการทำสืบกัน
มาโดยไมคำนึงถึงเหตุผล
!3. มา อิติกิรายะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยตื่นขาว  หมายถึงขาวกำลังลือกระฉอนกันอยูใน
ขณะนั้น
!4. มา ปฎกสัมปทาเนนะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยอางตำราหรือคำภีร หมายถึงมีหลักฐาน
อางอิงในตำราหรือในพระไตรปฎก
!5. มา ตักกะเหตุ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง หมายถึงการใชเหตุผลชั่วแลนชั่ว
ขณะ ตามวิสัยของคนธรรมดาทั่วไป
!6. มา นะยะเหตุ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยคาดคะเน หมายถึงการมีลักษณะคลายเดาหาก
แตวามีการเทียบเคียงที่รัดกุมกวาซึ่งเปนวิสัยของผูมีปญญา
!7. มา อาการะปริวิตักเกนะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ หมายถึง
การใชเหตุผลหรือใชสิ่งแวดลอมเปนเหตุผล ตามที่มีปรากฏอยูเฉพาะหนานั้น
!8. มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยเห็นวาถูกตามลัทธิของตน หมายถึง
เขากันไดกับความคิดเห็นของตน หรือเขากับลัทธิที่ตนถืออยูกอน
!9. มา ภัพพะรูปะตายะ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยเห็นวาผูพูดควรเชื่อได หมายถึงผูพูดเปนผู
ที่พากันเชื่อถือ เปนบัณฑิตเปนคนเฒาคนแก
!10. มา สมโณ โน คะรูต ิ แปลวา อยาเพิ่งปลงใจเชื่อโดยถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา หมายถึง
ครูบาอาจารยโดยตรง
! สวนความศรัทธาเปนความเชื่อมั่นที่เพียบพรอมไปดวยความรูที่แทจริง ซึ่งในแตละความศรัทธา
ตองผานการวิเคราะหและมีการพิสูจนอยางมีเหตุผลใหเปนไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งทางจิตใจ
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และทางกายภาพ ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความศรัทธา คือความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล เปนหลัก
ศรัทธา 4 ประการ ไดแก
!1. กัมมสัทธา หมายถึงการเชื่อกรรม เชื่อวาการกระทำอะไรลงไปดวยเจตนา ไมวาดีหรือชั่ว ยอม
มีผลตามมาเสมอ ฉะนั้นถาตองการผลดีก็ตองกระทำสิ่งที่ดี
! 2.วิปากสัทธา หมายถึงการเชื่อผลของกรรม เชื่อวาผลจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับเหตุที่ทำไว
อยางไร ถาทำดีก็ไดผลดี ทำชั่วก็ไดผลชั่ว
!3. กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึงการเชื่อวาทุกคนมีกรรมเปนของตน คือใครทำใครได จะวานใคร
ทำไมได ตองรับผิดชอบการกระทำดวยตนเอง
!4. ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึงการเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา คือธรรมที่พระพุทธเจา
ตรัสรูดวยสติปญญาและความเพียรของพระองคเองหรือโดยนัยหนึ่งก็คือเชื่อคำสอนของพระพุทธเจา คือธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสรูและทรงนำมาสั่งสอนวาเปนความจริง1

! ดังนั้นความเชื่อบงบอกไดถึงความเปนเรื่องราว  เรื่องเลา ตำนาน ที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน แลว
สืบทอดดวยวาจา ซึ่งอาจจะเปนความจริงหรืงไมนั้นก็มิอาจที่จะรูได สวนความศรัทธาบงบอกไดถึงกระบวนการ
ทางความคิด ตองมีองคประกอบของเหตุและผลเปนหลักเพื่อทำใหเกิดแรงจูงใจตอความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จะเห็นไดวาความเชื่อและความศรัทธานี้จะมีความแตกตางกันในเชิงของความหมาย แตในทางการกระทำนั้นจะ
มีความคลายคลึงกัน โดยเมื่อเขาไปอยูในพิธีกรรม การประกอบพิธีบูชา การปฏิบัติในการทำพิธ ีการสักการะ 
หรือศาสนพิธีที่ชวยทำใหความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาที่ยังคงดำรงอยูตอไป
! คนไทยมีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางด ี ซึ่งคนไทยสวนใหญเขาวัด
เพื่อไปกราบไหวบูชาพระ เพื่อนั่งทำสมาธิวิปสสนาใหจิตใจสงบ หรือเพื่อสวดมนตภาวนาใหสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลาย
ชวยปกปองคุมครองใหแคลวคลาด ชวยในเรื่องของโชคลาภหนุนดวงใหมีชีวิตที่ดีขึ้น ชวยในเรื่องของกิจการงาน
ใหเจริญรุงเรือง หรือแมกระทั่งเรื่องของความรักก็ยังคงพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธเพื่อใหนำพามาพบเจอคูครองใหสมดั่ง
ใจปราถนา ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตสิ่ง
หนึ่งที่คอยขางเลือนรางไปทีละนอยนั้นก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเพียงกลุม
คนสูงอายุเทานั้นที่สามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดี สวนกลุมคนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุนนั้นไดมุงเนนไปในเรื่อง
ของเครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีมากกวาไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอรที ่มีความ
กาวหนาอยางรวดเร็วทำใหความเจริญทางดานวัตถุล้ำหนากวาความเจริญทางดานจิตใจกอใหเกิดความถดถอย
ลดนอยลงที่จะใหความใสใจในเรื่องของการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา!
! ผูวิจัยไดคำนึงถึงความสำคัญของหลักความหมายของคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัย
ไดศึกษาความหมายของการเกิดในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5 คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และจะนำมาตีความเปนแนวทางในการประพันธเพลง โดยผูวิจัยจะทำการวิเคราะหบท
ประพันธเพลงที่สรางสรรคขึ้น ไดแก อันเดอรวอรเตอร เวฟ (Underwater waves, 2012) อะมูเลค มารเก็ต  
(Amulet market, 2012) โดยผูวิจัยจะทำการทดลองนำแนวความคิดหลักจากการทำงานและการปรุงแตง
ดัดแปลงเสียงจริงมาเชื่อมโยงกับเทคนิคการประพันธ โดยนำเสนอรูปแบบดนตรีที่จะมาใชในการการประพันธ 
!1. มิวสิคคองแคร็ต (Music Concrete) คือรูปแบบดนตรีการดัดแปลงเสียงธรรมชาติ เสียงของ
เครื่องดนตรีอคูสติก (Acoustic) หรือเครื่องดนตรีไฟฟา (Electic) รวมไปถึงเสียงที่มนุษยสรางขึ้น ที่ไดมาจาก
การบันทึกเสียง

1 นิตย จารุศร, สารธรรม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เหรียญบุญการพิมพ, 2547), 3.
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!2. อิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic) คือรูปแบบดนตรีในลักษณะการจัดวางของเสียงที่ได
มาจากการบันทึกและมีการประมวลผลของเสียงผานออกมาจากลำโพง (Speaker) โดยไมมีผูแสดง
!3. ซาวดสเคป (Soundscape) คือรูปแบบดนตรีในการสรางสภาพแวดลอมของเสียง เปนเสียงที่
เกิดทั้งหมด ในบริเวณของสถานที่นั้น รวมไปถึงเสียงที่เกิดจากกิจกรรมหรือเหตุการณที่อยูในชวงเวลาทำการ
บันทึกเสียง
!4. มิวสิคคอลลาจ (Music Collage) คือรูปแบบดนตรีการตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ไดมาจากการ
บันทึก แลวเลือกเสียงและนำมาปะติดปะตอเสียงในพื้นที่เสียงใหม 
! ผูวิจัยไดนำเอารูปแบบดนตรีขางตนมาเปนแนวทางในการสรางสรรคงานประพันธ โดยมีแรง
บันดาลใจมาจากการตีความของความหมายการเกิดในทางพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยจะนำเสนองานประพันธ
เพลง กำเนิดขันธ ที่เปนการรวบรวมเทคนิคที่ไดทดลองมาผสมผสานในรูปแบบดนตรีของมิวสิคคองแคร็ต อิเลค
โทรอะคูสติก ซาวดสเคป มิวสิคคอลลาจ โดยผานมุมมองของผูวิจัยในการตีความของเสียงที่สะทอนถึงความ
หมายของการเกิดในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5

วัตถุประสงคของงานวิจัย
! 1.เพื่อสะทอนแนวความคิดและมุมมองในเรื่องหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและวงจรชีวิต  
ผานบทประพันธของผูวิจัย
!2.เพื่อศึกษารูปแบบดนตรีใหมีความสอดคลองกับการบันทึกเสียงจริง
! 3.เพื่อเปนการสรางบทประพันธเพลงที่เปนการเปดกวางทางมิติของการรับรูกระบวนการบันทึก
เสียงของสถานที่ภายนอก

วิธีวิจัย
1.ขอมูลเกี่ยวกับการสรางสรรค
! ปจจุบันคนไทยสวนใหญใหความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาดานของการจรรโลงจิตใจเพื่อ
หวังใหชีวิตไดประสบแตสิ่งที่ดีขึ้น โดยใชพิธีกรรมทางศาสนาในการประกอบพิธีเพื่อขจัดความเปนอัปมงคลออก
ไปใหพนตัว นำพาเครื่องรางของขลังติดตัวเพื่อปองกันภัยและอัตรายทั้งปวงหรือเพื่อสะเดาะเคราะหหนุนดวง
ชะตาใหพาลพบเจอแตสิ่งที่ดีในชีวิต รวมไปถึงเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทำใหรูสึกถึงความสงบ สบายใจ ใน
การดำเนินชีวิตตอไป แตผูวิจัยไดคำนึงถึงความสำคัญของหลักคำสอนและความหมายในทางพระพุทธศาสนา 
โดยผูวิจัยไดศึกษาความหมายของขันธ5 ที่เปนสวนประกอบหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อม
โยงกับคำวา “การเกิด” 
! การเกิด หมายถึงการกอกำเนิคขึ้นของสัตวทั้งหลาย ตามประเภทของ ภพภูมิตางๆ ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกการเกิดหรือกำเนิดวา โยนิ ซึ่งจะแบงลักษณะการเกิดของสัตวโลกออกเปน 4 ชนิด ไดแก 
! 1.ชลาพุชะ คือสัตวที่เกิดในครรภ ไดแกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหลาย มนุษย หรือเรียก  
ชลามพุชะ
!2. อัณฑชะ คือสัตวที่เกิดในไข พวกนี้เกิด 2 หน เรียกวา ทวิชะ ครั้งแรกเกิดในไข เกิดอีกครั้งเมื่อ
ออกจากไขไดแก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานบางชนิด
!3.สังเสทชะ คือสัตวที่เกิดในที่สกปรก เกิดในเมือกในโคลน เชนสัตวเซลลเดียว เชื้อโรค แมลง
!4. โอปปาติกะ คือสัตวที่เกิดผุดขึ้นมา โตเต็มตัวในทันใด ตายก็ไมตองมีซาก หรือมีเชื้อปรากฎ 
ไดแก สัตวนรก เปรต อสุรกาย เทวดา พรหม รวมทั้งมนุษยบางพวก หรือ อุปปาติกะ แปลวา ลอยเกิด
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! ในทางพระพุทธศาสนาถือไดวาการเกิดเปนมนุษยนั้นยากอยางยิ่ง ซึ่งผูที่จะเกิดมาเปมนุษยตอง
มาเกิดดวยกุศลกรรม และความเปนมนุษยก็คือกุศลวิบากอันหมายถึงผลของกรรมด ีนอกจากนี้ในการเกิดเปน
มนุษยตองมาเกิดดวยจิตใจที่เปนกุศลจิตที่มีองคประกอบของอโลภะ อโทสะ อโมหะ เปนที่ตั้งทางจิตใจ หากแต
ถาประกอบดวยจิตใจที่มีโลภะ โทสะ โมหะ แลวนั้นก็ไมสามารถมาเกิดเปนมนุษยไดจะตองไปเกิดเปนอยางอื่นที่
ต่ำกวา และการเกิดที่เปนกุศลจิตจะมีสวนที่ทำใหการเกิดของมนุษยนั้นมีความแตกตางกัน เพราะวาจิตอันเปน
พื้นฐานของอัธยาศัย หมายถึงนิสัยใจคอของแตละบุคคลที่แตกตางกัน ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาสามารถ
รวมความไดวาการเกิดมาเปนมนุษยนั้นจะตองมีองคประกอบหลักมาจากกุศลจิตทั้งนั้น สุดแลวแตวามากหรือ
นอย
! การกำเนิดหรือการเกิดของมนุษย คือการเริ่มตนตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงคลอดออกมา ซึ่งองค
สมเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา เมื่อมีองคประกอบ 3 ประการมาประชุมพรอมกัน ยอมมีการหยั่งลงใน
ครรภ องคประกอบทั้ง 3 นั้นคือ
!1.บิดามารดามีเพศสัมพันธ 
!2. มารดามีไขสุกพรอมที่จะผสมพันธ
!3.มีคันธัพพะ หมายถึงสัตวโลกที่มาเกิดในครรภมารดาจะมาในสภาพที่เปนวิญญาณ 2

! ดังนั้นจะเห็นไดวาการเกิดในทางพระพุทธศาสนาไดอธิบายถึงการกอกำเนิดของทุกสรรพสิ่งที่
หลากหลายและแตกตางกันไมวาจะเปนสัตวที่เกิดในครรภ สัตวที่เกิดในไข สัตวที่เกิดในที่สกปรก และสัตวที่เกิด
ผุดขึ้นมานั้นจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด แตสิ่งสำคัญที่พระพุทธศาสนาใหความสำคัญมากก็คือสัตวที่เกิด
ในครรภเพราะการเกิดมาเปนมนุษยนั้นไมใชเรื่องงายจะตองมีกรรมดีเปนที่ตั้งปราศจากความโลภ ความโกรธ 
และความหลงถึงจะมีคุณสมบัติที่ไดเกิดมาเปนมนุษย ซึ่งเมื่อเกิดมาเปนมนุษยแลวนั้นจะตองมีการประสม
ประสานกระบวนการดำเนินชีวิตเพื่อใหเกิดความสมดุลและเปนไปตามปกติธรรมชาต ิโดยขึ้นอยูกับองค
ประกอบหลักคือขันธ5
! ขันธ5 เรียกอีกอยางวา ปจขันธหรือเบจขันธ คือกองแหงรูปธรรมและนามธรรมโดยมีสวน
ประกอบทั้ง 5 อยางรวมเขากันเปนชีวิต ดังนั้นขันธ 5 หมายถึงตัวตนหรือชีวิตของตนอันประกอบดวยฝายรูป
และฝายนาม ซึ่งความเปนตัวตนหรือชีวิตนั้นเปนสิ่งที่ถูกเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นมาจึงยอมเปนความไมเที่ยงเกิด
ความเปนทุกขเพราะอยูไมได เกิดเปนอนัตตาคือความไมมีตัวตน และจะเปนไปตามสามัญลักษณะของสังขารทั้ง
ปวง3

! ขันธ มีความหมายตามศัพทวา กอง ใชเปนคำอธิบายเพื่อสื่อใหเขาใจถึงสวนประกอบตางๆ ของ
ความเปนมนุษยที่รวมเขาเปนชีวิตมนุษย แลวถูกบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน โดยจำแนก
จัดกลุมออกเปนสวนประกอบตามลักษณะเฉพาะของแตละอยางเปน 5 กองหลัก เรียกวา ขันธ ดังนี้  
!  รูปขันธ(Corporeality)  คือ“กองแหงรูป”หมายถึงสภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปจจัย
ตางๆ หรือการแปรผันผิดแผกไปจากเดิมเพราะปจจัยที่เปนขาศึกขัดแยงกัน เชน ความเย็น ความรอน เปนตน 
หรือสภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยปจจัยที่เปนขาศึกที่วานั้นใหแปรผันแตกสลายไป
     ! กองแหงรูปนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา“กาย” จำแนกออกเปนกลุมใหญ 2 กลุม คือมหาภูตรูป 
คือรูปที่เปนกองหลัก และอุปาทายรูป คือรูปที่เปนกองคุณสมบัติ กลาวคือ
!1.1 มหาภูตรูปหรือภูตรูป (Primary elements) หมายถึงสภาวะที่ปรากฏได เปนรูปที่มีอยูโดย
สภาวะเรียกวา ธาตุ4 คือ

2 นิตย จารุศร, สารธรรม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เหรียญบุญการพิมพ, 2547), 96-97.

3 นิตย จารุศร, สารธรรม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เหรียญบุญการพิมพ, 2547), 44.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         99 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



!1.1.1 ธาตุดินหรือปฐวีธาต ุ (Solid element; earth) คือสวนของรางกายที่มีลักษณะ
แขนแข็ง ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ 
ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา เยื่อมันในสมอง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะหยาบ แขนแขง
!1.1.2 ธาตุน้ำหรืออาโปธาต ุ(Liquid  element; water) คือสวนที่มีลักษณะเอิบอาบหรือ
ดูดซึม ขยายขนาดไดผนีกและพูนเขาดวยกันเปนธาตุเหลว ไดแก น้ำด ี เสลด น้ำเหลือง เหงื่อ น้ำมันขน น้ำมัน
เหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขขอ ปสสาวะ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาน
!  1.1.3ธาตุไฟหรือเตโชธาต ุ (Heating element; fire) คือสภาวะที่ทำใหรอนหรือให
อบอุนภายใน ไดแก ไฟที่ทำใหรางกายอบอุน ไฟที่ทำใหรางกายทรุดโทรม ไฟที่ทำใหรางกายกระวนกระวาย ไฟ
ที่เผาอาหารใหยอย หรือแมแตสิ่งอื่นใดที่ทำใหรอนอบอุน
!1.1.4 ธาตุลมหรือวาโยธาต ุ (Air element; wind) คือสภาวะที่ทำใหสั่นไหว  เคลื่อนที่ 
และค้ำจุนพยุงไว ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องลาง ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปตามตัว  ลมหายใจ 
หรือสิ่งใดที่พัดผันกำหนดไดในรางกาย
!1.2 อุปทายรูป (Derivative materiality) หมายถึงรูปอาศัยหรือรูปที่เปนไปโดยอาศัยมหาภูต
รูป และสวนที่เปนคุณสมบัติจะมีอาการแหงมหาภูตรูป ไดแก ตาหรือจักษุ (eye) หูหรือโสตะ (ear) จมูกหรือ
ฆานะ (nose) ลิ้นหรือชิวหา (tongue) กายหรือกายะ (body) รูปหรือรูปะ (form) เสียงหรือสัททะ (sound) 
กลิ่นหรือคันธะ (smell) รสหรือรสะ (taste) ความเปนหญิงหรืออิตถัตตะ (femininity) ความเปนชายหรือปุริ
สัตตะ (masculinity) หัวใจหรือหทยวัตถ ุ (heart base) ชีวิตหรือชีวิตินทรีย (vital force) อาหารที่กินหรือ
กพงการาหาร (nutirment) ชองวางหรืออากาศธาตุ (space element) การเคลื่อนไหวทางกายหรือกาย
วิญญัต ิ (bodily intimation) การเคลื่อนไหวดวยวาจาหรือวจีวิญญัติ (verbal intimation) ความเบาหรือลหุ
ตา (agility) ความออนสลวยหรือมุทุตา (elasticity) ความควรแกการงานหรือกัญมัญญตา (adaptability) 
ความกอตัวหรืออุปจยะ (growth) ความสืบตอหรือสันตติ (continuity) ความทรุดโทรมหรือชรตา (decay) 
และความปรวนแปรแตกสลายหรืออนิจจตา (impermanence) 
!  เวทนาขันธ( Feeling; Sensation) หมายถึงกองเวทนา สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ ความ
รูสึก สุขทุกขหรือความรูสึกนิ่งเฉย ซึ่งกองเวทนาดังกลาวจะจำแนกออกเปน 3 ประการ คือ
! 2.1 สุขเวทนา (Pleasant feeling) คือความรูสึกเปนสุขสบายเปนความรูสึกผอนคลาย ทั้งทาง
กายและใจ
! 2.2 ทุกขเวทนา (Painful feeling) คือความรูสึกเปนทุกขไมสบาย เปนความรูสึกไมผอนคลาย 
ทั้งทางกายและใจ
!3.3 อุเบกขาเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนา (Neither-painful neither-pleasant feeling) คือ
ความรูสึกที่ไมใชทุกข ไมใชสุข เปนความรูสึกนิ่งเฉย 
! นอกจากนี้กองเวทนายังรวมไปถึงสุขเวทนา คือความรูสึกเปนสุขทางกาย ทุกขเวทนา คือความ
รูสึกที่เปนทุกขทางกาย โสมนัสเวทนา คือความรูสึกที่เปนสุขทางใจ โทมนัสเวทนา คือความรูสึกที่เปนทุกขทาง
ใจ อทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา คือความสึกไมใชเปนทุกขและไมใชเปนสุข เปนความรูสึกนิ่งเฉย
! เวทนาเรียกอีกอยางวา อินทรีย คือการทำหนาที่เปนใหญในเรื่องความรูสึก ไดแก สุขินทรีย 
ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเบกขินทรีย อยางไรก็ตามหาจำแนกกองเวทนาตามบอเกิดจะมี 6 
ประเภทคือ
!2.1.1 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางตา เรียกวา จักขุสัมผัสสชาเวทนา
!2.2.2 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางหู เรียกวา โสตสัมผัสสชาเวทนา
! 2.3.3 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก เรียกวา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
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!2.4.4 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้น เรียกวา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
!2.5.5 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย เรียกวา กายสัมผัสสชาเวทนา
!2.6.6 ความรูสึกที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ เรียกวา มโนสัมผัสสชาเวทนา
! สัญญาขันธ(Perception) หมายถึงกองสัญญา สวนที่เปนความกำหนดหมายใหจำอารมณนั้นๆ 
คือ ความกำหนดไดหมายรูในอารมณทั้ง 6 เชน ขาว  เขียว  ดำ แดง เปนตน กองสัญญาเปนสวนที่เกี่ยวกับความ
จำทั้งหมดของมนุษย ซึ่งความจำจะเปนตัวสำคัญของการเรียนรูและพัฒนาของมนุษยเพราะหากปราศจากกอง
สัญญานี้มนุษยจะไมสามารถแยกแยะไดระหวางสิ่งใหมกับสิ่งเกาหรือระหวางอดีต ปจจุบันและอนาคต ซึ่งทุกสิ่ง
ที่ปรากฏขึ้นจะเปนความแปลกใหมอยูเสมอแมจะประสบสิ่งนั้นมาแลวหลายครั้งก็ตาม
! ในการเรียนรูของมนุษยน้ันจะไมมีอะไรใหมหรือเกา และจะไมมีการพัฒนาเปรียบเทียบใหเห็น
ความแตกตางไดเพราะเกิดจากการกำหนดจดจำรายละเอียดอะไรไมได แตถาหากมีสัญญาก็จะสามารถแยกแยะ 
จดจำ พัฒนา และเปรียบเทียบถึงรายละเอียดได นอกจากนี้สัญญายังเปนตัวแปรที่ทำใหเกิดทั้งคุณธรรม คือ
ความซาบซึ้งถึงบุญคุณของผูที่ชวยเหลือตน และโทษธรรม คือการผูกโกรธเพราะไมเคยลืมสิ่งไมดีที่ถูกกระทำ 
ดังนั้นกองสัญญานี้จึงเกิดขึ้นเพราะผัสสะหรือการกระทบสัมผัส ซึ่งสามารถจำแนกออกเปน 6 ประการตาม
แหลงที่มาของความจำหรือตามอายตนะภายนอกหรืออารมณที่ไดสัมผัสคือ 
!3.1.ความทรงจำเกี่ยวกับรูป เรียกวา รูปสัญญา (Perception of form)
!3.2.ความทรงจำเกี่ยวกับเสียง เรียกวา สัททสัญญา (Perception of sound)
!3.3.ความทรงจำเกี่ยวกับกลิ่น เรียกวา คันธสัญญา (Perception of smell)
!3.4.ความทรงจำเกี่ยวกับรส เรียกวา รสสัญญา (Perception of taste)
!3.5.ความทรงจำเกี่ยวกับสัมผัส เรียก โผฏฐพพสัญญา (Perception of tangible objects)
!3.6. ความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิดในใจ เรียกวา ธัมมสัญญา (Perception of mind 
objects)
!  สังขารขันธ (Volitional activities) หมายถึงกองสังขาร สวนที่เปนความปรุงแตง  หรือสภาพที่
ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว  หรือความเปนกลาง รวมถึงคุณสมบัติของจิตที่มีเจตนาเปนตัวนำสิ่งปรุงแตงคุณภาพของ
จิตใหเปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต เพราะการกระทำที่แสดงออกทางกาย วาจา ลวนออกมาจากจิตใจที่เปนผู
สั่งการ และจิตใจที่ถูกปรุงแตงหรือปรุงแตงใหเปนไปโดยประการทั้งหลายจะนำมาครุนคิดปรุงแตงใหพิสดารตอ
เปนเรื่องเปนราว ผูกเงื่อน เกิดเปนความซับซอนซอนเงื่อนหลายชั้นมากยิ่งขึ้น
!  วิญญาณขันธ(Consciousness) หมายถึงกองวิญญาณ คือ สวนที่เปนความรูแจังอารมณ ความรู
อารมณทางอายตนะทั้ง 6 มีการมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดลิ้มรส การไดสัมผัส การรับรูอารมณ 
จำแนกเปน 6 ประการตามชองทางรับรูอารมณที่แตกตางกันคือ
!5.1การรับรูทางอารมณทางตา เรียกวา จักษุวิญญาณ (Consciousness by eye)
!5.2การรับรูทางอารมณทางหู เรียกวา โสตวิญญาณ (Consciousness by ear)
!5.3การรับรูทางอารมณทางจมูก เรียกวา ฆานวิญญาณ (Consciousness by nose)
!5.4การรับรูทางอารมณทางลิ้น เรียกวา ชิวหาวิญญาณ (Consciousness by tongue)
!5.5การรับรูทางอารมณทางกาย เรียกวา กายวิญญาณ (Consciousness by body)
!5.6 การรับรูทางอารมณทางใจ เรียกวา มโนวิญญาณ (Consciousness by mind)4

! ฉะนั้นจะเห็นไดวาขันธ5 จะประกอบกันเปนเหตุปจจัยแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวตนที่มีชีวิต
แลว และตองมีความประสมประสานในการทำงานที่สอดคลองและรวมกันเปนอยางดีเพื่อใหเกิดกระบวนการ

4 พระมหาทวี มหาปฺโญ, ความจริงของชีวิต (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ, 2555), 25-32.
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ดำเนินชีวิตไดอยางราบรื่น ซึ่งปจจัยที่ทำใหเกิดความสมดุลก็คือรูปธรรม เรียกอีกอยางวารูปหรือกาย อันมีตา หู 
จมูก ลิ้น กายทั้ง 5 เปนสวนประกอบ คือสิ่งที่มีรูป สภาวะที่เปนรูป จะเปนรูปขันธทั้งหมด และตองทำงาน
ประสานสัมพันธกับนามธรรม เรียกอีอยางวานามหรือจิต คือสภาวะที่นอมไปทางอารมณ โดยอารมณที่เกิดกับ
ใจก็คือจิตที่เปนสิ่งไมมีรูป ไมรับรูไดทางตา ห ู จมูก ลิ้น กาย แตสามารถรับรูไดทางใจ ไดแก เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ดังนั้นขันธ 5 ก็คือความไมเที่ยงเปรียบเสมือนกับอันใดอันหนึ่งทั้งที่เปนอดีต ปจจุบัน 
อนาคต จะเปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือ
ใกลก็ตามเหลานี้เรียกวาขันธ5

2.แนวทางการประพันธเพลงที่ผูวิจัยศึกษา
! มิวสิคคองแคร็ต5  คือรูปแบบดนตรีการดัดแปลงเสียงธรรมชาต ิเสียงของเครื่องดนตรีอคูสติก
หรือเครื่องดนตรีไฟฟา รวมไปถึงเสียงที่มนุษยสรางขึ้นที่ไดมาจากการบันทึกเสียง ซึ่งการสรางดนตรีในรูปแบบ
ของมิวสิคคองแคร็ตจะมีองคประกอบหลักคือ การกำหนดหรือเลือกสถานที ่ การบันทึกเสียง และการดัดแปลง
เสียง โดยวัตถุดิบหลักของเสียงเกิดจาก เสียงลม เสียงฟารอง เสียงฝนตก เสียงน้ำไหล เสียงสัตว เสียงรถวิ่งไป
มาบนทองถนน เสียงเครื่องยนต เสียงเครื่องจัักรกล เสียงเครื่องดนตรี หรือเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย
ไมวาจะเปนการเคาะ ตบ ต ี เขยา เปนตน ซึ่งเสียงทั้งหลายเหลานี้จะถูกนำมาดัดแปลงเสียงโดยการใชเทคนิค
ทางมิวสิคคองแคร็ต คือ การจำลองเสียงกอง (Reverb) เปนการบิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับระดับ
คาความดังเบาของเสียงตน (Gain) เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียง การกรองเสียง 
(Filter) เปนการบิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตาง เชน เสียงพรามัว  เสียงคมชัด เปนตน การวนกลับของ
เสียง (Loop) เปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลนซ้ำอยางสม่ำเสมอ การผิดรูปเสียง (Distortion) 
เปนการบิดเบือนเสียงที่ทำใหเกิดเสียงแตก เปนตน ดังนั้นวัตถุดิบหลักของเสียงที่จะนำมาใชในการดัดแปลง
เสียงจะตองเปนเสียงที่มีความสะอาดมากที่สุด และไมมีเสียงอื่นเขามารบกวนในระหวางที่ทำการบันทึกเสียง
เพื่อที่จะไดเสียงที่มีคุณภาพมากที่สุดในการดัดแปลงเสียงรูปแบบของมิวสิคคองแคร็ต
? อิเลคโทรอะคูสติก6 คือรูปแบบดนตรีในลักษณะการจัดวางของเสียงที่ไดมาจากการบันทึกและมี
การประมวลผลของเสียงผานออกมาจากลำโพงโดยไมมีผูแสดง  ซึ่ง อิเลคโทรอะคูสติกนี้ยังเปนศัพทที่ใชกันอยาง
แพรหลายในการอางอิงถึงแนวดนตรีประเภทนี้อีกดวย
! ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกเกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษที ่ 20 โดยมีนักประพันธ 2 กลุมหลักที่เปน
ผูริเริ่มในการพัฒนาจากมิวสิคคองแคร็ต และอิเล็กโทรนิคมิวสิค (Electronic music) ใหเปนดนตรีแนว อิเลค 
โทรอะคูสติกขึ้น ดังนี้
! นักประพันธดนตรีกลุมที่ 1 ผูริเริ่มคือ ปแอร เชฟเฟอร (Pierre Schaeffer, 1910-1995) เปน
นักประพันธดนตรีในรูปแบบมิวสิคคองแคร็ต ซึ่งมีศูนยกลางอยูในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศส จะเปนแนวดนตรี
ที่ตั้งอยูในพื้นฐานของการจัดเรียงและการเปลี่ยนรูปจากเสียงธรรมชาติ เปนการนำเสียงจริงมาบันทึกลงในเทป
หรือแผนดิสก โดยไมจำเปนตองสรางมาจากเสียงของธรรมชาติที่อยูในปา
! นักประพันธดนตรีกลุมที่ 2 ผูริเริ่มคือ เฮอรเบิรต อิเมิรท (Herbert Eimert, 1897-1972) เปน
นักประพันธดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรนิคมิวสิค และยังมีนักฟสิกสคือ แวรเนอร เมเยอรเอ็ปเพลอร (Werner 

5 David Cope, Techniques Of The Contemporary Composer, (New York : Schirmer, 1997), 
168.

6 Tony Gibbs, The Fundamentals of Sonic Arts & Sound Design, (Lausaunne: AVA 
Publishing, 2007), 25.
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Meyer-Eppler, 1913-1960) ซึ่งอยูในเมืองโคโลญจประเทศเยอรมัน จะเปนแนวดนตรีโดยเนนในเรื่องการ
สังเคราะหเสียงจากวงจรไฟฟา
! ในความตางของแนวดนตรีมิวสิคคองแคร็ตและอิเล็กโทรนิคมิวสิคของทั้ง 2 กลุมนี้จะมีความ
เชื่อมโยงในลักษณะของการนำออกแสดงที่เหมือนกันโดยการใชลำโพงเปรียบเสมือนผูเลนและเสียงดนตรีที่ออก
มาปราศจากการใชคนเปนผูแสดง ดังนั้นดนตรี อิเลคโทรอะคูสติกทั้งหมดนี้ไดถูกสรางขึ้นมาจากเทคโนโลยีของอิ
เล็กโทรนิคที ่มนุษยสรางขึ ้นในรูปแบบดนตรีแขนงตางๆ ไมว าจะเปนการทดลองทางวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมก็ตามจะตองมีสวนเกี่ยวของกับวงจรไฟฟาทั้งสิ้น
! ซาวดสเคป7  คือรูปแบบดนตรีในการสรางสภาพแวดลอมของเสียง เปนเสียงที่เกิดทั้งหมด ใน
บริเวณของสถานที่นั้น รวมไปถึงเสียงที่เกิดจากกิจกรรมหรือเหตุการณที่อยูในชวงเวลาทำการบันทึกเสียง
! ซาวดสเคปเปนรูปแบบดนตรีที่แตกแขนงออกมาจากดนตรีในรูปแบบของอิเลคโทรอะคูสติก ซึ่ง
ในลักษณะเฉพาะของซาวดสเคปจะเปนการนำเสนอสภาพแวดลอมของเสียงโดยใชวัตถุดิบเสียงที่หลากหลาย 
อาทิเชน เสียงที่เกิดจากธรรมชาติสรางขึ้น เสียงที่มนุษยสรางขึ้น และเสียงที่ผานกระบวนการบิดเบือนทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการรับรูที่แตกตางไปจากเสียงจริงเดิม เปนตน ดังนั้นเมื่อผูฟงไดรับรูเสียงดนตรีในรูปแบบ
ซาวดสเคปจะสามารถทำใหเกิดจินตนาการในการรับรูถึงเสียงของพื้นที่นั้นได
! มิวสิคคอลลาจ8 คือรูปแบบดนตรีการตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ไดมาจากการบันทึก แลวเลือกเสียง
และนำมาปะติดปะตอเสียงในพื้นที่เสียงใหม
! คอลลาจหรือเรียกอีกอยางวาภาพปะติด คือการสรางสรรคงานศิลปะที่ตองอาศัยพื้นฐานของ
การวาดภาพ ซึ่งแทนที่จะวาดภาพแลวระบายสีแตกลับใชวัสดุที่มีรูปราง รูปทรง และมีสีสันที่หลากหลายมาปะ
ติดลงบนภาพตามตองการ ในเริ่มแรกนั้นจะเปนการนำเอาวัสดุที่มีลักษณะภาพ 2 มิติ เชน ภาพถาย ภาพพิมพ 
กระดาษ และภาพเขียนมาปะติดลงบนแผนรองรับใหเกิดเปนภาพใหมเรียกวางานสื่อประสมแบบ 2 มิต ิหลัง
จากนั้นภาพปะติดในระยะหลังเริ่มนำวัสดุที่มีความหนามากขึ้นและหลากหลายชนิดมากขึ้น เชน ผา ลูกปด หรือ
ผลิตภัณฑสินคาในรูปแบบตางๆ มาใชสรางสรรคงานศิลปะคอลลาจ แตยังคงปะติดอยูบนแผนพื้นระนาบเชน
เดิม ดังนั้นจะเห็นไดวาศิลปะคอลลาจเปนงานสรางสรรคที่พัฒนามาจากศิลปะการวาดภาพ ซึ่งเปนการนำ
กระดาษ สื่อสิ่งพิมพ หรือสิ่งของวัสดุที่อาจจะไมไดใชงานแลวมาสรางสรรคผลงานขึ้นใหมไดโดยใชศิลปะคอล
ลาจ

3.อิทธิพลจากผลงานของศิลปนทานอื่น
F ( Hildegard Westerkamp,1946) : A Walk Through the City
! A Walk Through The City เปนเพลงที่ประพันธโดยใชสภาวะแวดลอมในเมือง  ที่นำมาจาก
บทกวีในชื่อเดียวกันของ Norbert Ruebsaat โดยไดพาผูฟงเขาไปสูสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะของในเมืองแถว 
Vancouver’s Skid Row มีทั้งเสียงภาษา เสียงการจราจร เสียงแตรรถ เสียงเบรค เสียงไซเรน เสียงเครื่องบิน 
เสียงการกอสราง เสียงเครื่องพินบอล เสียงรถไฟ เสียงมนุษย และบทกวี สิ่งเหลานี้คือ “เครื่องดนตรี” เสียง
พวกนี้ใชเพียงบางสวนเกิดขึ้นในสถานการณจริงและบางสวนทำในสตูดิโอ การเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องนี้เกิดขึ้น

7 Soundscape Composition, accessed February 11, 2013, available from http://www.sfu.ca/
~truax/scomp.html

8 J.Peter Burkholder, "Collage", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second 
edition, (London: Macmillan Publishers, 2001).
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ระหวางเสียงจริงและเสียงในจินตนาการระหวางเสียงที่สามารถจำไดกับสถานที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงระหวางความ
จริงกับสิ่งที่ถูกประพันธขึ้น
! บทกวีไดถูกพูดโดยผูแตงและปรากฏทั้งเพลง สัญลักษณที่นำเสนอของเสียงมนุษยที่อยูในเมือง 
เสียงมีการสลับฉากระหวาง  การพูดคุย ความดรามา ความอุตสาหะในน้ำเสียง และเสียงอื่นๆที่ปะทะกันในบท
ประพันธ
! A Walk Through The City ไดจัดทำชึ้นมาในป 1981 ที่สตูดิโอ Sonic Research ของ
มหาวิทยาลัย Simon Fraser  (SFU) (Vancouver) และในขั้นสุดทายที่สตูดิโอของ CBC ใน Vancouver กับผู
ชวยทางดานเทคนิคของ Gary Heald เพลงนี้ไดถูกนำมาใชออกอากาศครั้งแรกที่สถานีวิทยุของ CDC ใน
รายการขาว  Two New Hours ในเดือนเมษายน ป 1981 เสียงจำนวนมากถูกนำมาจากเสียงที่บันทึกสภาพ
แวดลอมของ World Soundscape Project ของมหาวิทยาลัย Simon Fraser ใน Vancouver รวมทั้งเสียง
บนถนนในสมัยกอนที่ถูกบันทึกโดยเพื่อนรวมงาน Howard Broomfield และเสียงสวนมากถูกบันทึกโดย  
Hildegard Westerkamp

วิธีการสรางสรรคผลงาน
บทวิเคราะหงานประพันธ
F บทประพันธ อันเดอรวอรเตอร เวฟ ผูวิจัยไดนำแนวความคิดมาจากการสังเกตการณถึงความ
ไหลลื่นที่เคลื่อนไปตามแรงโนนถวงก็คือสายน้ำที่มีความอิสระในการเดินทางอยางไรขอบเขต ซึ่งน้ำไมวาจะอยู
ในภาชนะรูปแบบใดหรือแหลงน้ำธรรมชาติในสภาพแวดลอมแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปทรง
ใหกลมกลืนตามสภาพที่เปนอยูไดอยางสมบูรณแบบ ดังนั้นบทประพันธเพลง คลื่นใตน้ำ ผูวิจัยไดเลือกบันทึก
เสียงของน้ำที่มีความตางของเสียงขึ้นอยูกับสถานที่และเวลา ซึ่งผูวิจัยจะนำเสียงที่ไดมาจากการบันทึกมาจัดวาง
เสียง ปรับแตงเสียง และบิดเบือนเสียงในรูปแบบของมิวสิคคองแคร็ต โดยจะแบงลักษณะของน้ำมาเชื่อมโยงกับ
เสียงดังนี้
! คลื่นน้ำเปนลักษณะการเคลื่อนที่ในรูปแบบของลูกคลื่นที่มีความแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยได
สังเกตการณจากลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่น ขนาดของลูกคลื่น และชวงเวลาที่ลูกคลื่นเกิดปรากฏการณทับ
ซอนกัน ดังนั้นเสียงคลื่นน้ำที่ไดจากการบันทึกจะนำมาใชโดยการปรับระดับคาความดังเบาของเสียงตนที่
เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียง  และการกรองเสียงที่เปนการบิดเบือนความถี่เสียงให
เกิดความตางเพื่อแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของลักษณะเฉพาะตนที่อยูในความแตกตางของขนาดลูกคลื่น 
(ภาพที่ 1)

!

ภาพที่ 1     แสดงการเชื่อมโยงของวัตถุดิบและกราฟฟกสกอร ์ เพื่อนำไปสูการแสดงผลของเสียงคลื่นน้ำ

! "#$%&'(#)*%+,-%./&0)123#452$.67/89#:#;<=8 >?28@A:=BC*DEF:G*8&%$%./,HC.%7/8)645265
@)%/-4I4JKL:&%BF%./&')52D#7')8M38/A'4/8K#)*%+,-4527$%$<.8%*# F*8#*N#&G5D8"#$%452EF:C.%
%./I*#4?%C-#J6.KO:9FD%./CJ)38&G5D8%:38452&'(#%./IBF&I13#&G5D8C.%0=.6G6C/B8 %./'/*I/-F*I
0<.0=.6F*8&I.M38&G5D8$:#452&'(#%./'/*I&')52D#0<./-F*I0=.6&M:6M:#M380)12#&G5D8 7)-%./%/38
&G5D8452&'(#%./IBF&I13#0=.6;52&G5D8KL:&%BF0=.6$<.8M38&G5D8452P/<.6*=7)-&G5D845206O*F&P1237GF8KL:

&LQ#;?8)*%+,-&RP.-$#4523DA<K#0=.67$%$<.8M38/A'4/8 (S.P452 2) 
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! ฝนตกเปนลักษณะการเคลื่อนที่ตามแรงโนนถวง  ซึ่งผูวิจัยไดสังเกตการณจากแรงลมที่มีผลกระ
ทบทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงในลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นเสียงฝนตกที่ไดจากการบันทึกจะนำมา
ใชโดยการจำลองเสียงกองที่เปนการบิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับระดับคาความดังเบาของเสียงตนที่
เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียง  และการกรองเสียงที่เปนการบิดเบือนความถี่เสียงให
เกิดความตางของเสียงที่พรามัวและเสียงที่คมชัดเพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตนที่อยูในความแตกตางของ
รูปทรง (ภาพที่ 2)

!

! น้ำไหลเปนลักษณะการเคลื่อนที่ตามกระแสซึ่งจะคลอยไปตามพื้นที่ไมสม่ำเสมอกัน ซึ่งผูวิจัยได
สังเกตการณจากการเคลื่อนที่เร็วหรือชาของกระแสน้ำและการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำที่ขึ้นอยูกับสภาพ
แวดลอมของพื้นที ่ ดังนั้นเสียงน้ำไหลที่ไดจากการบันทึกจะนำมาใชโดยการจำลองเสียงกองที่เปนการบิดเบือน
เสียงจากความสมจริง  การปรับระดับคาความดังเบาของเสียงตนที่เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของ
คลื่นเสียง และการวนกลับของเสียงที่เปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลนซ้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อแสดงให
เห็นถึงลักษณะเฉพาะตนที่อยูในความตางของกระแสน้ำที่ไหลบนพื้นที่ไมส่ำเสมอกัน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2     แสดงการเชื่อมโยงของวัตถุดิบและกราฟฟกสกอร ์ เพื่อนำไปสูการแสดงผลของเสียงฝนตก
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!

!

! ลมทะเลเปนลักษณะของปรากฏการณทางธรรมชาติที่สามารถรับรูไดทางความรูสึก ซึ่งผูวิจัยได
สังเกตการณจากการรับรูทางความรูสึกโดยจะขึ้นอยูกับชวงเวลาที่จะรับรูถึงความแรงหรือเบาของลมที่ไดพัด
ผานรางกายของผูวิจัย ดังนั้นเสียงลมทะเลที่ไดจากการบันทึกจะนำมาใชโดย การจำลองเสียงกองที่เปนการ
บิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับระดับคาความดังเบาของเสียงตน ที่เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความ
เขมขนของคลื่นเสียง การกรองเสียงที่เปนการบิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตาง การวนกลับของเสียงที่
เปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลนซ้ำอยางสม่ำเสมอ  รวมไปถึงการผิดรูปเสียงที่เปนการบิดเบือนเสียง
ที่ทำใหเกิดเสียงแตกเพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตนที่อยูในความตางของแรงลมที่กระทบรางกายโดยให
ความรูสึกที่แตกตางกัน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3     แสดงการเชื่อมโยงของวัตถุดิบและกราฟฟกสกอร ์ เพื่อนำไปสูการแสดงผลของเสียงน้ำไหล

ภาพที่ 4     แสดงการเชื่อมโยงของวัตถุดิบและกราฟฟกสกอร ์ เพื่อนำไปสูการแสดงผลของเสียงลมทะเล
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ผลการวิจัย
! จากการวิเคราะหรูปแบบดนตรีในการประพันธเพลง อันเดอรวอรเตอร เวฟ ของผูวิจัยไดแสดง
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในการทดลองรูปแบบดนตรีในการประพันธ ไดแก มิวสิคคองแคร็ต อิเลคโทรอะคูสติก 
ซาวดสเคป มิวสิคคอลลาจ  ซึ่งนำไปสูการประพันธเพลง  กำเนิดขันธ ที่เปนการรวบรวมเอาแนวทางการ
ประพันธที่ไดทดลอง มาใชในการสรางสรรคงาน
! บทประพันธเพลง  กำเนิดขันธ เปนบทประพันธที่มีแนวความคิดในการสรางสรรคจากการ
ตีความของความหมายการเกิดในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5 โดยมีลักษณะสำคัญของ
ขันธ5 ที่ผูวิจัยสนใจไดแก สภาวะที่แปรปรวนแตกสลาย การเสวยรสอารมณความรูสึก การกำหนดหมายใหจำ
อารมณ การปรุงแตงจิต  การรูแจังอารมณ และนำมาเชื่อมโยงกับรูปแบบดนตรีในการประพันธเพลงที่ไดจาก
การทดลอง ไดแก มิวสิคคองแคร็ต อิเลคโทรอะคูสติก ซาวดสเคป มิวสิคคอลลาจ  ซึ่งจากลักษณะสำคัญของ
ขันธ5 ผูวิจัยไดสรางแนวความคิดในการประพันธ โดยสามารถอธิบายถึงความเกี่ยวของในมุมมองของผูวิจัยได
วา
! ระฆังเปนวัตถุดิบหลักของเสียงที่จะนำมาทำการบันทึกเสียงจริงและนำเสียงที่ไดมาดัดแปลง  
ปรุงแตง ตัดตอ และบิดเบือนเสียงโดยการ จำลองเสียงกองเปนการบิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับ
ระดับคาความดังเบาของเสียงตนเปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียง การกรองเสียงเปนการ
บิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตาง การวนกลับของเสียงเปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลนซ้ำอยาง
สม่ำเสมอ และการผิดรูปเสียงเปนการบิดเบือนเสียงที่ทำใหเกิดเสียงแตก  
F บทประพันธเพลง กำเนิดขันธ จะสะทอนใหเห็นถึงสภาวะที่แปรปรวนแตกสลาย การแปรผัน
ผิดแผกไปจากเดิม ความรูสึกเปนสุขสบายเปนความรูสึกผอนคลายทั้งทางกายและใจ ความรูสึกเปนทุกขไม
สบายเปนความรูสึกไมผอนคลายทั้งทางกายและใจ ความรูสึกที่ไมใชทุกข ไมใชสุข เปนความรูสึกนิ่งเฉย การ
กำหนดหมายใหจำอารมณ การปรุงแตงจิตเปนเรื่องเปนราว  ผูกเงื่อน เกิดเปนความซับซอนซอนเงื่อนหลายชั้น
มากยิ่งขึ้น การรูแจังอารมณที่แตกตางกัน
! ในชวงแรกของบทประพันธผูวิจัยไดเริ่มการประพันธโดยการคงความชัดเจนของเสียงจริงไวเพื่อ
บงบอกถึงการเริ่มตนที่มั่นคง  หนักแนน และเปนรูปธรรมของเสียง เมื่อเสียงไดเคลื่อนที่มาถึงชวงเวลาหนึ่งจะ
เกิดการบิดเบือนเสียงโดยการจำลองเสียงกองเปนการบิดเบือนเสียงจากความสมจริงและการกรองเสียงเปนการ
บิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตางเพื่อบอบอกถึงสภาวะที่แปรปรวนแตกสลายและการแปรผันผิดแผกไปจาก
เดิม
! ในชวงที่สองของบทประพันธผูวิจัยไดนำรูปแบบดนตรีการตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ไดมาจากการ
บันทึก แลวเลือกเสียงและนำมาปะติดปะตอเสียงในพื้นที่เสียงใหมโดยการปรับระดับคาความดังเบาของเสียง
ตนเปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียงเพื่อเปนการบงบอกถึงความรูสึกเปนสุขสบายเปน
ความรูสึกผอนคลายทั้งทางกายและใจ ความรูสึกเปนทุกขไมสบายเปนความรูสึกไมผอนคลายทั้งทางกายและใจ 
ความรูสึกที่ไมใชทุกข ไมใชสุข เปนความรูสึกนิ่งเฉย
! ในชวงที่สามของบทประพันธผูวิจัยไดนำรูปแบบดนตรีการดัดแปลงเสียงธรรมชาติและเสียงที่
มนุษยสรางขึ้นที่ไดมาจากการบันทึกเสียงโดยการวนกลับของเสียงเปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลน
ซ้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อเปนการบงบอกถึงความรูสึกในดานของการจดจำอารมณ การกรองเสียงเปนการบิดเบือน
ความถี่เสียงใหเกิดความตางเพื่อบองบอกถึงความรูสึกทางดานอารมณที่แตกตางกัน
! ในชวงที่สี ่ของบทประพันธผู วิจัยไดทำการบิดเบือนเสียงโดยการจำลองเสียงกองเปนการ
บิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับระดับคาความดังเบาของเสียงตนเปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขม
ขนของคลื่นเสียง การกรองเสียงเปนการบิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตาง และการผิดรูปเสียงเปนการ
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บิดเบือนเสียงที่ทำใหเกิดเสียงแตกเพื่อเปนการบงบอกถึงความรูสึกของการปรุงแตงจิตเปนเรื่องเปนราวที่เกิด
เปนความซับซอนซอนเงื่อนหลายชั้นมากยิ่งขึ้น
! ในชวงสุดทายของบทประพันธผูวิจัยไดนำเสนอสภาพแวดลอมของเสียงโดยใชวัตถุดิบเสียงที่
หลากหลาย อาทิเชน เสียงที่เกิดจากธรรมชาติสรางขึ้น เสียงที่มนุษยสรางขึ้น และเสียงที่ผานกระบวนการ
บิดเบือนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรูที่แตกตางไปจากเสียงจริงเดิมเพื่อเปนการบงบอกถึงความรูสึก
ของการรูแจังอารมณที่แตกตางกัน
! !
สรุปผลการวิจัย
F จากผลของการศึกษาของผูวิจัยในการประพันธเพลงโดยใชแนวความคิดจากการตีความของ
ความหมายการเกิดในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5 จะเห็นไดถึงกระบวนการในการศึกษา
รูปแบบดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะตนหลากหลายประเภทมาเปนแนวคิดในการประพันธเพลง กำเนิดขันธ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการประยุกตเอาเทคนิคการประพันธของรูปแบบดนตรีมาถายทอดแนวความคิดและแรงบันดาล
ใจที่เกิดจากการศึกษาความหมายการเกิดในทางพระพุทธศาสนาที่อยูในองคประกอบของขันธ5 ดังที่จะเห็นได
จากบทวิเคราะหงานประพันธ 
! ดังนั้นผูวิจัยมีความคาดหวังวาผลการวิจัยที่ไดจะนำไปสูการพัฒนาทักษะในการประพันธที่มีแรง
บันดาลใจมาจากการสังเกตการณรอบตัวโดยผานการวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปนกระบวนการในการ
ประพันธ อันจะสรางใหเกิดแนวความคิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตนและเกิดความเดนชัดในบทประพันธ

อภิปรายผล
F ผูวิจัยไดนำเทคนิคการจำลองเสียงกองเปนการบิดเบือนเสียงจากความสมจริง การปรับระดับคา
ความดังเบาของเสียงตน เปนการปรับเปลี่ยนคาระดับความเขมขนของคลื่นเสียง การกรองเสียงเปนการ
บิดเบือนความถี่เสียงใหเกิดความตาง การวนกลับของเสียงเปนกลุมของจังหวะและทำนองเสียงที่ที่เลนซ้ำอยาง
สม่ำเสมอ การผิดรูปเสียงเปนการบิดเบือนเสียงที่ทำใหเกิดเสียงแตก การตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ไดมาจากการ
บันทึก แลวเลือกเสียงและนำมาปะติดปะตอเสียงในพื้นที่เสียงใหม รวมไปถึงการสรางสภาพแวดลอมของเสียง 
เปนเสียงที่เกิดทั้งหมด ในบริเวณของสถานที่นั้น และเสียงที่เกิดจากกิจกรรมหรือเหตุการณที่อยูในชวงเวลา
ทำการบันทึกเสียง
! ดังนั้นลักษณะของบทประพันธคือ การบันทึกเสียงจริงเพื่อนำมาปรับแตงเสียงและผสมผสาน
เสียงระหวางเสียงที่เกิดโดยธรรมชาติเปนผูสรางกับเสียงที่เกิดขึ้นโดยมนุษยเปนผูสรางเพื่อทำใหเกิดรูปแบบ
เสียงที่หลากหลายและสรางสรรคเสียงใหมีเอกลักษณเฉพาะตน

ขอเสนอแนะ
F ในชวงระยะเวลาของการทำงาน ผูวิจัยไดสังเกตการณถึงเสียงที่เกิดขึ้นและไดทำการบันทึกเสียง
ไว แตก็ยังมีเหตุการณที่ทำใหเกิดขอผิดพลาดในการบันทึกเสียงก็คือ การไมไดตรวจเช็คอุปกรณการบันทึกเสียง
กอนบันทึกจริงซึ่งทำใหเกิดการเสียเวลาในการบันทึกและไมไดบันทึกเสียงจริงตามตองการ ดังนั้นควรตรวจเช็ค
อุปกรณกอนเสมอที่จะทำการลงพื้นที่ในการเก็บบันทึกเสียงจริง
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การศึกษาน ้าต้นหัตถศิลป์ล้านนาสู่การออกแบบภายในศูนย์แสดงสินค้าหัตถศิลป์ จังหวัด

เชียงใหม่ 

NAMTON LANNA CRAFT FOR INTERIOR DESIGN OF LANNA 

HANDICRAFT EXHIBITION CENTER CHIANG MAI 

ผู้วจิัย :  ณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ, รองศาสตราจารย ์ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร 
 ภาควชิาการออกแบบภายใน คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน ้ าตน้หัตถศิลป์ลา้นนาในวิทยานิพนธ์น้ี มุ่งเนน้ศึกษาในเร่ืองประวติัความเป็นมา 
คุณค่า ความเช่ือ รูปแบบ ลวดลาย ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงวิถีชุมชนลา้นนา และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบังาน
หัตถศิลป์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบกบัภาครัฐไดมี้นโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและการส่งออกเช่ือมโยง
กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได ้มาประยุกต์และพฒันาสู่การ
ออกแบบศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระบวนการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดศึ้กษาขอ้มูลมาจากเอกสารและต าราในดา้น
ต่างๆ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อคน้หาภูมิปัญญาท่ี
แทจ้ริงของตวัน ้ าตน้ และหาความตอ้งการในการใชศู้นยแ์สดงสินคา้หัตถศิลป์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง
และมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดในการออกแบบและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวโดยตรง ซ่ึง
น าผลของการศึกษา จากความเช่ือและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาแปรรูปในเร่ืองของ “น ้ าตน้ตน้น ้ าใจสาย
สัมพนัธ์ลา้นนา” ท่ีเป็นค าส าคญัท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบภายใน 

การออกแบบภายในศูนยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จึงน าเอาแนวความคิดหลกัมาแปรรูปในการ
น ามาใช้ตั้ งแต่รูปแบบของกิจกรรม โครงสร้างและงานออกแบบภายใน ด้วยลกัษณะของตวัน ้ าตน้ท่ีมี
ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งในเร่ืองของรูปแบบ เส้นสาย ลวดลาย วสัดุ รวมถึงความเช่ือ เพื่อถ่ายทอดและ
สร้างบรรยากาศของพื้นท่ีทั้งภายนอกและภายใน ท่ีแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางภูมิปัญญาของน ้ า
ตน้ 

ค าส าคญั : น ้าตน้ลา้นนา, การออกแบบภายใน, ศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ 
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Abstract 

The study of “Nanton Lanna craft” – region identity focuses on the history, 

values, belief, form, pattern, Lanna culture and handicraft issues in Chiang mai. The 

government of Thailand has a policy to increase efficiency for the project “One 

Tambon One Product” for promoted travelling and export connections in the ASEAN 

Economic Community : AEC. The objective is to apply the outcome of this research 

to develop a Lanna handicraft exhibition center in Chiang mai. 

The data collection method of this thesis is a documentary. The need for a 

potential Lanna handicraft exhibition center has been gathered by a survey. The error 

in the study is minimized to make the design of the exhibition center, which is the 

target group. The findings indicated that the belief and activities of “Namton” to be 

the core concept of the thesis’s design. 

The linkage of belief in “Namton” was developed according to the design 

of the exhibition center project that activities, structure and interior design. The 

designed exhibition center consisted of form, line, pattern, material and belief which 

reflected the identity of “Namton” 

Key words : Wisdom of Namton, Interior design, Exhibition center 

บทน า 

สินคา้หตัถกรรมท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ ข้ึนช่ือลือเล่ืองเป็นหนา้เป็นตาอยูห่ลายประเภท
ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองเงินววัลาย ไมแ้กะสลกับา้นถวาย หรือร่ม-กระดาษสาบ่อสร้าง และน่าจะรวมไป
ถึงเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนัก โดยเฉพาะเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีเร่ืองราว 
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 200 ปี ของบา้นเหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ท่ีเร่ิมไดรั้บ
การกล่าวขานมากข้ึนเร่ือย ๆ และก าลงัถูกโหมโปรโมตใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ในฐานะท่ีเป็นหมู่บา้น
หตัถกรรมท่องเท่ียวหรือหมู่บา้น OTOP อีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี 1 น ้าตน้หตัถศิลป์ลา้นนา 
ท่ีมา : บนัทึกภาพโดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ   

น ้าตน้หรือคนพื้นเมืองลา้นนา เรียกว่า “น ้าตน้เง้ียว” เป็นเพราะว่ากลุ่มคนท่ีท าน ้ าตน้เหล่าน้ี
เป็นชาวเง้ียวหรือชาวไทใหญ่ ซ่ึงถูกกวาดตอ้นและอพยพมาจากพม่าในช่วงของพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงค ์
เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 6 ระหว่างปี พ.ศ.2399-2413 (หนังสือชุด “วฒันธรรม พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์เอกลกัษณ์ภูมิปัญญา จงัหวดัเชียงใหม่, 2544) ซ่ึงมีแหล่งผลิตอยูท่ี่บา้นเหมืองกุง บา้นขุนแส 
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และชุมชนบา้นน ้าตน้ ภาชนะท่ีใชใ้ส่น ้ ามีลกัษณะอว้นปุ้ม บริเวณคอสูงข้ึนไป ดา้นขา้งเม่ือดินยงัไม่แหง้มี
การตกแต่งลวดลายกดทบั ลายขูดขีดและการลงรักปิดทองไวอ้ยา่งสวยงาม โดยลวดลายจะบ่งบอกถึงวิถี
ชีวติของผูค้นในชุมชน 

น ้าตน้ มีคุณสมบติัพิเศษในการเกบ็รักษาความเยน็ของน ้าไวไ้ดดี้ จนมีค ากล่าววา่ “น ้าในหมอ้
นั้นเยน็ช่ืนใจ” ลดัดา ประสพสมบติั(2548) ไดอ้ธิบายว่า “ลกัษณะภาชนะเม่ือบรรจุน ้ า น ้ านั้นจะซึมจนถึง
ผิวนอก ท าใหภ้ายในเยน็เหมาะแก่การด่ืมกินและอาบในยามร้อนมาก” และ จอห์น เบาร่ิง ไดก้ล่าวถึง “...
คนโทดินเผาฝีมือของชาวเชียงใหม่ไดรั้บการยกยอ่งในการเกบ็รักษาความเยน็ของน ้า...” 

“คนโทหรือน ้ าตน้ของคนลา้นนา ก าเนิดมาควบคู่กบัแผ่นดินลา้นนา เป็นเคร่ืองใชคู่้บา้นคู่
เรือนลา้นนาตั้งแต่สมยัปู่ยา่ เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ การแสดงการตอ้นรับอยา่งเป็นมิตรและ
ความมีน ้ าใจของคนเมือง ภูมิปัญญากบัการอนุรักษใ์ห้อยู่ในความทรงจ าของคนลา้นนา น ้ าตน้ไม่ใช่แค่
รูปลกัษณ์ท่ีเราท าข้ึนมา ไม่ใช่รูปลกัษณ์ท่ีจบัตอ้งได ้แต่น ้ าตน้แทจ้ริงแลว้ เบ้ืองหลงัคือความภูมิใจของคน
ท่ีท า เป็นความภูมิใจของชาติพนัธุ์ ท่ีท าใหเ้กิดและก าเนิดน ้าตน้ข้ึนมา” สล่าแดง ศรีสุวรรณ (2552) 

“คุณค่าของน ้าตน้ จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่การท าหนา้ท่ีเป็นภาชนะบรรจุน ้ าเท่านั้น หากยงัเก่ียวขอ้งกบั
วิถีชีวิตของคนลา้นนาท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีผลิตและยงัถือไดว้่าช่วยเพิ่มคุณค่าของงาน ศิลปกรรมโบราณให้มี
ฐานะท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย” (บทความจาก: http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=212983 เขา้ถึงเม่ือ 27 
สิงหาคม 2556) 

ยดุแห่งสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนั ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ไดเ้ขา้มาแทนท่ีและปรับเปล่ียนภาชนะใส่น ้ าจากท่ีเคยใชน้ ้ าตน้ในอดีตกลบักลายเป็นภาชนะใส่
น ้ารูปแบบของพลาสติก แกว้ หรือโลหะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยศ สันตส์มบติั (2540) ไดก้ล่าวถึง สภาพสังคม
และวฒันธรรมว่าเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไม่หยุดน่ิง การเปล่ียนแปลงมีผลมาจากการปรับตวั
ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป การปรับตวัของสังคมและวฒันธรรมข้ึนอยู่กบัพื้นฐานส าคญั คือ 
เทคโนโลย ีโครงสร้างทางสังคมและลกัษณะของสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั 

เม่ือน ้ าต้นได้ลดบทบาทหน้าท่ีในการใช้สอยในวิถีชีวิตของชาวล้านนา น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีในอดีต กลายเป็นวตัถุท่ีผูค้นหรือนกัท่องเท่ียวเห็นเป็นแค่ของตกแต่งหรือ
ของท่ีระลึกมีไวดู้เล่น จึงท าใหคุ้ณค่าของตวัมนัเองเร่ิมเลือนหายไป โดยไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อวตัถุทาง
วฒันธรรม หากแต่ไดส่้งผลกระทบไปถึงระบบการผลิต เศรษฐกิจครอบครัวท่ีตอ้งออกไปหาเช้ากินค ่า 
เน่ืองจากการผลิตน ้ าตน้ใชเ้วลาผลิตนานและไม่ไดเ้งินทนัที ประกอบกบัช่างฝีมือเหลือนอ้ยลง ภูมิปัญญา
เร่ิมสูญหายเน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอด จนท าใหคุ้ณค่าท่ีแทจ้ริงของน ้ าตน้ไดล้ดลงและผูค้นขาดความรู้ความ
เขา้ใจท่ีแทจ้ริง 

ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
(OTOP) เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาสินคา้และรัฐจะ
สนบัสนุนให้ชุมชนเขา้ถึงองคค์วามรู้สมยัใหม่ แหล่งเงินทุนและพฒันาขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือ
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วนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ก าหนดนโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการในปีแรก ตามขอ้ 1.13.2 เร่ืองการบริหาร
จดัการโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ให้มีศกัยภาพโดยการส่งเสริมให้มีศูนยก์ลางจ าหน่าย การ
กระจายและการแสดงสินคา้ OTOP ในแต่ละภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวหลกัเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและการส่งออกเช่ือมโยงกลุ่มประชาคมอาเซียน Asean Economics Community : 
AEC 

อดิศร ก าเนิดสิริ รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2555 กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการพฒันาชุมชนไดข้บัเคล่ือนประเด็นยทุธศาสตร์ส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพฒันาชุมชน ดว้ยกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยการส่งเสริม ช่องทางการตลาดดว้ยการจดัตั้งศูนยแ์สดง จ าหน่ายและ
กระจายสินคา้ OTOP รวมทั้งการส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน AEC 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวและมีความโดดเด่น ทางด้าน
วฒันธรรม วถีิชีวติชุมชน และผลิตภณัฑชุ์มชนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งเป็นจงัหวดัท่ีมีระบบคมนาคม 
ท่ีมีเส้นทางเช่ือมโยงทุกภาคของประเทศรวมทั้งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใน กลุ่มประชาคมอาเซียน 
AEC มีศูนยป์ระชุมนานาชาติท่ีรองรับการประชุมระดบันานาชาติ มีผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมทั้งหมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นของด้านวิถีชีวิต 
วฒันธรรม และภูมิปัญญา 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในเอกลกัษณ์ คุณค่าและปัญหาของน ้ าตน้หตัถศิลป์ลา้นนา ทั้ง
ในดา้นแนวความคิดในการออกแบบ ลวดลายและผลิตภณัฑ์ เอกลกัษณ์เฉพาะของผลงานเพื่อแปรรูปสู่
งานออกแบบตกแต่งภายในศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดัเชียงใหม่ ก่อใหเ้กิดกลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึน สืบ
สานวฒันธรรม รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัศิลปะแขนงอ่ืนๆได ้เหมาะสม
แก่การน ามาใชแ้ละเป็นท่ียอมรับในสังคมปัจจุบนัมากข้ึน เป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายไดร้วมถึงการเกิด
ธุรกิจในมุมมองใหม่ แสดงให้คนรุ่นต่อไปไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรค่าแก่
การอนุรักษสื์บต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “น ้ าตน้หัตถศิลป์ลา้นนาสู่การออกแบบศูนยแ์สดงสินคา้หัตถศิลป์ จงัหวดั
เชียงใหม่” มุ่งเนน้การศึกษาและวเิคราะห์ใน 3 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาวิถีชีวิตของชาวลา้นนา ทั้งคติความเช่ือทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัน ้ าตน้หัตถศิลป์ลา้นนา 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของน ้าตน้ ความหมายและคติความเช่ือของ
น ้าตน้ ประโยชน ์ประเภท ส่วนประกอบต่างๆ วสัดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนวธีิการท าน ้าตน้ 

2. ศึกษาขอ้มูลสภาพทัว่ไปของท่ีตั้ งโครงการ กลุ่มผูใ้ช้โครงการท่ีประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถศิลป์และกลุ่มนกัท่องเท่ียว ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และผู ้
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ให้บริการ ไดแ้ก่ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายสถานท่ี ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายให้ขอ้มูลการศึกษา   ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ศึกษาแนวด าเนินการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ละแก่นแทข้องภูมิปัญญาน ้ าตน้
ในวถีิชีวติของชาวลา้นนา เพื่อประยกุตใ์ชใ้นโครงการศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

วธีิการวจิัย 

1. แนวทางและวธิีการวจิัย 
แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการสังเกตและสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth interview) ท่ีเนน้ประเด็นเร่ือง การออกแบบศูนยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีปัจจยัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม ทศันคติ และความตอ้งการ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ
งานหัตถศิลป์ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 10 ราย หรือผูใ้ช้ศูนยแ์สดงสินคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ การ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างแบบจ าลองความสัมพนัธ์ 

แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถศิลป์เชียงใหม่ท่ีเลือกใช้บริการสถานท่ีการจดัแสดง
หรือนิทรรศการ ในจังหวดัเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเท่ียวผูส้นใจท่ีเข้ามาในชุมชน ท่ีอยู่ในกรอบ
แนวความคิดทุกตวั และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จึงน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการหา
ค่าสถิติต่างๆ ดว้ยสถิติพรรณนาต่อไป 

2. ประชากรเป้าหมายและการสุ่มประชากรตัวอย่าง 
แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึก 

(In-depth Interview) ในประเดน็เร่ือง การออกแบบศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีปัจจยั
ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการ กลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมหัตถศิลป์ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 10 ราย หรือผูใ้ช้ศูนยแ์สดงสินคา้ในจงัหวดั
เชียงใหม่ การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การสุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชเ้ทคนิควธีิการแบบบอลลหิ์มะ (Snowball 
Sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือไม่ทราบพฤติกรรมของหน่วยวิเคราะห์ท่ี
ผูว้จิยัสนใจจะศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งการใหไ้ดจ้  านวนอยา่งนอ้ย 10 คน ซ่ึงเพียงพอแก่การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ในกลุ่มประชากรท่ีสุ่มตวัอยา่งมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูว้จิยัจะตอ้งหาตวัอยา่งแรกใหไ้ด้
ก่อน โดยเร่ิมจากผูป้ระกอบการงานหัตถศิลป์ในแขนงใดแขนงหน่ึงก่อนท่ีใช้ศูนยแ์สดงสินคา้ โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกและให้ผูป้ระกอบการช่วยแนะน าว่ามีใครอีกบา้งท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบังานประเภท
เดียวกันในจังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจัยจึงเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลผูป้ระกอบการหัตถศิลป์ ได้ให้
ค  าแนะน ามาซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาใหไ้ดอี้ก 1-3 คน หรือมากกวา่นั้น 
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หลงัจากนั้นขอใหค้นท่ีไดถู้กสัมภาษณ์ไปแลว้ ช่วยแนะน าคนมาเพิ่มอีกคนละ 1-3 คน จนได้
จ  านวนตวัอยา่งมากพอในกระบวนการวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากบุคคลแรกใหค้รบถว้นตามตอ้งการ 
แล้วจึงเก็บข้อมูลจากบุคคลชุดท่ีสองให้ครบถ้วน ท า เ ช่นน้ีไปทุกชุดจนครบและเพียงพอต่อ
กระบวนการวจิยัคร้ังน้ี 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบการงานหัตถศิลป์หรือผูท่ี้ใช้บริการศูนยแ์สดงสินคา้ และนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 ราย ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งท าการสุ่มตวัอยา่ง
ตวัแทนประชากรเป้าหมาย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงเป็นการ
สุ่มตวัอยา่งตามโอกาสทางสถิติ เพือ่ใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรเป้าหมาย โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถศิลป์หรือ
ผูใ้ชบ้ริการศนูยแ์สดงสินคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) กลุ่มบา้นถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (2) 
กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเหมืองกงุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (3) กลุ่มเคร่ืองเงินววัลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4) 
กลุ่มร่มบ่อสร้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ (5) กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ อ.สันก าแพง 
จ.เชียงใหม่ 

 2. วิธีสุ่มแบบโควตา หลังจากท่ีได้ท าการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้สถานท่ีของกลุ่ม
หตัถศิลป์ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 แห่ง โดยเลือกผูป้ระกอบการหัตถศิลป์หรือผูท่ี้ใชบ้ริการในส่วน
ของการจดัแสดงและนิทรรศการ รวมถึงนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ก าหนดสัดส่วนของประเภทการ
จดัไวล่้วงหนา้ จ  านวนแห่งละ 40 คนในสัดส่วนของสถานบริการท่ีเท่ากนั จนไดค้รบจ านวน 200 คน 

3. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยก าหนดกรอบแนวความคิด

ของการวิจยัในการศึกษาน ้ าตน้หัตถศิลป์ลา้นนาสู่การออกแบบภายในศูนยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีกรอบแนวความคิดหลกัส าหรับในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

กลุ่มผู้ใช้โครงการ 
1.กลุ่มหตัถศิลป์เชียงใหม่ 
2.นกัท่องเที่ยว/ผูส้นใจ 
3.พฤติกรรมผูใ้ช ้
4.แนวคิดทฤษฏีในการจดัแสดง 

พืน้ที่โครงการ 
1.ส่วนเผยแพร่และจดัแสดง 
2.ส่วนประชุม/สมัมนา 
3.ส่วนสาธิตและจดัจ าหน่าย 
4.ส่วนเอนกประสงค ์
5.ส่วนใหค้  าปรึกษา 

ศูนย์แสดงสินค้าหัตถศิลป์เชียงใหม่ 
1.เพือ่อนุรักษแ์ละเผยแพร่งานหตัถศิลป์ลา้นนา 
2.เพิม่ช่องทางในการกระจายสินคา้ 
3.ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 
4.รวบรวมประสอบการณ์พฒันาน าเสนอส่ิงใหม่เพือ่
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ (พฒันาผลิตภณัฑ)์ 
 

น ้าต้นหัตถศิลป์ล้านนา 
1.ประวตัิความเป็นมา 
2.รูปแบบ/ประเภท 
3.วตัถุดิบ 
4.อุปกรณ์ในการป้ัน 
5.ขั้นตอน 
6.น ้ าตน้ในวถีิชีวติลา้นนา 
7.ความเช่ือ/ทศันคติ 
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ผล/สรุปผลการวจิัย 

เม่ือไดเ้อกลกัษณ์ของตวัน ้ าตน้ทั้งรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม จะเห็นไดว้่าการศึกษา
คร้ังน้ีจะศึกษาโดยเลือกท่ีจะน าเสนอของความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัน ้าตน้กบัวถีิชีวติของชาวลา้นนา โดย
ท่ีมีความเช่ือและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบของวิถีชีวิต โดยท่ีตวัน ้ าตน้เองเป็นสัญลกัษณ์ของความ
มีน ้ าใจ การแสดงการตอ้นรับ ความสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย ความพอเพียง ความอุดมสมบูรณ์และความ
ภูมิใจของชาติพนัธ์ จึงน ามาวเิคราะห์และตีความได ้ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 2 การวเิคราะห์ตีความหา KEY-WORD 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

จากภาพจะเห็นว่า น ้ าต้นและวิถีชีวิตจะมีความเก่ียวโยงกันในเร่ืองของการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในดา้นของประโยชน์ใช้สอย กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณี ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความเช่ือท่ีมีต่อตวัน ้าตน้ ส่วนในเร่ืองของวธีิกระบวนการป้ันกจ็ะ
มีลกัษณะท่ีใช้การเช่ือมต่อในแต่ละส่วนเพื่อท าให้เกิดรูปทรงของน ้ าตน้ ซ่ึงในแต่ละส่วนก็จะมีความ
เช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนักนัอยา่งมีแบบแผน มีการผสมผสานกนัระหวา่งลวดลายต่างๆเพื่อใหเ้กิดเส้นสาย
หรือลายในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงตวัน ้ าตน้เองกไ็ม่ใช่แค่รูปลกัษณ์ท่ีท าข้ึนมาเพื่อเป็นแค่ประโยชน์ใชส้อยหรือ
ความเช่ือ แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงเบ้ืองหลงัคือความภูมิใจของคนท าและเป็นความภูมิใจของชาติพนัธ์ท่ี
สรรสร้างตวัน ้าตน้ข้ึนมา จึงได ้Key-Word ของงานช้ินน้ีว่า “น ้ าตน้ตน้น ้ าใจสายสัมพนัธ์ลา้นนา” ผูว้ิจยัจึง
ไดศึ้กษาถึง  

1. ประวติัความเป็นมาและความหมายของน ้ าตน้ ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและวิถี
ชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัน ้าตน้ 

2. เร่ืองของรูปธรรม ไดแ้ก่ วธีิการป้ัน รูปทรง ลวดลาย สีและวสัดุ 
3. เร่ืองของนามธรรม ไดแ้ก่ ความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตวัน าตน้ 
ในการก าหนด Key-Word ของงานนั้น การตีความเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบต่างๆท่ีสามารถน ามา

เป็นแนวคิดในการออกแบบได ้จึงตอ้งน าเอาผลของการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การออกแบบบริบท
ของศนูยแ์สดงสินคา้หตัถศิลป์ จึงแบ่งออกเป็นส่วนๆต่าง ดงัน้ี 

 
น ้ำต้น 

งำนบุญ
ประเพณี 

ใช้บริโภค
ในครัวเรือน 

 
กำร

แลกเปลี่ยน 

 
เชิง

สัญลักษณ์ 
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ความหมาย ความเป็นมาและความเช่ือ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างน ้ าตน้กบัวิถีชีวิตของชาวลา้นนา มีการเช่ือมโยงกนัในดา้นประโยชน์

ใชส้อย วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือท่ีบ่งบอกถึงความมีน ้ าใจ การแสดงการตอ้นรับ สะดวกต่อการ
เคล่ือนยา้ย ความพอเพียง อุดมสมบูรณ์และชาติพนัธ์ ซ่ึงการเช่ือมโยงนัน่ก็จะมีตวัน ้ าตน้เป็นตวักลางใน
การบ่งบอกถึงต าแหน่งและหนา้ท่ีในการใช้งานในแต่ละส่วน โดยส่ือออกมาในรูปแบบของการวางผงั
บริเวณ (Zoning) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประโยชนใ์ชส้อยและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ รวมถึงเพื่อส่ือ
ใหเ้กิดความรู้สึกถึงการเขา้มาสู่พื้นท่ีชุมชนของชาวลา้นนา 

 
ภาพท่ี 3 การวเิคราะห์ความหมาย ความเป็นมาและความเช่ือ 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

วธิีการป้ัน 
การป้ันน ้าตน้จะท าโดยการเช่ือมต่อในแต่ละส่วนอยา่งมีแบบแผน โดยเร่ิมจาก ฐาน ล าตวั บ่า 

คอและปาก ตามล าดับ ซ่ึงแต่ละส่วนก็จะมีหน้าท่ีและประโยชน์ใช้สอยท่ีแตกต่างกัน โดยจะใช้
แนวความคิดในการของการเช่ือมต่อของพื้นท่ีในแต่ละส่วนเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนั (Connection) 
ส่ือออกมาในรูปแบบของเส้นโคง้ ท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือมต่อของแต่ละส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั 

 
ภาพท่ี 4 การวเิคราะห์วธีิการป้ัน 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         117 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



9 

 

รูปทรง 
รูปทรงของตวัน ้ าตน้จะมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น โดยมีฐานท่ีสูง ล าตวัปุ้ม มีบ่า

เพื่อไวใ้นการตกแต่งลวดลาย คอเพื่อความสะดวกต่อการจบัหรือยกด่ืมและปาก แนวความคิดในการ
น ามาใชโ้ดยการก าหนดรูปแบบของผงัรวมของโครงการ (Master Plan) ตามแต่ละหนา้ท่ีของตวัน ้ าตน้ 
โดยน ารูปแบบฟอร์ม (Form) ของตวัน ้ าตน้ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว รวมถึงการเช่ือมโยงของแต่ละส่วนมาเป็น
แนวความคิดในการวางกลุ่มตวัอาคารท่ีส่ือออกมาในลกัษณะของตวัน ้ าตน้และหนา้ท่ีในแต่ละส่วนตั้งแต่ 
ฐาน ล าตวั บ่า ปากและคอ ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 5 การวเิคราะห์รูปทรง 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

ลวดลาย 
ไดแ้นวความคิดจาก การท าลวดลายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นในรูปแบบของการเกิดข้ึนโดยการหมุน

โดยเคร่ืองมือและการผสมผสานลวดลายให้เกิดลวดลายในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และ
การน าเอาลวดลายเฉพาะท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบในแต่ละส่วนต่อไป 

 
ภาพท่ี 6 การวเิคราะห์ลวดลาย 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 
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สีและวสัดุ 
สีและวสัดุ โดยไดแ้นวความคิดของพื้นผิวและการสัมผสัท่ีมีลกัษณะหยาบ มีรูพรุนและผิว

มนัมาเป็นตวัก าหนดในการใชว้สัดุในการออกแบบตกแต่ง และโทนสีต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศภายใน
อาคารในแต่ละส่วน 

 
ภาพท่ี 7 การวเิคราะห์สีและวสัดุ 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

การน าผลการวิเคราะห์ นยัยะทั้งในดา้นรูปธรรมและนามธรรมในการศึกษาน ้ าตน้หตัถศิลป์
ลา้นนา มีท าการคล่ีคลายในประเด็นต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบภายในศูนยแ์สดงสินคา้หัตถศิลป์ 
ทั้งในดา้นความหมาย ความเช่ือ วิธีการป้ัน รูปทรง ลวดลาย สีและวสัดุ ซ่ึงแบ่งการน ามาใช้ในประเด็น
ต่างๆ ท่ีแสดงในตาราง ดงัน้ี 

การศึกษา รูปแบบ การออกแบบ 

ความหมาย ความเป็นมาและ
ความเช่ือ 

ความสมัพนัธ์ของวถีิชีวติท่ีแฝงไปดว้ย
ความเช่ือ 

รูปแบบการวางผงับริเวณ (Zoning) 

วธีิการป้ัน การหมุน / การเช่ือมต่ออยา่งมีแบบ
แผน 

การเช่ือมต่อแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสมัพนัธ์กนั (Connection) 

รูปทรง ฐานสูง / ล าตวัปุ้ม / บ่าตกแต่ง / ปาก
และคอสอบเขา้ 

การก าหนดรูปแบบของผงัรวมของโครงการ (Master 
Plan) 

ลวดลาย การผสมผสาน / การหมุน / ขดู / เขียน / 
ป้ัม 

การออกแบบตกแต่งภายในโดยการใชเ้ทคนิคต่างๆใน
การคิดลวดลาย (Detail) 

สีและวสัดุ เน้ือหยาบ / รูพรุน / ขดัมนั สจัจะวสัดุ / ความโปร่ง / มนัวาว (Material) 

ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์การน ามาใช ้
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

แนวความคดิในการออกแบบผงัโครงการ (Master Plan) 
ในการออกแบบผงัของตวัอาคาร โดยการน าเอารูปฟอร์ม (Form) ของตวัน ้ าตน้มาใชใ้นการ

ออกแบบ เน่ืองจากตวัน ้าตน้มีลกัษณะของรูปทรงท่ีมีเอกลกัษณ์และแต่ละส่วนกมี็หนา้ท่ีและความส าคญัท่ี
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ต่างกนั ตั้งแต่ส่วนฐานท่ีมีหนา้ท่ีเป็นตวัหลกัในการรองรับและการตั้งอยูไ่ดข้องตวัน ้ าตน้ ส่วนของล าตวัท่ี
มีลกัษณะอว้นปุ้มท่ีเป็นส่วนหลกัในการเก็บกกัและรักษาความเยน็ของน ้ า ส่วนของบ่าท่ีเป็นส่วนท่ีใชใ้น
การตกแต่งหลกั ส่วนคอมีหน้าท่ีในการใชง้านท่ีมีความสะดวกในการหยิบจบัและเคล่ือนยา้ย ส่วนปาก
เป็นส่วนแรกท่ีไวใ้ชส้ าหรับรินน ้ าและการยกด่ืม โดยแนวความคิดในการออกแบบในเร่ืองของลีลาและ
เส้นสายท่ีจะน ามาใชใ้นการวางลกัษณะของตวัอาคารทั้งในเร่ืองของการจดัผงัรวมของโครงการ (Master 
Plan) ทางสัญจร การเขา้ออกและการเขา้ถึง (Circulation) 

 
ภาพท่ี 8 แนวความคิดการออกแบบพื้นท่ีวา่งภายในอาคาร 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

จากนั้นกท็  าการสร้างผงัภายในโครงการ (Zoning) โดยใชห้ลกัแนวความคิดในเร่ืองน ้ าตน้กบั
ความเช่ือมโยงในวิถีชีวิตของชาวลา้นนาท่ีประกอบไปดว้ยการบริโภคในครัวเรือน เคร่ืองประกอบยศ 
วฒันธรรมประเพณีและการแลกเปล่ียน มาเป็นตวัก าหนดโปรแกรม (Programming) โดยตีความหมายจาก
กิจกรรมและประโยชนใ์ชส้อยในแต่ละส่วน เพื่อเป็นตวัก าหนดพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ (Function) 

 
ภาพท่ี 9 แสดงผงัรวมทั้งหมดของโครงการ (Master Plan) 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

แนวความคดิในการออกแบบภายในโครงการ 
การออกแบบภายในอาคารต่างๆ ได้น าการเปรียบเทียบเปรียบเปรยในลักษณะของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัน ้าตน้กบัวถีิชีวติของชาวลา้นนา ท่ีแฝงไปดว้ยความหมายและความเป็นมาของน ้า
ตน้ในแต่ละประโยชน์ใชส้อย จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ถึงบริบทของแต่ละตวัอาคารว่ามีการใชง้านหรือ
ประโยชน์ใชส้อยในแต่ละพื้นท่ีอยา่งไรและใหบ้รรยากาศในรูปแบบไหน จึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ 
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ตามความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี โดยดึงลกัษณะเด่นของน ้าตน้ในการใชรู้ปแบบของรูปทรง ลวดลาย สีสันและ
วสัดุ ท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะของแต่ละตวัอาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ภาพท่ี 10 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของน ้าตน้กบัวถีิชีวติเพื่อมาใชใ้นส่วนต่างๆ 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

ส่วนโถงต้อนรับและประชาสัมพนัธ์ (Hall & Information) 
ในส่วนของโถงตอ้นรับและประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากเป็นอาคารส่วนแรกท่ีท าหน้าท่ีให้

ขอ้มูลทั้งหมดของโครงการและการตอ้นรับ โดยน าเอาแนวความคิดในดา้นน ้ าตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม
ทางศาสนามาใชใ้นเร่ืองของพิธีสืบชะตา ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึงความอยูเ่ยน็เป็นสุข เป็นสิริมงคล
ต่อชีวติ สร้างความประทบัใจใหแ้ก่คนท่ีเขา้มาใชบ้ริการของศนูย ์โดยส่ือออกมาในรูปแบบของรูปทรงท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวน ้ าต้นมาใช้ เพื่อสร้างจุดเด่นให้เกิดข้ึนภายในส่วนของโถงต้อนรับและ
ประชาสัมพนัธ์ 

 
ภาพท่ี 11 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบภายในส่วนโถงตอ้นรับและประชาสัมพนัธ ์
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 
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ส่วนโถงนิทรรศการ (Exhibition) 
เป็นพื้นท่ีเอนกประสงคเ์พื่อจดันิทรรศการหมุนเวยีน ก่อนท่ีจะเขา้สู่ภายในตวัอาคารจดัแสดง

สินคา้ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีในการแสดง โดยใชแ้นวความคิดในเร่ือง น ้ าตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน
สินคา้ จึงตอ้งการจะส่ือถึงขั้นตอนในการประดิษฐ์ลวดลายของตวัน ้ าตน้ เพื่อสร้างความประทบัใจและ
แสดงใหเ้ห็นถึงการท าลวดลายของน ้ าตน้ท่ีมีลกัษณะการกดลายท่ีมี Pattern ในแบบท่ีซ ้ าๆกนั เรียงกนัไป
โดยรอบ เพื่อใหรู้้สึกถึงความต่อเน่ืองของลวดลาย 

 
ภาพท่ี 12 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบภายในส่วนโถงนิทรรศการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

ส่วนร้านค้า (Shop) 
แนวความคิดในการออกแบบส่วนร้านคา้ จะใชใ้นเร่ืองน ้าตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคใชใ้น

ครัวเรือน ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบของบรรยากาศในการป้ันน ้ าตน้ในเรือนล้านนา ซ่ึงการจดัวาง
เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง จะแปรรูปมาจากฟอร์มของตวัน ้าตน้ท่ีมีลกัษณะความสมดุลกนัทั้งสองขา้ง 

 
ภาพท่ี 13 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบภายในส่วนร้านคา้ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 
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ส่วนให้ค าปรึกษาด้านธุรกจิ (Business Area) 
แนวความคิดในการออกแบบส่วนให้ค  าปรึกษาด้านธุรกิจ โดยใช้ในเร่ืองของน ้ าต้นท่ี

เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัยศ ท่ีใหบ้รรยากาศในการใหเ้กียรติและความน่านบัถือต่อผูท่ี้เขา้มาใชใ้นส่วนน้ีโดย
ส่ือออกมาในรูปแบบของลวดลายท่ีใชใ้นเร่ืองของการลงรักปิดทอง ท่ีมีลกัษณะของความมนัวาวและการ
ใชสี้ทองมาใชใ้นการออกแบบ เพื่อใหรู้้สึกถึงความน่าเช่ือถือและหรูหรา 

 
ภาพท่ี 14 กระบวนการแปรรูปสู่งานออกแบบภายในส่วนใหค้  าปรึกษาดา้นธุรกิจ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายณฐัภูมิ ชุ่มเช้ือ 

อภิปรายผล 

วิถีชีวิตของคนลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าตน้เพื่อคน้หาภูมิปัญญา ทั้งในเร่ืองของประวติัความ
เป็นมา รูปแบบ ประเภท วตัถุดิบ ขั้นตอนในการป้ัน ความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตวัน ้ าต้น ผูว้ิจัยได้
วิเคราะห์และน ามาออกแบบศูนยแ์สดงสินคา้หัตถศิลป์ โดยน าเอกลกัษณ์และความส าคญัของน ้ าตน้มา
แปรรูปในการออกแบบเพื่อส่ือใหถึ้งตวัแก่นแทข้องตวัน ้าตน้ ท่ีประกอบไปดว้ยรูปทรง สีสัน ขั้นตอนและ
วสัดุ รวมทั้งยงัแฝงไปด้วยความเช่ือและทศันคติให้บรรยากาศโดยรวมส่ือถึงความเป็นน ้ าตน้ รวมถึง
การศึกษาตวัแปรควบคุมท่ีประกอบไปดว้ย การบริหารจดัการของโครงการ พฤติกรรมและพื้นท่ีใชส้อย
ของโครงการ สถานท่ีตั้งและขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยการศึกษาตวัน ้ าตน้เพื่อหาเอกลกัษณ์
ท่ีแทจ้ริงประกอบกบัความตอ้งการ ทศันคติและนโยบายของภาครัฐท่ีมีส่วนผลกัดนัและส่งเสริมงาน
หัตถศิลป์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ใช้สอยของศูนยแ์สดงสินคา้หัตถศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นน ้าตน้ตน้น ้าใจสายสัมพนัธ์ลา้นนาอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาน ้ าตน้หัตถศิลป์ลา้นนา ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในดา้นประวติัความเป็นมา ข้ึนตอน
หรือรูปแบบของน ้ าตน้ในแต่ละพื้นท่ี อาจจะมีขอ้มูลหรือความเช่ือ ทศันคติท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
พื้นท่ี ดงันั้น ควรบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงขอบเขตในประเดน็ท่ีตอ้งการจะศึกษาใหค้รอบคลุมและชดัเจน 

2. การน าตวัน ้าตน้มาใชใ้นการออกแบบศนูยแ์สดงสินคา้ ควรจะบอกใหช้ดัเจนว่ามีท่ีมาและ
ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร โดยใหส้อดคลอ้งกบัทุกตวัแปร ทั้งในเร่ืองรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการ
ส่ือความหมายใหค้นท่ีเขา้มาใชไ้ดรั้บรู้ถึงความรู้สึกวา่มาจากตวัน ้าตน้จริงๆ 

3. การศึกษาเร่ืองศนูยแ์สดงสินคา้ ควรค านึงถึงงานระบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัโครงการใน
ดา้นเทคโนโลยีและการติดตั้ง รวมถึงการขนถ่ายสินคา้ทางสัญจรต่างๆ ไม่ให้ซ้อนทบักนัในแต่ละส่วน 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในการใชโ้ครงการ ซ่ึงถา้พูดถึงศูนยแ์สดงสินคา้ กต็อ้งค านึงถึงความสะดวกต่อ
การเขา้ถึง ท่ีจอดรถและหอ้งเพียงพอเพราะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีคนเขา้มาใชจ้  านวนมาก 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมีเพิ�มมากขึ�น ทาํให้ตอ้งมีการระเบิดภูเขาหินปูนเพื�อ
นาํมาผลิตปูนซีเมนต ์ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ�งแวดลอ้มในระยะยาว จึงเป็นที�มาของการวิจยั
นี� ขึ�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการนาํกากปูนขาวจากโรงงานผลิตเยื�อกระดาษมาแทนที�ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดป์ระเภทที� 1 ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ ในอตัราส่วนร้อยละ 0, 20, 40, 60 
และ 80 โดยนํ�าหนกัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์และทาํการหล่อตวัอย่างคอนกรีตอตัราส่วนละ 9 ตวัอย่าง ที�
ระยะบ่ม 7, 14 และ 28 วนั ตามลาํดบั โดยทาํการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชิงกล ในดา้นความ
ตา้นแรงอดั, อตัราดูดกลืนนํ�า และค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน  

ผลการวิจยัพบว่าการนาํกากปูนขาวมาแทนที�ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทที� 1 ร้อยละ 40 โดย
นํ� าหนกั ให้ความตา้นแรงอดัเฉลี�ยที� 3.69 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร และอตัราดูดกลืนนํ� าเฉลี�ยที�ร้อยละ 
22.08 ผ่านมาตรฐาน ASTM C796-04 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน มอก.1505-2541 ชั�นคุณภาพ 2 และมีค่า
สมัประสิทธิ> การนาํความร้อนที� 0.292 วตัตต่์อเมตร-เคลวิน ที�ความหนาแน่น 960 กก./ลบ.ม. ซึ� งผ่านเกณฑ์
จากกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 
 
คําสําคัญ : คอนกรีตมวลเบา, ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด,์ กากปูนขาว 

 
Abstract 

The current increase in architectural construction is requiring an increase in 
limestone mountain blasting for cement production. This increase activity impacts air 
quality and the environment in the long run. The goal of this research is to study the 
use of lime mud from a pulp factory instead of ordinary Portland cement type I in the 
production of cellular lightweight concrete in the ratios of 0, 20, 40, 60, and 80% by 
the weight of the cement. The 9 concrete specimens are casted in each ratio and cured 
for durations of 7, 14, and 28 days respectively. Then these specimens are examined 
for physical and mechanical properties in compressive strength, water absorption, and 
thermal conductivity.  
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The examinations reveals that the lime mud replacement of ordinary Portland 
cement type I at the ratio of 40% by cement weight has an average compressive 
strength of 3.69 N/mm2, average water absorption of 22.08%, which passes the ASTM 
C796-04 standard or equivalent to TIS 1505-2541 class 2, and thermal conductivity of 
0.292 W/m·K at 960 kg/m3 of dry density, which passes the standard of Ministry of 
Energy B.E.2552. 

 
Key Word (s) :  Lightweight  Concrete,  Portland  Cement,  Lime  Mud  
 

บทนํา  
 เนื�องจากระยะเวลาที�ผ่านมานั�น ประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที� สูง นําไปสู่ความเสื� อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดว้ยการตระหนกัถึงความสําคญัดงักล่าว  รัฐบาลจึงออกแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม สู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการผลิตที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  

ปัจจุบนัการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมเพิ�มมากขึ�นตามการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม  ทาํให้
ความตอ้งการใชปู้นซีเมนตเ์พิ�มขึ�น  ซึ� งมีคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์เป็นทางเลือกในวงการก่อสร้าง
กนัอยา่งแพร่หลาย  เนื�องจากไม่ตอ้งผ่านการอบไอนํ�าภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง  ทาํใหไ้ม่สิ�นเปลือง
พลงังานและการลงทุนค่อนขา้งตํ�า  แต่กระบวนการผลิตของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซึ� งเป็นวตัถุดิบหลกั
ของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ตอ้งระเบิดหินจากภูเขาหินปูน  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและ
สิ�งแวดลอ้มในระยะยาว  หากมีการพฒันาโครงสร้างการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ที�เป็นมิตร
ต่อสิ�งแวดลอ้มมาเป็นกรอบในการผลิตวสัดุ  จะสามารถมุ่งสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนตํ�าไดใ้นอนาคต  

กากปูนขาวเป็นกากเหลือใชจ้ากกระบวนการนาํสารเคมีกลบัคืนของการตม้เยื�อกระดาษ ทาํให้มี
ปริมาณสูงถึง  96,667 ตนั/ปี  ซึ� งถา้นาํไปฝังกลบจะทาํใหเ้สียค่าฝังกลบสูงถึง 145,000,000 บาท/ปี (สาํนกั
บริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) เพื�อเป็นการลดปัญหาการลกัลอบทิ�งกาก
อุตสาหกรรมในที�สาธารณะซึ� งเป็นปัญหาในปัจจุบนั  เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงเกิดงานวิจยัที�นํากาก
อุตสาหกรรมประเภทกากปูนขาวที�เหลือจากโรงงานผลิตเยื�อกระดาษ  มาพฒันาคอนกรีตมวลเบาระบบ
เซลลลู่าร์ที�สามารถลดปัญหากากอุตสาหกรรมในพื�นที�สาธารณะ  และส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้มในอนาคต  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.    เพื�อศึกษาการนาํกากปูนขาวจากโรงงานผลิตเยื�อกระดาษมาแทนที�ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ใน
การผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัทางกายภาพและเชิงกล 
               2.     เพื�อศึกษาสามารถในการป้องกนัความร้อน  ความตา้นทานแรงอดั  และอตัราการดูดกลืนนํ�า
ของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์จากกากปูนขาว  
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วธีิการวจิยั 

การดาํเนินงานของการวิจัยการพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากกากปูนขาวใน
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  มีขั�นตอนการดาํเนินงาน  4  ขั�นตอนดงัต่อไปนี�   

1. วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช ้
(1.1) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ ประเภทที�  1  (Ordinary  Portland  Cement Type I) 
(1.2) ทรายละเอียด  (Sand) 
(1.3) นํ�าสะอาด  (Water) 
(1.4) สารทาํฟอง  (Foaming  Agent) 
(1.5) กากปูนขาว  (Lime  Mud  Waste) 
(1.6) ปั� มลมโรตารี�  (Air  Compressor) พร้อมถงัฉีดโฟม  (Foam  Machine)    
(1.7) แบบหล่อคอนกรีต  (Molds) ขนาด 7 x 7 x 7 ซม.3 และ 20 x 60 x 7.5 ซม.3 

2.    การหาองคป์ระกอบทางเคมี  เพื�อให้ทราบคุณสมบติัทางเคมีของกากปูนขาวที�ไดจ้ากแหล่ง
ฝังกลบของ บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) จ.ขอนแก่น และความเป็นไปไดใ้นการนาํ
กากปูนขาวไปทดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทที� 1 โดยวิธี X-Ray Fluorescence Analysis (XRF)  
แบบ Wavelength Dispersive จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ� งใช้
เครื�องยี�หอ้ Bruker รุ่น S8 Tiger จากตารางที� 1 แสดงใหเ้ห็นว่าปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดมี์แคลเซียมออกไซด ์
(CaO) หรือปูนขาวเป็นองคป์ระกอบหลกั (ปริญญา  จินดาประเสริฐ, 2549) 
 

ตารางที+ 1  องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ 
 

  องคป์ระกอบทางเคมี     ปริมาณเฉลี�ยร้อยละโดยนํ�าหนกั  

        CaO      64.4 
        SiO2       20.0 
        Al2O3          5.8 
        Fe2O3          3.2 
        MgO         0.5 
        Na2O          0.5 
         K2O          0.5 
         SO3          2.6 

             การสูญเสียนํ�าหนกัเนื�องจากการเผา        1.0 
                        สารประกอบอื�น                                                                     1.0 
                กากที�ไม่ละลายในกรดและด่าง                                                      0.5 
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รูปที+  1  แสดงกากปูนขาวจากแหล่งฝังกลบ  
 

  

 

 

 

 

3.    อตัราส่วนผสม  โดยมีส่วนผสมตน้แบบคือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทที� 1 ต่อทราย
ละเอียด  1:1.5 โดยนํ�าหนกั นํ�าสะอาดครึ� งหนึ�งของนํ�าหนกัปูนซีเมนตที์�ใช ้สารทาํฟองเจือจางกบันํ�าสะอาด
ในอตัราส่วน 1:40 และฉีดโฟมในปริมาณ 4 เท่าโดยปริมาตรของนํ� าที�ผสม โดยนาํกากปูนขาวแทนที�
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทที�  1  ในอตัราส่วนร้อยละ 0, 20, 40, 60 และ 80 โดยนํ�าหนกัปูนซีเมนต์
ตามลาํดบั ที�ระยะบ่ม 7, 14 และ 28 วนั ซึ� งจะใชส้ญัลกัษณ์แทนอตัราส่วนผสม เช่น LC1_A7 โดยเลข 1 คือ 
ตาํแหน่งกอ้นทดสอบในแบบหล่อ, A คือ ชื�ออตัราส่วนผสมกากปูนขาวร้อยละ 0 และเลข 7 คือ ระยะบ่มที�
อาย ุ7 วนั 

4.    การทดสอบวสัดุ  ทดสอบอตัราดูดกลืนนํ�าตามมาตรฐาน มอก.1505-2541 ชั�นคุณภาพ 2 
(อา้งอิงวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.109-2517) และทดสอบความตา้นแรงอดัดว้ยเครื�องทดสอบยี�หอ้ 

CONTROL'S ขนาด 60,0000 นิวตนั โดยเพิ�มอตัราแรงอดั 0.05 นิวตนัต่อตารางเมตรต่อวินาที  ซึ� งทดสอบ
กอ้นคอนกรีตที�ระยะบ่ม 7, 14 และ 28 วนั ตามลาํดบั จากนั�นนาํอตัราส่วนผสมที�มีความตา้นแรงอดัดีที�สุด
ไปผลิตกอ้นคอนกรีตมวลเบาขนาดมาตรฐาน เพื�อนาํกอ้นคอนกรีตมวลเบาที�มีความหนาแน่นมากที�สุดใน
แม่พิมพ์คอนกรีตไปทดสอบค่าสัมประสิทธิ> การนําความร้อนทั� งนี� เพื�อต้องการให้ทราบถึงค่าค่า
สัมประสิทธิ> การนาํความร้อนที�มากที�สุดในการผลิต ตามมาตรฐาน ASTM C518-04 ทดสอบโดยเครื�อง
ทดสอบค่านาํความร้อนยี�หอ้ NETZSCH รุ่น HFM  436/3/1 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 

รูปที+  2  กอ้นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์จากกากปูนขาวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการทดสอบหาองคป์ระกอบทางเคมีของกากปูนขาว 
การทดสอบหาองคป์ระกอบทางเคมีของกากปูนขาวโดยวิธี X-Ray Fluorescence Analysis (XRF)  

แบบ Wavelength Dispersive โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ� งใชเ้ครื�องยี�หอ้ Bruker รุ่น S8 Tiger จาก
ตารางที� 2  พบว่าการปูนขาว มีองคป์ระกอบหลกัคือ แคลเซียมออกไซด ์ (CaO) ถึงร้อยละ 53.51 ทาํให้
กากปูนขาวในงานวิจยันี� มีแนวโนม้ที�จะสามารถทดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดไ์ด ้

 
ตารางที� 2  องคป์ระกอบทางเคมีของกากปูนขาวในงานวิจยั 

      องคป์ระกอบทางเคมี     ปริมาณเฉลี�ยร้อยละโดยนํ�าหนกั 

            CaO                 53.51 
            SiO2     1.01 
            Al2O3     0.10 
            Fe2O3      0.14 
            MgO     1.13 
            Na2O     1.19 
            K2O     0.12              
            SO3     0.31 
            P2O5     0.23             
           MnO     0.03 

               SrO     0.07 

  การสูญเสียนํ�าหนกัเนื�องจากการเผา                             42.16 
 

2. ผลการทดสอบอตัราดูดกลืนนํ�า  (Water Absorption)    
โดยอตัราการดูดกลืนนํ� าเฉลี�ยอยู่ที�ร้อยละ 24.25 ผ่านมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.

1505-2541 (อา้งอิงวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.109-2517) จากรูปที� 3 อตัราการดูดซึมนํ�าเฉลี�ยสูตร  
LC_A, LC_B, LC_C และ LC_D ที�ร้อยละ 28.26, 27.91, 22.08 และ 18.78 ตามลาํดบั และมีแนวโนม้ที�
อตัราดูดกลืนนํ�าจะมีค่าลดลงต่อเนื�องเมื�อนาํกากปูนขาวแทนที�ปูนซีเมนต ์โดยสูตร LC_E ไม่สามารถนาํมา
ทดสอบได ้เนื�องจากกอ้นคอนกรีตไม่สามารถจบัตวักนัเป็นกอ้นอย่างสมบูรณ์ ทาํให้เหลือสูตรในการ
พิจารณาจากความตา้นแรงอดัเพียง 4 สูตรการทดลอง 
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รูปที+  3  ผลการทดสอบหาอตัราดูดกลืนนํ�า  (Water  Absorption)   

  

 

3. ผลการทดสอบความตา้นแรงอดั (Compressive  Strength)   
การทดสอบความต้านแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า ร์จากกากปูนขาวใน

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ทั�ง 4 สูตร ที�ระยะบ่ม 7, 14 และ 28 วนั จากรูปที� 4 ทดสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  วิธีชกัตวัอย่างและการทดสอบวสัดุงานก่อซึ� งทาํดว้ยคอนกรีต (มอก. 109-2517) เพื�อเทียบ
มาตรฐาน ASTM C796-04  หรือเทียบเท่า มอก.1505-2541  ชั�นคุณภาพ 2 ซึ� งการทดสอบความตา้นแรงอดั
จากรูปที� 5 ทาํใหท้ราบถึงสูตรที�มีแนวโนม้ในการทดแทนดว้ยกากปูนขาวที�มีความตา้นแรงอดัที�เหมาะสม
ที�สุด คือร้อยละ 40 ในสูตร LC_C โดยมีความตา้นแรงอดัเฉลี�ยที� 3.69 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร ซึ� งผ่าน
มาตรฐาน ASTM C796-04 หรือเทียบเท่า มอก.1505-2541 ชั�นคุณภาพ 2 (อา้งอิงวิธีการแบ่งชั�นคุณภาพ
ตามความตา้นแรงอดั มอก.1505-2541) 

 
รูปที+  4  การทดสอบความตา้นแรงอดั 
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รูปที�  5  ผลการทดสอบหาความตา้นแรงอดัเฉลี�ย  

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื�อพิจารณาสูตร LC_C (กากปูนขาวร้อยละ 40) ที�ระยะบ่ม 7 วนั มีความตา้นแรงอดัเฉลี�ยที� 3.36 

นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร ระยะบ่มที� 14 วนั  มีความตา้นแรงอดัเฉลี�ยที� 3.98 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร และ
ระยะบ่มที� 28 วนั มีความตา้นแรงอดัเฉลี�ยที�  3.72 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร จากรูปที� 6 เห็นไดว้่าระยะการ
บ่มของคอนกรีตมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น และลดลงที�ระยะบ่ม 28 วนั เนื�องจากคอนกรีตขาดความชื�น โดยทาง
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกระยะบ่มที�  14 วนั ไปผลิตขึ� นรูปทรงมาตรฐาน เนื�องจากมีค่าเฉลี�ยความตา้นแรงอดัที�มี
แนวโนม้ที�ดีกวา่ 
 
รูปที�  6  ผลการทดสอบหาความตา้นแรงอดัเฉลี�ยของสูตร  LC_C (กากปูนขาวร้อยละ 40)   

 

 

 

 

 

 

กากปูนขาวร้อยละ 0 กากปูนขาวร้อยละ 20 กากปูนขาวร้อยละ 40 กากปูนขาวร้อยละ 60 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         131 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



4. ความหนาแน่นของกอ้นคอนกรีต  (Dry  Density)  
กอ้นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากกากปูนในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ที�นาํมาผลิตกอ้น

ขนาดมาตรฐาน ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.3 จาํนวน 14 กอ้น จากรูปที� 7 เห็นไดว้่ากอ้นคอนกรีตมีความ
หนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งอยู่ในช่วงที� 780 - 978 กก./ลบ.ม. หรือมีความหนาแน่นเฉลี�ยอยู่ที� 
871.24 กก./ลบ.ม. 
 
รูปที�  7  แสดงความหนาแน่นเชิงปริมาตร 

 
 

5. ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน (Thermal Conductivity) 
ผลทดสอบค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อน หรือค่า k ของกอ้นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์

จากกากปูนขาวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษในสูตร  LC_C  ที�ผลิตจาํนวน 14 กอ้น มีความหนาแน่นเฉลี�ย
ที� 871.24  กก./ลบ.ม. โดยนาํกอ้น C2 ที�มีความหนาแน่นเชิงปริมาตรอยู่ที� 978.26 กก./ลบ.ม. มากที�สุดใน
แม่พิมพไ์ปทดสอบ ทั�งนี� เพื�อตอ้งการให้ทราบถึงค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อนที�มากที�สุดในการผลิต  
ทดสอบโดยเครื�องทดสอบค่านาํความร้อนยี�หอ้ NETZSCH รุ่น HFM  436/3/1 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อนที�  0.292 วตัตต่์อเมตร-เคลวิน จากตารางที� 3 เห็น
ไดว้่า กอ้นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากกากปูนขาวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษในสูตร LC_C 
(กอ้น C2) มีค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อนใกลเ้คียงกบัเกณฑข์องกระทรวงพลงังาน  พ.ศ. 2522  ที�ระบุ
ค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อนของคอนกรีตมวลเบา  ความหนาแน่น  960 กก./ลบ.ม. มีค่าสัมประสิทธิ>
การนาํความร้อนอยูที่� 0.303 วตัตต่์อเมตร-เคลวิน  
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ตารางที+  3  ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน 
 

        รหสั                                  ความหนาแน่นเฉลี�ย    ค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน 
                                               (กก./ลบ.ม.)                (วตัตต่์อเมตร-เคลวิน) 

                   กระทรวงพลงังาน                          620           0.180 
                                                            700           0.210 
                                                            960           0.303 
                                                           1120           0.346 
                                                           1280           0.476 

              สูตร  LC_C (กอ้นC2)                              978.26           0.292 
 
รูปที+  8  การทดสอบค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน  

  

 

 

 

 

อภิปรายผล 

1. การทดสอบหาองคป์ระกอบทางเคมีของกากปูนขาว 
กากปูนขาวที�ไดจ้ากแหล่งฝังกลบในงานวิจยันี�  ทางผูวิ้จยัไดเ้ก็บตวัอย่างเพียงแหล่งเดียว จาก

แหล่งฝังกลบของ บริษทั ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) จังหวดัขอนแก่น เพื�อนํามา
ศึกษาวิจยั ซึ� งกากปูนขาวในแต่ละแหล่งอาจมีองคป์ระกอบทางเคมีของกากปูนขาวที�แตกต่างกนั   

2. การหาอตัราส่วนผสม 
ในขั�นตอนนี�  ทางผูวิ้จยัไดท้าํการทดลองการหาส่วนผสมเองที�บา้น  ทาํใหเ้ครื�องมือบางชนิดจึงมี

คุณสมบติัไม่เทียบเท่าที�ใชใ้นโรงงานผลิต  เช่น ในส่วนแบบหล่อคอนกรีตขนาด 7 x 7 x 7 ซม.3 ที�ใชใ้น
การหล่อกอ้นคอนกรีต  ทางผูวิ้จยัใชแ้ผน่พลาสวดู (Plastwood) มาเป็นแบบหล่อกอ้นทดสอบ จึงอาจส่งผล
ต่อขนาดทางกายภาพของกอ้นทดลอง และในการผสมวสัดุ ทางผูวิ้จยัใชก้ะละมงัและที�ตีไข่แทนการใชโ้ม่
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ผสมปูนในการผสม เนื�องจากปริมาณในการผสมกอ้นตวัอย่างคอนกรีตมีนอ้ย อาจส่งผลใหว้สัดุผสมไม่
เป็นเนื�อเดียวเมื�อเปรียบเทียบกบัการใชโ้ม่ผสมปูน  

3. การทดสอบวสัดุ    
อตัราการดูดซึมนํ� ามีแนวโน้มที�ลดลงตามปริมาณของกากปูนขาวที�ผสมเพิ�มเขา้ไป เนื�องจาก

อนุภาคของกากปูนขาวมีขนาดเลก็ เขา้ไปแทนที�ช่องว่างของฟองอากาศในคอนกรีต ส่งผลใหมี้อตัราการ
ดูดซึมนํ�าลดลง 

ความตา้นแรงอดัมีความเบี�ยงเบนค่อนขา้งสูง ซึ� งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความเสถียรของ
ฟองโฟม เมื�อทาํการผสมคอนกรีต อาจทาํให้เกิดการกดทับและแตกตวั สิ� งเหล่านี� จึงเป็นตวัแปรที�ไม่
สามารถควบคุมได ้ 

การทดสอบค่าสมัประสิทธิ> การนาํความร้อน ของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์จากกากปูนขาว
ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษในงานวิจยันี�  เป็นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ ค่าสัมประสิทธิ> การนาํ
ความร้อนตามประกาศกระทรวงพลงังานของวสัดุประเภทคอนกรีตมวลเบา ที�มีค่าความหนาแน่นที� 960 
กก./ลบ.ม. ไม่ไดร้ะบุประเภทและชนิดของคอนกรีตมวลเบา ดงันั�นในการนาํค่าสัมประสิทธิ> การนาํความ
ร้อนตามประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ.2522 มาเปรียบเทียบกบัค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อนของ
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ โดยการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C518-04 จึงเปรียบเทียบกนัไดไ้ม่
สมบูรณ์ และในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ> การนาํความร้อน ตอ้งตดัขนาดกอ้นคอนกรีตดา้นยาวให้มี
ขนาดไม่เกิน 30 ซม.  เนื�องจากขนาดของเครื�องทดสอบมีขนาดเลก็ ไม่สามารถใส่กอ้นทดสอบคอนกรีต
มวลเบาระบบเซลลลู่าร์ทั�งกอ้นได ้ โดยตอ้งมีขนาดไม่เกิน 30 x 30 x 10 ซม.3 ทาํใหไ้ม่สามารถทราบถึงค่า
สมัประสิทธิ> การนาํความร้อนเฉลี�ยที�แทจ้ริงของทั�งกอ้นได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.     การนาํมาซึ�งกากปูนขาวในแต่ละแหล่ง  ควรมีการศึกษาถึงองคป์ระกอบทางเคมีของกากปูน
ขาวในแหล่งนั�นๆ  เนื�องจากกากปูนขาวในแต่ละแหล่งฝังกลบมีองคป์ระกอบทางเคมีที�แตกต่างกนั ซึ� งอาจ
ส่งผลถึงคุณสมบติัของวสัดุที�นาํไปผสมได ้

2.     การเกบ็รักษากากปูนขาวในสภาพแหง้นั�น ควรมีที�กกัเกบ็ที�ปลอดความชื�น  เนื�องจากกากปูน
ขาวอาจเสื�อมคุณภาพตามอายกุารใชง้านจากปัจจยัหลายอยา่ง  เช่นเดียวกบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์

3.     สารทาํฟองที�ใชใ้นการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์แต่ละชนิด  มีความหนาแน่น
ของโฟมและมีอตัราการขยายตวัไม่เท่ากนั  ควรเลือกใชก้บัแหล่งผลิตที�น่าเชื�อถือและมีคุณภาพของสารทาํ
ฟองที�เสถียรผา่นมาตรฐานการผลิต 

4.     ควรศึกษาถึงคุณสมบติัต่างๆ ในระยะยาวที�มีกากปูนขาวเป็นส่วนผสม   
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วิเคราะหองคประกอบของดนตรีพื้นบานไทยที่ปรากฏในบทเพลงคาราบาว

The Studies of Thai Folk Songs and Folk Music in Carabao’s Works

ผูวิจัยC ธนพล ยงคโพธิ์, อาจารยอานันท นาคคง

2 สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของดนตรีพื้นบาน

ไทยที่วงดนตรีคาราบาวนำไปใชในบทเพลง ในชุดที่เปนสตูดิโออัลบ้ัม 28 อัลบั้ม ตั้งแตป พ.ศ. 2524-2557 ทั้ง

เนื้อเพลง ทำนอง จังหวะ การเรียบเรียง พรอมทั้งเปรียบเทียบบทเพลงของคาราบาวกับเพลงและดนตรี พื้นบาน

ไทยตนฉบับ

ผลการศึกษาพบวา ผลงานบทเพลงของคาราบาวที่มีองคประกอบของดนตรีพื้นบานไทย จากสตู

ดิโออัลบั้มทั้งหมด 28 อัลบ้ัม  ตั้งแตป พ.ศ. 2524-2554 จำนวน 313 บทเพลง มีทั้งหมด 37 บทเพลง ที่มีองค

ประกอบของ ดนตรีพื้นบาน ดังกลาว โดยแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ

1.2 เพลงที่ใชลักษณะของคำรองและทำนองของเพลงพื้นบานไทย

2.2 เพลงที่ใชลักษณะของจังหวะของเพลงพื้นบานไทย

3.2 เพลงที่ใชเครื่องดนตรีพื้นบานไทยมาใชประกอบกับบทเพลง

บทเพลงที่อยูในกลุมที ่1 คือ บทเพลงที่มีการนำทำนองเพลงพื้นบานไทยและลักษณะการรอง พื้น

บานมาใชในบทเพลงของคาราบาว ทั้งที่เปนการดัดแปลง และเปนแบบดั้งเดิมที่นำมาใชโดยไมเปลี่ยนแปลง 

โดยนำมาใชรวมกับการเรียบเรียงดนตรีในแบบรวมสมัย

บทเพลงในกลุมที ่ 2 คือ บทเพลงที่มีการนำเอาลักษณะของจังหวะในดนตรีพื้นบานไทยมาใช 

โดยที่เนื้อรอง ทำนอง และดนตรีนั้นมีการเรียบเรียงเปนแบบรวมสมัย

บทเพลงในกลุมที ่ 3 คือ บทเพลงที่มีการนำเอาเครื่องดนตรีพื้นบานของไทยนำมาเลนประกอบใน 

บทเพลงของคาราบาว แตในสวนของทำนองหรือจังหวะนั้นไมไดมีลักษณะของเพลงพื้นบานไทย

และดนตรีพื้นบานที่คาราบาวนำมาใชกับบทเพลง ยังครอบคลุมดนตรีพื้นบานในทุกภูมิภาคของไทย 

ในสัดสวนดังนี้ ภาคกลาง 64.87 % ภาคอีสาน 24.32 %  ภาคใต 8.11 % ภาคเหนือ  2.70 % นอกจากนี้ ยังมีการ

สรางสรรค ดนตรีใหมที่สงอิทธิพลกลับไปสูดนตรีพื้นบานไทยตนฉบับดวย

คำสำคํญ: คาราบาว, ดนตรีพื้นบานไทย, เพลงเพื่อชีวิต
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Abstract
The objective of this thesis is for the studying and analyzing of the elements 

of Thai folk songs and folk music in Carabao’s works, in studio album amount 27 albums 
since year 1981 to 2011, scope in songs, melody, rhythmic and arrangement, Comparison 
of Carabao’s works with original Thai folk songs and folk music.

The result  of the study shows that the Carabao’s works with elements of Thai 
folk songs and folk music from studio album amount 28 albums, total of 313 songs since 
year 1981 to 2014, there are 37 songs with the elements of Thai folk songs and folk 
music, they were divided into 3 groups:

1. Songs that used method of Thai folk song’s writing and Thai folk music 
melody

2. Songs that used rhythmic of Thai folk music
3. Songs that used Thai folk instruments in accompaniment
In group 1 is the songs of Carabao was brought the melody  and singing style 

of Thai folk songs to adopted in their works, both an adaptation and traditional used 
without change, was used in combination with arranging in contemporary music.

In group  2 is the songs of Carabao was used the rhythmic of Thai folk music, 
but the lyrics and melody was arranged in contemporary music.

In group 3 is the songs of Carabao which use Thai folk music instruments but 
in the melody, rhythms and music is not identified in Thai folk music.

And Thai folk music that Carabao used with their works also cover Thai folk 
music style in all regions of Thailand in proportion as follows: Central style 64.87%, 
Northeastern style 24.32%, Southern style 8.11%, Northern style 2.70%, Carabao also 
created new musical that influence back to the original Thai folk Music.

Keywords: Carabao, Thai folk songs, Thai folk music
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บทนำ
! ดนตร ี เปนคำที่มีรากศัพทมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต โบราณมักใชคูกันกับคำวา ดุริยะ คือ ดุริย

ดนตรี (สุจิตต วงษเทศ 2551: 8)

เพลงและดนตรีพื้นบานไทยเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณของคนไทย คน 

ไทยไดใชชีวิตอยูคูกับเสียงเพลงและเสียงดนตรีพื้นบานเหลานี้มาเปนเวลาชานาน โดยถายทอดสืบตอกันมาจาก 

รุนสูรุน จากปากตอปาก อาศัยแคการจดจำไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เนื่องดวยมีการใชถอยคำที่ 

เรียบงายเปนภาษาพูดธรรมดาของชาวบานทำใหจดจำไดงาย มีทวงทำนองและจังหวะที่ซ้ำไปซ้ำมา ไมซับซอน 

และมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น ซึ่งมีความเปนวิถีชีวิตทางเกษตรกรรม จนซึมซับเขากับวิถีชีวิตความ 

เปนอยูทั้งในการงานอาชีพ และการละเลนตางๆไมวาจะเปนภูมิภาคไหน 

ความเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ไดสงผลกระทบไปสูศิลปะ 

เพลงและดนตรีพื้นบานไทย ซึ่งเปนเพลงของชนชั้นพื้นฐานสวนใหญของประเทศที่ตองเปลี่ยนวิถีการดำเนิน 

ชีวิตอันสืบเนื่องมาจากแผนการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีที่เรารับมาจากตะวันตกเขามาทำใหวิถีชีวิตของ

คนในชนบทตองเปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม แตทามกลางความเสื่อมสลายของเพลง

และดนตรีพื้นบานไทยในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น การละเลนพื้นบานตางๆไดถูกใชไปในเพลง

ลูกทุงซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการคงอยูของเพลงและดนตรีพื้นบานในปจจุบัน ไมเพียงแคเพลงลูกทุงเทานั้น

แตยังมีชาวดนตรีร็อคเพื่อชีวิตที่ยังคงนำเอาเพลงและดนตรีพื้นบานออกมานำเสนอใน รูปแบบที่ปรับประยุกต

เพลงและ ดนตรีพื้นบานใหทันสมัย นั่นก็คือ “วงดนตรีคาราบาว”

วงคาราบาว เกิดจากการกอตั้งโดยนักเรียนไทยที่ฟลิปปนส 3 คน คือ ยืนยง โอภากุล (แอด)  กับ 

กีรต ิพรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว) และ สานิตย ลิ่มศิลา (ไข) ขึ้นในป พ.ศ. 2520 โดยชื่อวง คาราบาว นั้นเปน

ภาษาตากาล็อก คือภาษาพื้นเมืองของฟลิปปนส ที่หมายความวา ควาย โดยทางฟลิปปนส จะถือวาควายเปน

สัญลักษณของชนชั้นเกษตรกรรม โดยคนในวงหมายจะใหเปนวงดนตรีที่มีเนื้อหาเพื่อชีวิต

ความโดดเดนของคาราบาวนั้นมีมากมายทั้งทวงทำนองและจังหวะอันเฉียบขาด ทั้งเนื้อหาที่รับ

ใชมวลชน และสะทอนภาพสังคมในเวลานั้น  ๆ จนเกิดเปนแนวเพลงที่เรียกวา เพลงเพื่อชีวิต ทั้งภาพลักษณที่

แข็งแรงและชัดเจนของวงจนกลายเปนแบรนดคาราบาวที่ทรงพลังมาจนทุกวันนี้คาราบาวเปนวงดนตรีร็อค

เพื่อชีวิตในประเทศไทยที่มีการนำเอาเพลงและดนตรีพื้นบานมาใชเปนสวนประกอบในการ สรางสรรคผลงาน

เพลงของตัวเอง มีการเขียนคำรองและทำนองโดยใชความเปนพื้นบานที่สะทอนความเปน ไทยโดยไมไดลืมราก

เหงาของตัวเอง สิ่งที่คาราบาวเลือกมานำเสนอถือไดวาเปนตัวแทนของวัฒนธรรมพื้นบาน ที่กำลังจะหายไปใน

สังคมปจจุบัน ดวยความตอเนื่องของผลงานที่เกี่ยวของกับเพลงและดนตรีพื้นบาน ที่ไดสรางสรรค ขึ้นมาตลอด

ชวง 30 กวาปที่ผานมา มีการพัฒนาโดยเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ในทุกๆวัน จึงเปนหนึ่งในวง

ดนตรีที่มีความนาสนใจในตัวผลงานและบริบทตอสังคม

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         138 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อรวบรวม และวิเคราะห บทเพลงของคาราบาวที่ปรากฏองคประกอบของดนตรีพื้นบาน 

ไทย

2.เพื่อศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบ เนื้อเพลง ทำนอง จังหวะ การเรียบเรียง ของบทเพลงคารา

บาวที่ปรากฏ องคประกอบของดนตรีพื้นบานไทย

วิธีการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของดนตรีพื้นบานที่ปรากฏใน

บทเพลงคาราบาว มีวิธีการและขั้นตอนการศึกษาคนควา โดยเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 

ตางๆทั้ง เอกสาร งานวิจัย ตำราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และขอมูลที่เปนการบันทึกเสียง โดยศึกษา

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต  แลวจึงนำขอมูลที่ไดรวบรวมทั้งหมดมาศึกษาและวิเคราะห เปนรายงาน

การวิจัย ในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห ซึ่งไดกำหนดแนวทางวิธีการศึกษา วิจัยดังขั้นตอน

ตอไปนี้

1. การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล

2 2 1.1 ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

2 2 1.2 ผูวิจัยศึกษาเอกสารขอมูลเอกสาร หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากแหลง

ขอมูล

2 2 1.3 ประมวลผลงานเพลงจากสตูดิโออัลบั้มของวงดนตรีคาราบาว

2. ขั้นดำเนินการ

2 2.1 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีความเกี่ยวของกับการวิจัย

2 2 ยืนยง โอภากุล หัวหนาวงและผูกอตั้งวงดนตรีคาราบาว

ผูเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบาน อยางนอย 3 คน

2 2 2.2 ศึกษาและวิเคราะหบทเพลงของวงดนตรีคาราบาวโดยเลือกบทเพลงที่มีองคประกอบ

ของดนตรีพื้นบานปรากฏอยูภายในบทเพลง

  
3. ขั้นวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดใชขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตำราหนังสือ 

ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆที่เกี่ยวของ นำมาศึกษาและวิเคราะห

วิเคราะหองคประกอบทางดานดนตรีของบทเพลงคาราบาวที่ไดจำแนกออกมา

  การปรับเปลี่ยนและประยุกตดนตรีพื้นบานมาใชในการแตงเพลงรวมสมัยของวงดนตรีคารา

บาว
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  การใชเทคโนโลยีในการชวยเสริมดนตรีพื้นบานที่คาราบาวนำมาใชในบทเพลงใหเกิดความ

นาสนใจและกลบจุดดอยตางๆ

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากสตูดิโออัลบั้มทั้งหมดของคาราบาว 28 อัลบั้ม ตั้งแตป พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2557 บทเพลง

ทั้งหมด 313 บทเพลง มีบทเพลงที่มีการนำองคประกอบของดนตรีพื้นบานไทยมาใชทั้งหมด 37 บทเพลง โดยมี

การจำแนกองคประกอบของดนตรีพื้นบานดังกลาว ไดเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม คือ

1.เพลงที่ใชลักษณะของคำรองและทำนองของดนตรีพื้นบานไทย จำนวนทั้งหมด 21 เพลง ไดแก

ลำดับที่อัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง องคประกอบดนตรีพื้น

บานที่นำมาใช

อัลบั้ม 1 ขี้เมา หนอยแนะ ใชลักษณะของกลอนหัว

เดียว หนอยแนะ เอามา

จากฉอย

อัลบ้ัม 2 แปะขายขวด ดานเกวียน คลายเพลงแหนางแมว

ภาคกลาง

อัลบั้ม 3 วณิพก หรอย ทำนองหนัง

ตะลุง(กลอนหนัง) ภาค

ใต

อัลบั้ม 3 วณิพก

ลอเกวียน แหนางแมว

อัลบ้ัม 4 ท.ทหารอดทน สวรรคบานนา ทำนองอีสาน แหเซิ ้ง

บั้งไฟ

อัลบั้ม 5 เมดอินไทยแลนด ราชาเงินผอน ฉอย หรืออีแซวอัลบั้ม 5 เมดอินไทยแลนด

เมดอินไทยแลนด เพลงสงเขาลิเกและใช

เครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง

อัลบั้ม 9 ทับหลัง พระอภัยมณี ใชลักษณะของกลอนหัว

เดียว คลายเพลงขอทาน
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ลำดับที่อัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง องคประกอบดนตรีพื้น

บานที่นำมาใช

อัลบั้ม 10 หามจอดควาย ค.เขาเดียว (ถึกควายทุยภาค 10) เพลงเกี่ยวขาว

อัลบั้ม 12 สัจจะ 10 ประการ สามชาจงเจริญ เพลงซัมเซ (ออกแขก

ลิเก)

อัลบั้ม 13 ชางไห ยายสำอาง เพลงขอทานอัลบั้ม 13 ชางไห

กำลังใจแรงงาน เพลงซอ ภาคเหนือ

อัลบั้ม 14 คนสรางชาติ 20ป คาราวาน แหเซิ้งบั้งไฟ

อัลบั้ม 15 แจกกลวย คางคาวกินกลวย ทำนองกลองยาว/รำโทน

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย1 กีตารคิงส ขึ้นมาเปนเพลงกลอง

ยาว ตามดวยแหล

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย1

หัวหมอ เพลงโนราห ภาคใต

อัลบั้ม 17 เสนทางสายปลาแดก อีสานจงเจริญ หมอลำซิ่ง อีสานอัลบั้ม 17 เสนทางสายปลาแดก

เมดอินไทยแลนด’40 เพลงสงเขาลิเกและใช

เครื่องดนตรีพื้นบาน 

ประกอบเพลง ขลุย

อัลบั้ม 19 อเมริกันอันธพาล ปองปะโอนประเจียจนกัมพูเจีย ราชนิเกลิง ลิเก

อัลบั้ม 22 สาวเบียรชาง สาวเบียรชาง หมอลำ อีสาน

อัลบั้ม 26 โฮะ เมดอินไทยแลนด เพลงสงเขาลิเกและใช

เครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง

เพลงในกลุมนี้ของคาราบาวจะมีการนำเอาลักษณะของการแตงคำรองซึ่งใชกลอนสัมผัสทายหรือ

ที่เรียกอีกอยางวากลอนหัวเดียว และ/หรือ มีการนำเอาทำนองของเพลงพื้นบานแบบตางๆมาใชกับบทเพลง 
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โดยนำมาประยุกตใชซึ่งไมไดตรงตามตนฉบับเพลงพื้นบานโดยตรง และมีการใชโดยนำตนฉบับเพลงพื้นบาน

มาเรียบเรียงในบทเพลงเลย โดยอาจจะนำมาใชในบางทอนเพลงหรือเต็มบทเพลง

2.เพลงที่ใชลักษณะของจังหวะของเพลงพื้นบานไทย จำนวนทั้งหมด 10 เพลง ไดแก

ลำดับที่อัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง องคประกอบดนตรีพื้น

บานที่นำมาใช

อัลบั้ม 8 เวลคัมทูไทยแลนด เทวดาทาจะแย โห ใชเครื่องดนตรีพื้น

บานประกอบจังหวะ

เพลง กลองยาว ราย

ชาตรี

อัลบั้ม 11 วิชาแพะ หัวใจรำวง ทำนองกลองยาว/รำโทน

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย1 หลงวัฒน ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน 

ประกอบจังหวะเพลง 

ฉิ่ง ฉาบ ทำนองกลอง

ยาว

อัลบั้ม 16

หากหัวใจยังรักควาย2 คนไทยรักกัน ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบจังหวะเพลง 

ขลุย ฉิ่ง ฉาบ กรับ

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย2 อังกอรวัด ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง โปงลาง

ขลุย ซออู/กันตรึม

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย2

หัวใจบาบิ่น ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบจังหวะเพลง 

ขลุย

อัลบั้ม 17 เสนทางสายปลาแดก กลองยาว ทำนองกลองยาว

อัลบั้ม 18 เช’ยังไมตาย รั้วทะเล ทำนองหนาทับ สำเนียง

ภาคใต
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ลำดับที่อัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง องคประกอบดนตรีพื้น

บานที่นำมาใช

อัลบั้ม 20 พออยูพอกิน อยากไปลาว รำภูไท

อัลบั้ม 24 สามัคคีประเทศไทย สวนจตุจักร ทำนองกลองยาว โห

เพลงในกลุมนี้ของคาราบาวจะมีการนำเอาลักษณะของจังหวะที่ใชในเพลงพื้นบานแบบตางๆมา

ใสลงในบทเพลง โดยใชเครื่องดนตรีพื้นบานที่ใชประกอบจังหวะ โดยคาราบาวไดใชทั้งเครื่องดนตรีจริงและ

เครื่องดนตรีสังเคราะหที่เลียนเสียงมาจากเครื่องดนตรีจริง อาจจะนำมาใชในบางทอนเพลงหรือเต็มบทเพลง 

โดยที่เนื้อรอง ทำนอง และดนตรีนั้นมีการเรียบเรียงเปนแบบรวมสมัย

3. เพลงที่ใชเครื่องดนตรีพื้นบานไทยมาใชประกอบกับบทเพลง จำนวนทั้งหมด 5 เพลง

ลำดับที่อัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง องคประกอบดนตรีพื้น

บานที่นำมาใช

อัลบั้ม 16 หากหัวใจยังรักควาย2 ลมหายใจไทย ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง ขลุย

อัลบั้ม 17 เสนทางสายปลาแดก เสนทางสายปลาแดก ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง โปงลาง

อัลบั้ม 7 เสนทางสายปลาแดก ฝากจันทร ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง ขลุย

อัลบั้ม 26 โฮะ โฮะ ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง โปงลาง

อัลบั้ม 26 โฮะ

ควายไทย ใชเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประกอบเพลง ฉิ่ง 

ระนาด ซอ

เพลงในกลุมนี้ของคาราบาวจะมีการนำเอาเครื่องดนตรีพื้นบานมาใชประกอบในบทเพลง โดยคา

ราบาวไดใชทั้งเครื่องดนตรีจริงและเครื่องดนตรีสังเคราะหที่เลียนเสียงมาจากเครื่องดนตรีจริง อาจจะนำมาใช

ในบางทอนเพลงหรือเต็มบทเพลง แตในสวนของทำนองหรือจังหวะนั้นไมไดมีลักษณะของเพลงพื้นบานไทย
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นอกจากนั้นยังสามรถจำแนกดนตรีพื้นบานตางๆเหลานี้ออกเปนดนตรีพื้นบานในภูมิภาคตางๆ 

ของประเทศไทย ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคไดอีก คือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และภาคเหนือ จากบทเพลงคารา

บาวที่มีองคประกอบดนตรีพื้นบานทั้งหมด 37 บทเพลง แบงเปนดนตรีพื้นบานจากภาคกลาง 24 บทเพลง คิด

เปนรอยละได 64.87% ดนตรีพื้นบานจากภาคอีสาน 9 บทเพลง คิดเปนรอยละได 24.32% ดนตรีพื้นบานจาก

ภาคใต 3 บทเพลง คิดเปนรอยละได 8.11% ดนตรีพื้นบานจากภาคเหนือ 1 บทเพลง คิดเปนรอยละได 2.70% 

นอกจากนี้ ยังมีการสรางสรรค ดนตรีใหมที่สงอิทธิพลกลับไปสูดนตรีพื้นบานไทยตนฉบับดวย

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาและวิเคราะหไดขอสรุปดังนี้ บทเพลงของคาราบาวที่มีองคประกอบของดนตรี

พื้นบานนั้น ครอบคลุมดนตรีพื้นบานจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และ

ภาคเหนือ โดยนำองคประกอบตางๆของดนตรีพื้นบานมาประยุกตและจัดวางลงในผลงานดนตรีของตัวเองได

อยางนาสนใจ อีกทั้งยังเปนการนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยูนำมาใชควบคูไปกับเทคโนโลยีที่มีการเจริญ

เติบโตอยางไมหยุดนิ่ง จึงทำใหวงดนตรีคาราบาวเปนวงดนตรีที่มีความนาสนใจ และเปนวงดนตรีที่อยูในชั้น

แนวหนาของประเทศไทยตลอดมา

ขอเสนอแนะ
บทเพลงของคาราบาวยังมีประเด็นอื่นๆ ใหเราไดศึกษาอีกมากมาย อีกทั้งในประเด็นของเพลงพื้น

บานผูวิจัยเองก็ยังศึกษาไดไมครอบคลุมทุกบทเพลงของคาราบาว คาราบาวยังมีอัลบั้มที่ทำพิเศษขึ้นมานอก

เหนือจากสตูดิโออัลบั้มที่ผูวิจัยไดศึกษาอีกหลายอัลบั้ม สำหรับผูที่สนใจก็สามารถตอยอด หรือศึกษาเพิ่มเติมได

อีก

รายการอางอิง
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บทคดัย่อ 

ภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเด็กไทย ่ ้ จากการศึกษาตน้กาเนิดของการละเลนพืนบา้นํ ่ ้
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท่ีไดจ้ากการสังเกตสิงตางๆรอบๆตวั ท่ี่ ่ นาํมาสร้างความสนุกสนานให้แกเด็กๆ ่
โดยเลือกวสัดุท่ีมีอยใูนทอ้งถินนนั่ ่ ้ ๆ และนาํสวนท่ีเหลือใช้่ มาสร้างอุปกรณ์การเลน ่ หรือเลือกพฤติกรรมท่ี
พบเห็นอยบูอยๆมาคิดให้เกดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเป็นประโยชน์ตอการพฒันาการของเด็กๆ ่ ่ ิ ่
อีกทงัเป็นการสอนทางออ้ม ในเร่ืองกฎกติกาการอยู้ ่รวมกนในสังคม เกดความสามคัคีกน ชวยเหลือกน ่ ั ิ ั ่ ั
การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และความมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดว้ย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาลกัษณะวิธีการเลน ตน้กาเนิดการเลน กระบวนการเลน่ ํ ่ ่
อุปกรณ์การเลนและคุณคาจากการเลน รวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานท่ีตงั่ ่ ่ ้ ของโครงการและ
พฤติกรรมกลุมเป้าหมายผูใ้ชพ้ืนท่ี จนไดม้าซ่ึงแนวคิดท่ีสามารถถายทอดภูมิปัญญาท่ีแฝงอยใูนการละเลน่ ่ ่ ่้
พืนบา้นของเดก็ไทย ลงในพืนท่ีและสภาพแวดลอ้มของโครงการ้ ้  

วิงตามเส้น เลนตามกฎ คือสิงท่ีสังเคราะห์มาจากขอ้มูลตางๆท่ีทาํการศึกษาและแปรรูปเพ่ือ่ ่่ ่
การออกแบบภายใน กอใหเ้กดการประสาน ท่ีแฝงอยใูนพืนท่ีใชส้อยตางๆของโครงการ่ ิ ่ ่้  เชน โถงตอ้นรับ ่
ออกแบบให้เป็นวงกลม แบงเป็นพืนท่ีวงในและวงนอก จดัความสาํคญัคือจุดลงทะเบียนใหอ้ยวูงใน และ่ ่้
สวนพกัคอยอยนูอกวง สวนห้องคดัเลือกนกัแสดง ่ ่ ่ (Audition) นาํเอาแนวคิดการแบงฝ่ายหรื่ อแบงขา้ง นาํ่
โทนสีคูตรงขา้มมาใชเ้พื่อผูใ้ชส้อยพืนท่ีสามารถสัมผสัได ้และเช่ือมโยงสูบริบทภายนอกดว้ยมุมพกัคอย ่ ่้
เปรียบไดก้บการพกัระหวางการเลนหรือเปล่ียนเกมการเลน การตกแตงพืน ผนงั เพดาน จะออกแบบตามั ่ ่ ่ ่ ้
แนวคิดเดียวกนคือ เส้น ส่ือถึงการเคล่ือนไหว จากจุดหน่ึงไปั ยงัอีกจุดหน่ึงตามขอ้ตกลงหรือกฎกติกาการ
เลน่  

 
คาํสําคญั:  ภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเดก็ไทย ่ ้ /การออกแบบภายใน /สถาบนัศิลปะการแสดง 
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Abstract 
 

The study of the origin of Thai children’s folk games reflected the wisdom 
received from observing the surroundings and integrating them into the games to give 
great fun to the children. Materials available in local areas, surplus things, or 
behaviors often seen were chosen to make up enjoyable games that also benefited 
children’s development. These games, in addition, served indirectly as a tool   to teach 
children about social coexistence rules and to bring about unity, mutual aid, 
thoughtfulness, and ethics.  

An analysis of the information about how the games were played, their 
origins, playing processes, playing tools, and playing benefits as well as the study of 
the Institute’s environs and behaviors of the target users of the place revealed a 
concept that could convey the folk wisdom inherent in Thai children’s folk games to 
the Institute’s premises and environment.   

‘Keep to the line; play by the rules’ was a synthesis resulted from different 
sources of information being studied and processed for interior design. This provided 
coordination intrinsic to the quality of space of the Institute. For instance, the 
reception hall was designed as a circle divided into inner- and outer-circle areas. The 
main priority was the registration point located in the inner-circle area while the 
waiting place situated in the outer-circle area. The design of audition room adopted 
the concept of competition by using two tones of contrasting colors that could be felt 
by the area users and connecting with external environment by the waiting corner. 
This could be compared to a game’s interval or time out. The decoration of the floor, 
walls and ceiling was based on similar concept of line, which meant movement from 
one point to another, according to an agreement or rules of the games. 
 
Key word (s):  wisdom of Thai children’s folk games/interior design/performing arts 
institute  
 

บทนํา 
เม่ือกล่าวถึงการละเลนพืนบา้นของไทย เป็นการเลนดงัเดิ่ ่้ ้ มของเด็ก เพื่อความผอนคลาย่

อารมณ์ ทาํให้เกดความร่ืนเริง บนัเทิงใจ หลงัประกอบกจวตัรประจาํวนั ทาํให้ผูศึ้กษายอ้นรําลึกถึงในวยัิ ิ
เด็ก ซ่ึงอาศยัอยใูนยานชุมชนฝังธนบุรี มีพืนท่ีสาํหรับวิงเลน เตะฟุตบอล และอยใูกลส้ว่ ่ ่ ่่ ้ ่ น  มีเพื่อนๆทงัรุน้ ่
พี่ รุนน้อง ท่ีออกมาเลนด้วยกน โดยมีแกนนําท่ีเป็นรุนพี่ท่ีโตกวาและมีประสบการณ์มากกวา เกม่ ่ ั ่ ่ ่
การละเลนท่ีเลนกนในชวงนนั มีใหเ้ลนมากมาย มีทงัเลนกลางแจง้และในรม เชน กระตายขาเดียว่ ่ ั ่ ่ ่ ่ ่ ่้ ้ , โปลิศ
จบัขโมย, ยงิหนงัสติก, ดีดลูกหิน, เลนลูกขาง่ ่ , เลนวาว่ ่ , เสือขา้มหว้ย, กระโดดเชือก, ข่ีมา้สงเมือง่ , ตีวงลอ้, 
ฟันดาบ, หมากเกบ็, หมากฮอต,หมากรุก, เป่ากบ, วิงเปียว่ ้ , เลนเตย่ , แยล้งรู เป็นตน้ 

แตละการละเลนทาํให้่ ่ เกดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสุขใจเวลาท่ีไดเ้ลน เป็นการใช้ิ ่
เวลาวางให้เป็นประโยชน์ และเป็นกระ่ บวนการเรียนรู้อยางหน่ึงของเด็ก ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงหรือ่
ปรับเปล่ียนการเลนให้เหมาะสมกบวยั และอวยัวะตางๆของรางกาย มีลกัษณะเฉพาะในแตละทอ้งถิน มี่ ั ่ ่ ่ ่
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การละเลนพืนบา้นของไทย เกดขึนจากความคิดของคนในทอ้งถิน ทงัรูปแบบการเลนและ่ ิ ่้ ้ ่ ้
กติกาการเลนตางๆ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเ้กดประโยชนใ์นหลายๆดา้น เชน เกดความสนุก ชวยใหร้างกาย่ ่ ่ ิ ่ ิ ่ ่
แขง็แรง เพิมพูนสติปัญญา การเรียนรู้ประสบการณ์ วิถีชีวิต และสร้างมิตรภาพ  มีการสืบทอ่ ดกนมาเป็นั
เวลานาน ตามวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิน และการละเลนบางอยางมีการพฒันารูปแบบการเลนอยางตอเน่ือง ่ ่ ่ ่ ่ ่
สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นอย ูขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมตางๆของคนในทอ้งถินได ้่ ่ ่ ่
และรับรู้ไดจ้ากการละเลนพืนบา้นของไทย่ ้  
 สุรสิงห์สํารวม ฉิมพะเนาว ์(2520) ไดก้ลาวไวว้า ่ ่ “การเลนของเด็กเป็นวิธีการแสวงหาสิง่ ่
ใหมๆในโลก ท่ีชวยให้เด็กไดท้ดลองสร้างความสัมพนัธ์ของตนกบสิงแวดลอ้ม ทาํให้เด็กเกดการเรียนรู้่ ่ ั ิ่
วิธีการปกครองตนเองให้เขา้กบโลก ไดฝึ้กตนเองหรือความชาํนาญท่ีจาํเป็นตอการดาํเนินชีวิต ทาํให้เด็กั ่
คน้พบตวัเองทีละนอ้ยและมีความเช่ือมนัในตนเองสูง่ ” 
 ประพฒัน์ ลกัษณพิสุทธิ ์ (2525) กลาวถึง ่ “การเลน หมายถึง กจกรรมการเคล่ือนไหวของ่ ิ
มนุษยป์ระเภทหน่ึงท่ีมิไดมี้การกาหนดเป็นโครงสร้างท่ีแนนอนตายตวั การเลนมีความหมายท่ีกวา้งกวาํ ่ ่ ่
เกมหรือกฬา ซ่ึงเป็นกจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีี ิ สลบัซบัซอ้น มีโครงสร้างท่ีแนนอนขึน่ ้ ” 

สรุปไดว้า การเลน หมายถึง กจกรรมท่ีทาํใหเ้กดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมมีกฎกติกา  ่ ่ ิ ิ ่
และการละเลน่  หมายถึง กจกรรมท่ีสงเสริมและมุงเนน้ใหค้วามสนุกสนานเป็นหลกั และสงเสริมการออกิ ่ ่ ่
กาลงักาย มีผลตอการพฒันาการทางดา้นรางกาย จิํ ่ ่ ตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 

 
ภาพท่ี 1 การละเลนพืนบา้นของเดก็ไทย่ ้  (งูกนหางิ ) 
ท่ีมา :  http://www.chaiwbi.com/2555student/m5/d5301/wbi/555305/102.html 
           เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2557 
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ดงันนัการละเลนพืนบา้นของเดก็ไทยท่ี้ ่ ้ กาลงัจะถูกลืมจึงจาํเป็นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบํ ั
เด็กในยุคปัจจุบนัและเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม เพื่อเป็นจุดเริมตน้ในการถายทอดภูมิปัญญาจากรุนสูรุน่ ่ ่ ่ ่
จนกลายเป็นวฒันธรรมตอไป และเหมาะสมกบยุคสมยั เพื่อการแปรรูปสําหรับการออกแบบภายในสถาบนั่ ั
ศิลปะการแสดงสาํหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ทงัในเร่ืองของบรรยากาศภายในดงักลาว ใหส่ื้อออกมาในรูปลกัษณ์้ ่
ท่ีใหแ้งคิดและแรงบนัดาลใจ ท่ีเกดจากผลลพัธ์จากการศึกษาภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเดก็ไทย่ ิ ่ ้  
 

วตัถประสงค์ของการวจิัยุ  
1. ศึกษาภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเด็กไทยในภาคกลาง่ ้  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีเนือหา้ จากตน้

กาเนิดการเลน ํ ่ ,ลกัษณะและวิธีการเลน่  ,สถานท่ีเลน ่ ,คุณคาของการเลน่ ่  
2. ศึกษากลุม่ ประชากร ผูป้กครองของเด็กอาย ุ4-10 ปี และ เด็กอาย ุ11-15 ปี และครู เจา้หนา้ท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเกยวขอ้งี่   
3. กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้สําหรับเด็ก และโรงเรียนสอนการแสดง  นาํมาเพ่ือการกาหนดํ

กจกรรมภายในโครงการท่ีจะทาํการออกแบบิ  
4. ศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มกบพืนท่ีภั ้ ายในบริเวณสยามสแควร์ กรุงเทพฯ 

ซ่ึงเป็นท่ีตงัโครงการ้ และนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพ่ือการออกแบบภายในสถาบนัศิลปะการแสดงสําหรับ
เยาวชน กรุงเทพฯ 
 

วธีิการวจิัย 
              1. แนวทางและวธีิการวจิัย  

แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach): ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
เนือหาและความสมัพนัธ์ ของ้ การละเลนพืนบา้นของเดก็ไทยในภาคกลาง่ ้  จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นองคป์ระกอบ
ตางๆ่ ของการละเลนพืนบา้นของเด็กไทย่ ้  โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเกยวขอ้ง ี่ 2 กลุม ่
ไดแ้ก่ 

กลุมผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ่  ในเร่ืองการละเลนพนืบา้นของเดก็ไทยในภาคกลาง่ ้   จาํนวน 1 ราย      
ชชัชยั โกมารทตั ไดเ้ลาให้ฟัง่ วา่  ตน้กาเนิดของการคิดการละเลนพืนบา้นท่ีํ ่ ้ แตกตางกนในแตละ่ ั ่

ทอ้งถิน ขึนอยูกบสภาพแวดลอ้ม วิถีการดาํเนินชีวิตในทอ้งถินนนัๆ เชน อยูใกลแ้มนาํ หรือใกลทุ้งนา มีสว่ ่้ ่ ั ่ ่ ่ ่้ ้
กลว้ย และสวนมะพร้าวเป็นตน้ วสัดุท่ีไดก้มาจากสิงใกลต้วันนัเอง็ ่ ่   และการเลือกการเลนท่ีเหมาะสม ปลอดภยั่
ใหแ้กเดก็ในแตละวยั่ ่  การกระตุน้และการสงเสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง่   
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 กลุมผูท่ี้มีความ่ เกยวข้ี่ อง ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลทงัหมดนนั้ ้  เป็นบุคลากรครูและครูผูช้วย สอนในโรงเรียน่
ระดบัประถม และในโรงเรียนสอนการแสดง กรุงเทพฯ  จาํนวน  2 ราย  
         ครูศิริพร โรงเรียนวรรณสวางจิต  กรุงเทพฯ่   ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่  การจดัสถานท่ีเลนสาํหรับเดก็ และ่
เร่ืองของอุปกรณ์ คือ สร้างบรรยากาศของหอ้งเรียน ไมใชใหป้ลอดภยัเพียงอยางเดียว  แตจะตอ้งทาํใหเ้กด่ ่ ่ ่ ิ
ประกายของความรู้สึกกระหายใครรู้ และในหอ้งเรียนจะมีอุปกรณ์แตละชนิดเพียงชุดเดียว่ ่  เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้
เร่ืองการแบ่งปัน การใหค้วามเคารพ และเห็นคุณคาของวสัดุอุปกรณ์่     

      ครูปราง โรงเรียนสอนการแสดง (The Drama Academy) กรุงเทพฯ ไดเ้ลาใหฟั้งวา่ ่  ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตอการเรียนรู้ของเด็กไมควรเกน ่ ่ ิ 1 ½ ชวัโมงตอครังเพราะถา้นานกวานีเด็กจะไมคอยมีสมาธิ และ่ ้่ ่ ่ ่้
ความตอ้งการของเดก็ๆคือ ตอ้งการแบบอยางท่ีดีสาํหรับเป็นตน้แบบ ่ (Idol) 

แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบขอ้มูลจากแบบสอบถามและการ็
สมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากผูป้กครองท่ีใชบ้ริการโรงเรียนสอนการแสดง จาํนวน 5 ราย   ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรวดัตวัแปรหลกัท่ีมีอยใูนกรอบแนวความคิดทุกตวั่  

2. ประชากรเป้าหมาย และการส่มตวัอย่างประชากร ุ  
ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครังนี ผูว้ิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก้ ้

ประชากรเป้าหมาย คือ (ก) กลุมผูท่ี้มีความเช่ียวช่ าญท่ีเกยวขอ้งี่   จาํนวน 3 ราย   (ข) กลุมผู ้่ ปกครอง จาํนวน 5
ราย รวมทงัสิน ้ ้ 8 ราย 

ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ กลุม่ ผูป้กครองและเด็ก ท่ีมาใชบ้ริการในโรงเรียน
สอนการแสดงและเด็กท่ีสนใจในเร่ืองการแสดงในกรุงเทพฯ   เป็นหนวยวิเคราะห์ของการวิจยัครังนี โดยให้่ ้ ้
กลุมเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน่  200 ราย 

3. การส่มตวัอย่าง ุ  
การสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรตวัอยางจาํนวน่  8 คน ซ่ึงขอ้มูลบนัทึกไวไ้ด้ ผูว้ิจัยสัมภาษณ์

ประชากรสองกลุมคือ ่ (1) กลุมผูท่ี้มีความเช่ียวชาญท่ีเกยวขอ้ง่ ี่  จาํนวน 3 คน   (2) กลุมผูป้กครอง่ ท่ีอาศยัอยใูน่  
กรุงเทพฯ  จาํนวน 5 คน 

การวิจยัเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัเจาะจงกลุม่ ประชากรเป้าหมาย ไปท่ีกลุมผูป้กครองและเด็ก ท่ีมาใช้่
บริการในโรงเรียนสอนการแสดง   และการเกบขอ้มูลแบบตามสะดวก เพื่อให้เป็นตวัแทนของประชากร็
เป้าหมาย  ในการสุมครั่ ้ งนีไดจ้าํนวนกลุมประชากร้ ่ ท่ีเป็นตวัอยาง่ จาํนวน 200 คน 

4. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
การเกบรวบรวมขอ้มูลจาก็ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ไดก้าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัํ

ในการศึกษาเ ร่ืองภูมิปัญญาการละเลนพืนบ้านของเด็กไทยในภาคกลาง่ ้ เ พ่ือการออกแบบภายในสถาบัน
ศิลปะการแสดงสาํหรับเยาวชน กรุงเทพฯ  โดยมีกรอบแนวความคิดหลกัสาํหรับการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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กลุ่มผู้ใช้บริการ 
- เด็กและผู้ปกครอง 
- บุคคลทั่วไป 
- ผู้มาอบรม / สมาชิก 
กลุ่มผู้ให้บริการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- บุคคลากรท่ีมาให้ความรู้ 

สถาบันศิลปะการแสดง 

- ส่งเสริมการเป็นนักแสดง
และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงการพัฒนาในแต่ละ
ด้านและเหมาะสมกับ
บทบาทที่ได้รับ 

นักแสดงท่ีดี 
- แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับบทบาท 
- สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีความ
เอ้ือเฟ้ือ เกือกูลกัน 

พ้ืนท่ี โครงการ SITE  
- สะดวกสบาย เข้าถึงได้
ง่าย 
- อยู่ใจกลางเมือง 
- เป็นที่พักผ่อนสําหรับ
ครอบครัว 
- มีส่วนสนับสนุน
โปรแกรมของโครงการ 

การละเล่นพ้ืนบ้านสําหรับ
เด็กไทย 

นามธรรม 
- ทักษะ 
- สามัคคี 
- อิสระ 
- จินตนาการ 

- กฎเกณฑ์ 
รูปธรรม 
- เคล่ือนไหว  
- แสดงออก 
- แบ่งบัน 
- เพลิดเพลิน 

USERS BEHAVIOR 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคิดหลกัสาํหรับการดาํเนินการวจิยั 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
 

ผล/สรปผลการวจิัยุ  
จากการศึกษาขอ้มูลในด้านตางๆทงัปฐมภูมิ ทุติยภูมินัน และในสวน่ ่้ ้ ท่ีสําคญัของภูมิปัญญา

การละเลนพืนบา้นของ่ ้ เดก็ไทยภาคกลาง  รวมทงั้ กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้และโรงเรียนสอนการแสดงนนั มา้
วิเคราะห์และสรุปใจความสาํคญักอนจะเขา้สูกระบวนการออกแบบ  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบงตามหวัขอ้่ ่ ่
ของตวัแปรหลกัๆ ดงันี ้  

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         151 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



7 
 

 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงความเช่ือมโยง ระหวาง่ พฤติกรรมของการละเลนพื่ ้นบา้นของเดก็ กบัคุณสมบติัของการเป็น
นกัแสดงท่ีดี 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของการละเลนพืนบา้นของเด็ก ท่ีมีความ่ ้
เช่ือมโยงกนระหวางการละเลนพืนบา้นของเด็กั ่ ่ ้ กบัการเป็นนักแสดงท่ีดี จากการศึกษาพบวา่  สิงสําคญัของ่
การละเลนพืนบา้นคือ่ ้  การทาํให้ผูเ้ลนรู้จกัตาํแหนงหนา้ท่ีของตน่ ่   โดยแตละตาํแหนงมีความสาํคญัท่ีแตกตาง่ ่ ่
กนั  บา้งครัง้ ผูเ้ลน่ กแ็ สดงถึงความมีไหวพริบ ปฎิพาน  การตดัสินใจแกไขปัญหา้ นนั้ ๆในระยะเวลาอนัสันๆ้   มี
การรวมแรงรวมใจกน สามคัคีก่ ่ ั นั โดยการละเลนพื่ ้นบา้นนนัเกดขึนจากภูมิปัญญา้ ิ ้ ของทอ้งถิน่ ท่ีเกยวี่ ขอ้งกบั
วิถีชีวิต สงัคม วฒันธรรม บา้งกจะสอดแทรกคติ คาํสอนไปในการเลน็ ่ ดว้ย และรวมไปถึงการออกทาทาง ่ ร้อง
รํา ประกอบการเลน่ เพื่อใหเ้กดความสนุกสนานิ ยงิขึน ทาํใหเ้ดก็สามารถ่ ้ พฒันาและเรียนรู้ดา้นภาษาอีกดว้ย 

สรปุ  นยัยะของภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเด็ก่ ้ นนั้  คือเร่ืองราวท่ีพดูถึงเร่ืองการใชเ้วลาวาง่

ให้เกดประโยชน์ตอรางกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญา และสังคมิ ่ ่   รวมถึงความหวงใย่ ลูกหลาน สอดแทรกคติ
สอนเด็ก เร่ืองธรรมชาติวิทยา หรือประสบการณ์ และเนือหาวิธีการเลนมี้ ่ การเลียนแบบจากสิงรอบๆตวั ใน่
ทอ้งถิน่ นนั้  สรุปไดว้าความสาํคญัของ่ การละเลนพืนบา้นของเด็ก่ ้ เปรียบเหมือนการเลียนแบบ  เพื่อสร้างความ
สามคัคีกนในั กลุมของ่ เดก็ๆ โดยจะเกดพฒันาการดา้นิ ตางๆผานการละเลนพืนบา้น่ ่ ่ ้   ท่ีชวยในการสงเสริม่ ่ เด็กๆ 
ให้มีความเขา้ใจทางดา้นภาษา รวมถึงพฒันาทางดา้นรางกาย  จิตใจ่  อารมณ์ และทางดา้นสังคมวิทยา  ให้เป็น
ผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในภายภาคหนา้  และยงัเป็นการสร้างความสนุกสนานและการผอนคลาย่ อีกดว้ย 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงความสมัพนัธ์ของการละเลนพืนบา้น่ ้ ของเดก็กบสถาบนัศิลปะการแสดงั  
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
 

 จากแผนภูมิดงักลาว่ จึงสรุปความสมัพนัธ์ของการละเลนพืนบา้นของเดก็กบสถาบนัศิลปะการแสดง่ ั้
ไดว้า่การละเลนพืนบา้นของเดก็จะส่ือ่ ้ ออกมาเป็นรูปแบบของการเคล่ือนไหวรางกายและสง่ ่ เสียงโตต้อบกนั ท่ี
มีเน้ือหาเร่ืองราวเกยวกบวถีิชีวติี่ ั ของทอ้งถิน ่ สงผานโดยใชก้ารเลน่ ่ ่  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัหาไดง้ายตาม่
ธรรมชาติหรือของเหลือใชม้าเป็นอุปกรณ์เสริมสร้างจินตนาการ  

 แตสถาบนัศิลปะการแสดง่ นั้น  จะมีการโปรแกรมท่ีสงเสริมพฒันาการ่ ในอีกแบบหน่ึง ออกมาเป็น
รูปแบบท่ีเป็นสถานท่ีการเรียนการสอน คือสร้างทกัษะใหแ้ก่เด็ก ฝึกฝนควบคุมการใชล้มหายใจ และยงัมีการ
ใช้เสียงท่ีถูกต้อง การแสดงให้ถายทอดอารมณ์ตามบท่  สามารถตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
เทคนิคสมยัใหม ทงัวสัดุ อุปกรณ์ ของเลน ท่ีทาํใหมี้การกระตุน้่ ่้ จินตนาการเพ่ือพฒันาการใหม้ากยงิขึน ่ ้  

โดยทั้ งสองรูปแบบนี คือมีการสงเสริ้ ่ มพฒันาการให้กบเด็กเหั มือนกน แตภูมิปัญญาการละเลนั ่ ่
พืนบา้น้ นนั จะชวยทาํให้้ ่ เกดความสนุกสนาน เกดความสามคัคีิ ิ ขึนอีก ความสัมพนัธ์ของทงั้ ้  2 สิงนีมีลกัษณะท่ี่ ้
สอดคลอ้งกน ผูว้ิจยัจึงทาํการออกแบบตกแตงภายในั ่  สถาบนัศิลปะการแสดงสาํหรับเยาวชน โดยใชแ้นวคิดมา
จากการละเล่นพืนบา้นของเดก็ไทย้  เพื่อตรงกบวตัถุประสงคข์องการศึกษาครังนีั ้ ้   ภายใตแ้นวคิดของงานท่ีวา่  
“วิง่ตามเส้น เล่นตามกฎ” 
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์ Key Word 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
 

การนาํผลวิเคราะห์  นยัยะ ดา้นนามธรรมท่ีไดจ้ากการศึกษาการละเลนพืนบา้นของเด็กไทยภาค่ ้
กลางมาคล่ีคลาย  เป็นรูปแบบนามธรรม เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบสถาบนัศิลปะการแสดงสาํหรับเยาวชน  
ทงัเร่ืองของ้  เส้น รูปราง รูปทรง พืนผวิ่ ้ สมัผสั และโทนสี แบงออกเป็น่ สวน่ ตางๆ่  ดงัน้ี  

 

 
แผนภูมิท่ี 5  แสดงการวิเคราะห์การแทนคาทศันธาตุ่  
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
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1. DESIGN CONCEPT  ไดแ้ทนคาจาก่ ลกัษณะวิธีการเลน ซ่ึงเป็นรู่ ปแบบวิธีการเลนท่ีนิยม่
เลนกนสวนใหญ่ ั ่ ่ในภาคกลาง คือ รูปแบบวิธีเลนแบบชิงท่ีหมาย ่  ซ่ึงรูปแบบนียงัสามารถพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั ้
ซ่ึงแสดงถึงการกาหนดเป้าหมาย ลกัษํ ณะการเลนนีจะสามารถส่ือได้งายและมีความสนุกสนาน่ ่้ มากท่ีสุด  
ดังนันการวางผัง้ ของอาคารพืนท่ี้ แหงนี่ ้ จึง ส่ือออกมาในลักษณะ    Metaphor  ถึงการไปยังเป้าหมาย 
เปรียบเสมือนอยใูนเกมการ่ ละเลน่  และเพิมดว้ยงานตกแตง่ ่ ภายนอกของโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหว่างภายนอกและภายในโครงการ  และการเลือกใชสี้หลกัของโครงการนนั มาจาการวิเคราะ้ ห์
และแปรรูปเพื่อการออกแบบภายใน  ผูว้ิจยัไดคิ้ดเปรียบเปรยกบัการละเลนพืนบา้นของเด็กไทย  เหมือนกบ่ ั้
การวิงไปตามเส้น เลนไปตามกฎ่ ่  หรือเลนตาม่ เป้าหมายท่ีวางไว  ้ ท่ีมีทงัความ้ สนุกสนานท่ีส่งผานถึงเด็ก  ่
ดงันนัสีท่ีได ้คือสีท่ีมาจากธรรมชาติ้   สิงแวดลอ้มรอบๆตวั่  และใหค้วามรู้สึกปลอดภยัแกเดก็่  
 

 
ภาพท่ี2 แนวทางการจดัวางผงัโดยเปรียบเปรยกบกระบวนการเลนั ่  
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

2. LAY-OUT  PLAN  ไดน้าํแนวความคิดของลกัษณะของการละเล่นแตละชนิด่  มาทาํการ 
Mapping Zoning ลงในแปลน  เพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงการประสานกน  ั และการเช่ือมตอการใชพ้ืนท่ีตามโปรแกรม่ ้    
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ภาพท่ี3 แสดงแนวคิดการวาง Zoning Plan  
ท่ีมา: ออกแบบโดย  นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

3. Entrance Area :    คือพืนท่ี้ จุดนดัพบ ไดน้าํแนวความคิดของกาฟักไขและงูกนหาง  ท่ีมีเนือหา่ ิ ้
สร้างแรงดึงดูด ความสนใจ  มาเป็น concept ในการออกแบบ ไดน้าํมาถอดเป็น เส้น  รูปราง รูปทรง จงัหวะ ่
รวมทงันยัยะของ้ การละเลนพืนบา้น่ ้  

 
ภาพท่ี4 ทศันียภาพภายในพืนท่ีสวนหนา้ทางเขา้โครงการ้ ่  
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

4. Public Area :    คือพืนท่ีสวนตอ้นรับ  จะมีสวนประชาสัมพนัธ์ ลงทะเบียน และพืนท่ีสวน้ ้่ ่ ่
สาํนกังานออฟฟิศ (ฝ่ายบริหาร)   พืนท่ีสวนนี ไดน้าํแนวความคิดของกาฟักไขและรีรีขา้วสาร  ท่ีมีเนือหาความ้ ้ ้่ ่
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ภาพท่ี5 กระบวนการคิดกอนนาํมาแปรรูปสูงานออกแบบ ่ ่  
ท่ีมา: ออกแบบโดย  นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

5. Training Area :    เป็นพืนท่ี้ ฝึกซอ้มบทบาท   และเป็นพืนท่ีสาํหรับการคดัเลือกนกัแสดงได้้
ดว้ย โดยพืนท่ีนีไดน้าํแนวความคิดจากกระบวนการกอนเลน  ท่ีมีเนือหาเกยวกบการ้ ้ ้่ ่ ี่ ั เลือกฝ่าย   มาเป็น concept
ในการออกแบบ ไดน้าํเนือหาของวิธีการเลนมาถอดเป็น เส้น สี รูปราง รูปทรง จงัหวะ ้ ่ ่  

 
ภาพท่ี6  กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ และทศันียภาพภายใน่  Training Area 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
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6. Play Ground :    คือพืนท่ีโลง ใหเ้ดก็ๆวิงเลน   จะมีทงัสวนท่ีเป็นลานสนามหญา้ และสวนลาน้ ่ ่ ่ ่่ ้
ท่ีฉีดโฟมกนลม้ ั และบอทราย่ สาํหรับทาํกจกรรม   พืนท่ีบริเวณนีิ ้ ้  ไดน้าํแนวความคิดจากรีรีขา้วสาร เตยและ
มอญซอนผา้่    ท่ีมีเน้ือหากลาวถึง่ บริบทและส่ิงแวดลอ้ม   มาเป็น concept ในการออกแบบ ไดน้าํเนือหาวิธีการ้
เลน่ มาถอดเป็น เส้น สี จงัหวะการวางลวดลายพืนสนาม้ และท่ีนงัดูแลลูกหลาน่  

 
ภาพท่ี7 กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ ่ และทศันียภาพสนามเดก็เลน่  (ลานกลางแจง้) 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

7. Learning Area :    เป็นพืนท่ี้ อธิบาย หรือใหข้อ้มูลแก่เดก็   และเป็นพื้นท่ีประชุมของผูป้กครอง
ดว้ย โดยพืนท่ีนี้ ้ ไดน้าํแนวความคิดจากการเลน่ เดินกะลา   ท่ีมีเนือหา้ เกยวกบจินตนาการี่ ั    มาเป็น conceptใน
การออกแบบ ไดน้าํเนือหาของวิธีการเลน้ ่ มาถอดเป็น เส้น สี รูปราง รูปทรง ่ จงัหวะ  

 
ภาพท่ี8  กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ ่ และทศันียภาพภายในหอ้งเรียน 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์
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8. Game Area :    เป็นพืนท่ี้ สาํหรับเด็ก   และเป็นพืนท่ีท่ีผูป้กครองสามารถมายนืแอบดูไดด้ว้ย  ้
โดยพืนท่ีนี้ ้ ไดน้าํแนวความคิดจากการเลนกระโดดเชือกหมู   ท่ีมีเนือหาของความพร้อมเพรียง่ ่ ้ และชางสังเกต่  
มาเป็น concept ในการออกแบบ ไดน้าํเนือหาของวิธีการเลน้ ่ มาถอดเป็น เส้น สี รูปราง รูปทรง่  

 
ภาพท่ี9  กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ ่ และทศันียภาพภายในสวนพืนท่ีเลนในรม่ ่ ่้  
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

9. Theatre Area :    เป็นพืนท่ีสาํหรับการเรียนรู้และทดสอบความสามารถของเด็ก   และเป็น้
พื้นท่ีท่ีผูป้กครองสามารถมาให้กาลงัใจํ ได ้ โดยพืนท่ีนีได้้ ้ นาํแนวความคิดจากการเลนเดินกะลา   ท่ีมีเนือหา่ ้
เกยวกบจินตนาการ   ี่ ั   ท่ีมีเนือหาของความ มาเป็น้  concept ในการออกแบบ ไดน้าํเนือหาของวิธีการเลนมา้ ่
ถอดเป็น เส้น สี รูปราง รูปทรง่  

 
ภาพท่ี10  กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ และทศันียภาพภายในสวนหนา้และภายในโรงละคร่ ่  
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         159 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



15 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาภูมิปัญญาการละเลนพืนบา้นของเด็กไทย่ ้  ทาํให้ทราบประวติัความเป็นมา  รูปแบบ และ

แนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการออกแบบภายในสถาบนัศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน   รวมถึงการศึกษาตวัแปร
ควบคุม   ผงัองคก์รการบริหารภายใน  พฤติกรรม  จิตวิทยาผูใ้ชบ้ริการ - ผูใ้หบ้ริการ  และการวิเคราะห์บริบท
ของพืนท่ี้   สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ   ทาํใหไ้ดแ้นวความคิดใหมในการออกแบบตกแตงภายใน ่ ่ สถาบนั
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชนแนวใหมซ่ึง่ เข้ากบยุคสมัยในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของั
กลุมเป้าหมาย่  

ผลจากการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการประยุกต์  ตีความ  ตัดทอน  เปรียบเปรย ตางๆ ซ่ึงได้นํา่
แนวความคิด ภูมิปัญญาการละเลนพืนบ้านของเด็กไทย่ ้   เพื่อการออกแบบท่ีใช้แนวคิดทงัรูปธรรม และ้
นามธรรม จนเกดงานออกแบบตกแตงภายใน ิ ่ ในรูปแบบใหมท่ีทนัสมยั และสมบูรณ์่ เหมาะสมกบสังคมั
ปัจจุบนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมของการละเลนพืนบา้นของเด็กไทยในปัจจุบนั ไมไดรั้บความ่ ่้
นิยมในการเลนเชนในอดีต่ ่   การหลงัไหลเขา้มาของเทคโนโลย ีทาํให้คานิยมของคนรุนใหมเปล่ียนไป การหา่ ่ ่
ขอ้มูลในอนาคตอาจจะลดนอ้ยถอยลง  

2. งานวิจยัฉบบันีมุง้เนน้การศึกษาลกัษณะวิธีการเลน และคุณคาของการละเลนพืนบา้นของ้ ้่ ่ ่
เดก็ไทย (ภาคกลาง) แตเพียงอยางเดียว ดงันนัจึ่ ่ ้ งขอเสนอแนะผูท่ี้สนใจการละเลนพืนบา้น่ ้  ใหศึ้กษาเพิมเติมใน่
ภาคอ่ืนๆ ท่ีมีความน่าสนใจไมแพภ้าคกลาง เพราะเป็นวิถีชีวิตในทอ้งถินท่ีแตกตางกน ่ ่ ั่ ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของ
พืนท่ีนนัๆ้ ้  

3. ผูว้ิจยัอยากใหภ้าครัฐ สถาบนัการศึกษาหนวยงานตางๆท่ีเกยวขอ้ง   เขา้มามีสวนรวมก่ ่ ี่ ่ ่ บัการ
อนุรักษก์ารละเลน่ พืนบา้น้ ของเดก็นีอยางจริงจงั  รวมถึงมีการเผยแพรประชาสมัพนัธ์ใหค้นรุนหลงัไดท้ราบถึง้ ่ ่ ่
คุณคาความสาํคญัของ่ การละเลนพืนบา้นของเดก็่ ้  ท่ีไดสื้บทอดจากรุนสูรุนตอไป่ ่ ่ ่  
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บทคดัย่อ 
การประพนัธ์เพลงและท่าเตน้กลุ่มบีบอย ในการศึกษาภาพสะทอ้นของเสียง ทั<งเสียงจาก

ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มและเสียงจากวสัดุโดยที?ผูวิ้จยัไดใ้หค้วามสาํคญัของเสียงที?เกิดจากท่าเตน้เบรกกิ<ง
และไดพ้ฒันาพื<นที?ที?ทาํใหเ้กิดเสียงโดยใชว้สัดุ เช่น ผา้ พลาสติก กระดาษ และเส้นลวด เพื?อใหเ้กิดเสียงที?
แตกต่างและหลากหลาย ผูวิ้จยัได้นาํเสียงสะทอ้นเหล่านี< มาวิเคราะห์และแทนค่าของจงัหวะดว้ยตวัโน้ต
เพื?อให้สอดคลอ้งกบัท่าเตน้ของกลุ่มบีบอยและผสมผสานกบัจงัหวะของแนวดนตรีเบรกบีท ประพนัธ์เพลง
ในรูปแบบของอิเลคโทรอะคูสติค 

บทประพนัธ์เพลงและท่าเตน้บีบอยที?เกิดขึ<นนี<สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของเสียงที?มีต่อบท
ประพนัธ์เพลงและท่าเตน้อนัเป็นส่วนหนึ?งของวฒันธรรมขา้งถนน 

 
คําสําคัญ: บีบอย, วฒันธรรมขา้งถนน, ภาพสะทอ้นดนตรี, อิเลคโทรอะคูสติก, การประพนัธ์เพลง 
 
Abstract 

Music composition and B-boy dance movement in recent study was sound 
reflected from natural, environment and material sound. The researcher emphasized 
on sound which happen during Breaking dance and developed soundscape for music 
composition by using materials, such as clothes, plastic, paper, wire for distinct and 
variation in sounds to improve the tone is different. The researchers have applied 
these echo analysis and representation of rhythm with the notes. To comply with B-
boydance movement and unique blend with the rhythm of the breakbeat music and 
composition in the Electroacoustic. 

This music composition and B-boy dance movement would reflect the 
effect of sound on music composition and B-boy dance movement which are the part 
of street culture. 
 
Key Words: B-boy, Street culture, Musical Reflection, Electroacoustic, Music 
composition 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         161 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

บทนํา  
 โลกในปัจจุบนัเป็นยุคแห่ง โลกาภิวฒัน์ (Globalization) หรือโลกที?ไร้พรมแดน ความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีในการติดต่อสื?อสารในช่วงทศวรรษที?ผา่นมาเป็นปัจจยัสาํคญั ที?ส่งผลให้
การติดต่อสื?อสารระหวา่งกนัทาํไดง่้ายสะดวกสบายและรวดเร็วแบบไร้ขอ้จาํกดั ทาํใหเ้กิดการเปลี?ยนแปลง
ทางระบบเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา วฒันธรรมรวมทั<งศิลปะ และการดนตรี มีการแพร่กระจาย
ทางวฒันธรรมผ่านสื?อต่างๆ ไปสู่ผูรั้บสารไดอ้ย่างรวดเร็วขึ<น จึงส่งผลให้สังคม ค่านิยม พฤติกรรมและ
วฒันธรรมเปลี?ยนแปลงไป ในวฒันธรรมหนึ? งๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายวฒันธรรมย่อย (Subculture) 
อาทิเช่น วฒันธรรมยอ่ยเฉพาะทอ้งถิ?น เชื<อชาติ กลุ่มอาชีพ รวมทั<งการแบ่งวฒันธรรมย่อยตามวยั ไดแ้ก่ วยั
เดก็ วยัรุ่น วยัชรา หรือวฒันธรรมยอ่ยที?ถกูแบ่งออกตามความชอบ หรือความสนใจ ครอบคลุมถึงทุกสิ?งทุก
อย่างอนัเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทาํที?แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย ์ในสังคมของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ? งหรือสังคมใดสังคมหนึ? ง  มนุษย์ได้สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ การจัดระเบียบ 
ตลอดจนระบบความเชื?อ ความนิยมความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ  ในการควบคุมและใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ (สุรพล, 2551)1  
 วฒันธรรมการเตน้เบรกกิ<ง (Breaking) ของกลุ่ม บีบอย ( B-boy ) เป็นการสะทอ้นอิทธิพล
จากชนชาติแอฟริกนั ลาตินอเมริกนัในเซ้าท์บรองซ์ และอเมริกนั ซึ? งเป็นวฒันธรรมของชาวตะวนัตกที?
แพร่กระจายเขา้มาในประเทศไทย รูปแบบการเตน้นั<นจะเตน้ได ้ทั<งในแนวเพลง ฮิปฮอป ฟังค ์ป๊อป และ
แนวเพลงอื?นๆ ซึ?งรูปแบบการเตน้ของกลุ่มบีบอย มี 4 องคป์ระกอบพื<นฐาน และเป็นที?รู้จกักนัดีในชื?อของ
การเตน้ เบรกกิ<ง (Breaking) หรือบีบอยอิ<ง (B-boying) องคป์ระกอบแรกคือ ท็อปร็อก (Toprock) เป็นการ
เตน้ที?มีรูปแบบเป็นลกัษณะยืนเตน้ หรือการเขย่าหรือโยกไปมา องคป์ระกอบที? 2 ดาวน์ร็อก (Downrock) 
คือการเตน้แบบโยกไปมา ดา้นล่าง ซึ? งจะเรียกกนัอีกอย่างว่า ฟุตเวิร์ก (Footwork) เป็นการเตน้ลงบนพื<น            
องคป์ระกอบที? 3 คือ ฟรีซ (Freeze) เป็นท่าจบโดยจะหยุดโพสต์ท่าต่างๆ เมื?อตอ้งการที?จะทาํการจบการ
เตน้ หรือ ตอ้งการหยุดตามจงัหวะเพลง อาจจะเป็นท่าโพสต์ท่าแบบธรรมดา หรือ เป็นท่าที?ผาดโผนก็ได ้
เช่น โพสตท่์าแบบกลบัหวั องคป์ระกอบที? 4 คือ พาวเวอร์มูฟ (Powermove) เป็นท่าที?ใชพ้ลงัของร่างกาย
และแรงเหวี?ยง ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นท่าที?ผาดโผน และเป็นส่วนของในการเคลื?อนไหวในการทาํท่า
หมุนบนพื<นหรือบนอากาศรูปแบบการเตน้เบรกกิ<ง (Breaking) ของกลุ่ม บีบอย    (B-boy) นั<นเป็นการเตน้
ที?มีความหลากหลาย โดยการนาํท่วงท่าจากกีฬายิมนสัติกอนัเป็นลีลาการเคลื?อนไหวที?พลิ<วไหว อ่อนชอ้ย 
สวยงาม มาผสมผสานกบัศิลปะ การเคลื?อนไหวแบบกงัฟูของจีน และการต่อสู้ กาโปเอยร่์า (Capoeira) 
ของบราซิลดว้ย การเตน้ของกลุ่มบีบอย (B-boy) จึงตอ้งใชพ้ละกาํลงัในการเตน้ไม่ต่างกบัการเล่นกีฬาหรือ
การออกกาํลงักาย และเป็นการเคลื?อนไหวที?แสดงออกถึงความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ส่วนสถานที?ของ
กลุ่มบีบอย (B-boy)  จะเลือกสถานที?ตามสวนสาธารณะ บนถนนหรือขา้งถนน (Street Culture) เป็น
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สถานที?ในการฝึกซอ้มการเตน้ วฒันธรรมขา้งถนน  (Street Culture) เป็นวฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) 
ของคนในสังคมเมืองใหญ่ ที?มีความแตกต่างจากวฒันธรรมกระแสหลกัอย่างสิ<นเชิง วฒันธรรมขา้งถนน
นั<นถูกหล่อหลอมขึ<นจากอิทธิพลของศาสตร์หลายแขนง ทั<งกีฬา Extreme อาทิเช่น การโตค้ลื?น เสก็ตบ
อร์ด และดนตรีอย่างเช่น Hip-Hop, Rock และ Puke รวมไปถึงศิลปะเช่นลายกราฟฟิตี<  (Graffiti) การเตน้
เบรกแดนซ์ และการแสดงขา้งถนน  (Street Performance) เป็นตน้ (B-boy.  Accessed March 9 , 2013)2 
 กลุ่มบีบอย (B-boy) เป็นกลุ่มวฒันธรรมย่อยฮิปฮอปที?เป็นวฒันธรรมของการใชร่้างกาย ซึ? ง
แสดงออกผา่นเสียงร้อง ท่าทาง และการเตน้ (สาริตา, 2549)3  
                        การเตน้ของกลุ่มบีบอย มีการแสดงออกทางร่างกาย มีการกระโดดโลดเตน้ มีการพูดคุย
สนทนากนั การถ่ายทอดแลกเปลี?ยนท่าเตน้ การสอนท่าเตน้ให้แก่รุ่นนอ้ง มีการเปล่งเสียงที?แสดงออกถึง
ความสนุกสนาน เป็นต้น ในขณะที?ก ําลังเต้นจะได้ยินเสียงเกิดขึ< นมากมายและแตกต่างกันตาม
สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่เสียงที?เกิดขึ< นจากการกระทบของร่างกายกบัพื<น เสียงจากการกระโดดโลดเต้น 
เสียงพูดคุย  การเสียดสีวตัถุกบัอากาศตามสภาพแวดลอ้ม เสียงที?เกิดขึ<นเหล่านี< มีจงัหวะ ทาํนอง ความ
ไพเราะในตวัเอง ถา้เราบนัทึกเสียงที?เกิดจากการเตน้มาวิเคราะห์และผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนว
ดนตรีเบรกบีท (Break Beat) มาเป็นภาพสะทอ้นดนตรีเพื?อใหผู้ฟั้งไดรั้บความบนัเทิงและสนุกสนาน 
 เมื?อ10 กว่าปีที?ผ่านมาการเตน้เบรกกิ<ง (Breaking ) ของกลุ่มบีบอย (B-boy) ในประเทศไทย  
เริ?มเขา้มาเป็นที?นิยม ในกลุ่มเด็กและวนัรุ่นที?มีใจรักและชื?นชอบในการเตน้  ผูวิ้จยัมีแนวคิดว่า  การเตน้
เบรกกิ<ง (Breaking) เป็นการเต้นที? มีท่วงท่าลีลาและการเคลื?อนไหวอย่างอ่อนช้อยสวยงาม แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็จะมีการใชพ้ละกาํลงัในการเตน้ เพื?อใหเ้กิดความคึกคกั โลดโผน เร้าใจสนุกสนาน ทาํให้
ร่างกายแข็งแรงควบคู่กนัไปดว้ย นอกจากจะเป็นการออกกาํลงักายและใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  ยงั
เป็นการพฒันาทกัษะสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้มีประสิทธิภาพมากขึ<นและยงัเป็นการพกัผ่อน คลาย
เครียด ได้อีกด้วย ดังมีผูก้ล่าวว่า  บรรดาความรับผิดชอบทั< งหลายทั< งปวงนั<นเป็นสิ? งที?ทําให้มนุษย ์         
ถอยหลงัใหก้บัความรื?นรมยแ์ละเกิดความเครียด วิปริตทางอารมณ์  ร่างกายและจิตใจ และหาทางออกดว้ย
วิธีต่างๆ      เพื?อให้พบกับความรื? นรมย ์ซึ? งมีหลายลา้นวิธีเท่าที?สมองมนุษย์จะคิดได้  การผ่อนคลาย 
พกัผอ่น ปลอดภยั จึงเป็นวิธีหลกั  ที?แตกแขนงออกไปเป็นลา้นวิธี  เพื?อใหต้นเองมีความสบายใจ  พน้จาก
สภาวะความกดดัน และจากความรับผิดชอบต่างๆได้  เราจึงได้เห็นมนุษย์โลกหาทางออกกันอย่าง
เพลิดเพลินเจริญใจ เช่น  เลี<ยงสัตว ์  ยิงนก ตกปลา  ออกกาํลงักาย  เตน้รํา  เล่นกีฬา  เล่นดนตรี ฯลฯ เป็นตน้  
ดนตรีคือศิลปะอีกแขนงหนึ?งที?มีคุณสมบติัเด่น คือ ใหค้วามผ่อนคลาย ชุ่มชื?น  รื?นรมย ์ เมื?อไดย้ินไดฟั้งและ
ไดก้ระโดดโลดเตน้  เสียงดนตรีทาํให้เคลิบเคลิ<ม  อ่อนไหว  สดชื?น  แจ่มใส  เฉกเช่นธรรมชาติที?แสน

                                                           

2  B-boy.  Accessed March 9 , 2013.  Available from th.Wikipedia.org/wiki/บีบอย 
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สะอาดและบริสุทธิw   ดนตรีอาจจะสร้างความหดหู่เดียวดาย  ทุกขร์ะทมไดใ้นบางขณะ  แต่ที?ยิ?งใหญ่  ดนตรี
สร้างความรัก  ก่อให้เกิดเป็นสิ? งสวยงาม คอยชะลา้งความทุกข์ความชั?วร้ายให้มลายหายไปในทันที
เช่นเดียวกบับทสรุปสุดทา้ย คือ  ผ่อนคลายอย่างรื?นรมยโ์สมนสั  ดนตรีที?จดัว่าเป็นการผ่อนคลายจากอดีต
ถึงปัจจุบนั  คือดนตรีสาํหรับการฟัง (Easy Listening Music) ดนตรีบรรเลง (Love Song  Instrumental) 
หรือ Classical Music  จึงกลายเป็นเพลงสาํหรับการฟังดว้ย  ในปี ค.ศ.1997 - 1998  เกิดมีดนตรีแนวใหม่ที?
แตกแขนงออกจากลาํตน้ Electronic ผลิเป็นกิ?งใบใหม่ในสาขา Easy Listening  Millennium  และได้
พฒันามาเรื?อยๆ จนถึง “เบรกบีท บิ}กบีท” หรือที?เรียกรวมวา่ อิเลคโทรนิกา้ (นรเศรษฐ, 2550)4 
   ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคง์านการประพนัธ์เพลง โดยใชเ้สียงวฒันธรรมขา้งถนน
ผา่นการเตน้ของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยมาเป็นภาพสะทอ้นดนตรี จึงไดศึ้กษาและบนัทึกเสียงที?เกิดจาก
การเตน้เหล่านั<นมาวิเคราะห์และผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนวดนตรีเบรกบีท (Break Beat) มาเป็น
วัตถุดิบพื<นฐานในการประพันธ์เพลงโดยใช้รูปแบบของการประพันธ์เพลงอิเลคโทรอะคูสติก 
(Electroacoustic) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื?อศึกษาและพฒันาเสียงวฒันธรรมขา้งถนนที?สะทอ้นผา่นการเตน้ของกลุ่มบีบอย (B-

boy) ในประเทศไทย 
2. เพื?อวิเคราะห์และคดัเลือกเสียงที?สาํคญัและน่าสนใจของวฒันธรรมขา้งถนนที?สะทอ้น

ผา่นการเตน้ของกลุ่มบีบอย (B-boy) ในประเทศไทยมาเป็นพื<นฐานในการประพนัธ์เพลง 
3. เพื?อสร้างสรรค์ผลงานการประพนัธ์เพลงในรูปแบบอิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic) 

โดยใช้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เสียงวฒันธรรมข้างถนนที?สะทอ้นผ่านการเตน้ของกลุ่มบีบอยใน
ประเทศไทยมาผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนวดนตรีเบรกบีท (Break Beat) ผา่นมุมมองของผูวิ้จยั  

 

วธีิการวจิยั   
 การวิจยัครั< งนี<<ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามลาํดบัต่อไปนี<                         

1. ขั<นตอนสาํรวจและศึกษาเอกสารที?เกี?ยวขอ้ง  โดยการสาํรวจศึกษาเอกสาร  ศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเอกสารต่างๆเพื?อเป็นความรู้พื<นฐาน อนัจะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดโครงสร้างและกรอบ
ความคิดของการวิจยั เขียนเคา้โครงวิจยัเพื?อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิจยัในครั< งนี<  

2. ขั<นคดัเลือกขอ้มลู  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี<  
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                            2.1  ศึกษาเสียงของวฒันธรรมข้างถนนที?สะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอยใน
ประเทศไทย ดงัต่อไปนี<  
                    2.1.1  ศึกษาเสียงสะทอ้นจากพื<นรองเทา้ของนกัเตน้บีบอย 
                   2.1.2 ศึกษาเสียงสะทอ้นจากสภาพแวดลอ้มของวฒันธรรมขา้งถนน 
 2.1.3  ศึกษาเสียงสะทอ้นจากวสัดุที?นาํมาพฒันาพื<นรองเทา้ ไดแ้ก่ เส้นลวด, ผา้, 
พลาสติก, กระดาษ เป็นตน้ 
                            2.2  บนัทึกเสียงสะทอ้นจากขอ้  2.1  มาศึกษาพิจารณาเพื?อคดัเลือก คดักรองและคดัแยก
เสียงสะทอ้นที?เกิดขึ<น  นาํมาจดัแบ่งหมวดหมู่ตามองคป์ระกอบพื<นฐานการเตน้เบรกกิ<งดงันี<  
                    2.2.1  เสียงสะทอ้นที?เกิดจากหมวดที?หนึ?งท่า Top rock 
                2.2.2  เสียงสะทอ้นที?เกิดจากหมวดที?สองท่า  Footwork 
                    2.2.3  เสียงสะทอ้นที?เกิดจากหมวดที?สามท่า  Power move 
 2.2.4  เสียงสะทอ้นที?เกิดจากหมวดของท่า Freeze  เป็นเพียงการหยุดโพสตท่์า  
เมื?อตอ้งการที?จะจบการเตน้หรือการหยดุตามจงัหวะเพลงเป็นท่าที?ใชเ้วลาเพียงสั<นๆจึงไดน้าํเสียงสะทอ้นที?
เกิดขึ<นไปผสมไวก้บัสามหมวดที?กล่าวขา้งตน้ 
 3.   ขั<นจดักระทาํขอ้มลู 
           3.1  นาํบนัทึกขอ้มลูที?ไดจ้ากขอ้ 2.2 มาศึกษาและวิเคราะห์เพื?อกาํหนดโครงสร้างของ
เพลงดงันี<  
                                3.1.1  ใส่ตวัโนต้แทนลกัษณะการเคลื?อนที?ของท่าเตน้เพื?อนาํตวัโนต้ไปตีความ
ในส่วนของจงัหวะ (Part Rhythm)  เพื?อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบของจงัหวะและการเคลื?อนที?ของท่าเตน้
ในหมวดนั<นๆและนาํมาผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนวดนตรีเบรกบีท 
                                3.1.2   นาํขอ้มลูที?ไดม้าตดัต่อ ปรับแต่ง  เพื?อใหไ้ดค้วามสวยงามและสมบูรณ์โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตดัต่อภาพ (Finalcut)  และการตดัต่อเสียง  (Logic)     
                               3.1.3   นาํขอ้มูลที?ไดท้ั<งหมดมาจดัวางในรูปแบบของการประพนัธ์เพลงอิเลคโทร 
อะคูสติก  (Electroacustic) มีชื?อวา่ เพลง บีบอยซาวด ์ (B-boy Sound) 
 4. ขั<นเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ ผูวิ้จยัไดน้าํเสนอผลงานในรูปแบบของการประพนัธ์
เพลงอิเลคโทรอะคูสติกทั<ง 3 ท่อนเพลง และไดน้าํเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงรถ เสียงสนทนา เสียงลม
พดัและเสียงที?เกิดจากองค์ประกอบการเตน้ของกลุ่มบีบอยมาสอดแทรกไวเ้บื<องหลงัของทุกๆท่อนเพลง
และในแต่ละท่อนเพลงจะใชเ้วลาประมาณ 4-5 นาที 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาเสียงวฒันธรรมขา้งถนนสะทอ้นผา่นการเตน้ของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยมา
เป็นภาพสะทอ้นดนตรี  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี<       
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เพลง บีบอยซาวด์  ( B-boy Sound ) 

 ท่อนเพลงที8 1  แทนความสบายสบาย 
  ผลการศึกษาจากการทดลองพื<นที?ที?ทาํใหเ้กิดการสะทอ้นของเสียงจากผา้ในท่า Toprock 
เสียงที?เกิดขึ<นไดแ้ก่ ย ํ?าหนา้แบบที? 1 และ 2  ย ํ?าไปดา้นหลงั  ย ํ?าขา้งแบบที? 1 และ 2  ย ํ?าส้นเทา้  ย ํ?าขาไขว ้
พบว่า  เสียงสะทอ้นที?เกิดขึ<นสื?อถึงความรู้สึกเบาๆฟังแลว้เกิดอารมณ์สบายสบายสอดคลอ้งกบัอตัรา
จงัหวะที?ชา้ 
 ท่อนเพลงที8  2  แทนความคึกคกั 
  ผลการศึกษาจากการทดลองพื<นที?ที?ทาํให้เกิดการสะทอ้นของเสียงจากกระดาษและ
พลาสติก ในท่า Footwork ไดแ้ก่ Kick step 1, 2 และ3, CC step, 3 step, 6 step, 8 step พบว่า เสียงสะทอ้น
ที?เกิดขึ<นสื?อถึงความรู้สึกหนักแน่นปานกลาง ฟังแลว้เกิดอารมณ์คึกคัก สอดคลอ้งกบัอตัราจังหวะที?เร็ว         
ปานกลาง 
 ท่อนเพลงที8 3 แทนความโลดโผนรวดเร็ว 
  ผลการศึกษาจากการทดลองพื<นที?ที?ทาํให้เกิดการสะทอ้นของเสียงจากเส้นลวดในท่า 
Powermove  ไดแ้ก่ Willmill, Backspin, Swip, Turtle, Cricket, Handgide,  Flare (Thomas ), Munchmaill, 
1990, 2000, Air track, Head spin  พบวา่เสียงสะทอ้นที?เกิดขึ<นสื?อถึงความรู้สึกหนกัแน่นกงัวานฟังแลว้เกิด
อารมณ์โลดโผนรวดเร็วสอดคลอ้งกบัอตัราจงัหวะที?ค่อนขา้งเร็วถึงเร็ว 
  

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเสียงวฒันธรรมขา้งถนนสะทอ้นผ่านการเตน้ของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยมา
เป็นภาพสะทอ้นดนตรีในบทเพลงที?ชื?อว่า บีบอยซาวด ์( B-boy Sound ) แบ่งการประพนัธ์เป็นสามท่อน
เพลง  ท่อนเพลงที? 1  สบายสบาย   ท่อนเพลงที? 2  คึกคกั  ท่อนเพลงที? 3 โลดโผนรวดเร็ว  ผลการศึกษา
เสียงสะทอ้นจากวสัดุที?ใชใ้นการทดลองแต่ละชนิดซึ? งเป็นเสียงสะทอ้นที?เกิดจากท่าเตน้เบรกกิ<งในแต่ละ
หมวด  ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตามลาํดบัดงัต่อไปนี<    
 ท่อนเพลงที8 1 สบายสบาย 
                       ผูวิ้จยัชี< ให้เห็นว่าเป็นการนาํเอาอตัราจงัหวะที?เริ? มจากช้า ซึ? งการเคลื?อนที?ของท่าเตน้ใน
หมวด Toprock นี< เหมาะสมกบัอตัราจงัหวะที? 80 บีท สื?อถึงความสบายไม่รีบร้อน จึงไดน้าํเสียงสะทอ้นที?
เกิดขึ<นจากการทดลองของผา้ นาํมาผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนวดนตรีเบรกบีท มาจดัวางในท่อนนี<  
 ท่อนเพลงที8 2 คึกคัก 
 ผูวิ้จยัชี< ให้เห็นว่าเป็นการนาํเอาอตัราจงัหวะที?เริ?มเร็วขึ<นแต่อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ? งการ
เคลื?อนที?ของท่าเตน้ในหมวด Footwork นี< เหมาะสมกบัอตัราจงัหวะที? 100 บีท สื?อถึงความคึกคกั จึงไดน้าํ
เสียงสะทอ้นที?เกิดขึ<นจากการทดลองของกระดาษและพลาสติก นาํมาผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของแนว
ดนตรีเบรกบีท มาจดัวางในท่อนนี<  
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 ท่อนเพลงที8 3 โลดโผนรวดเร็ว 

 ผูวิ้จยัชี< ใหเ้ห็นว่าเป็นการนาํเอาอตัราจงัหวะที?ค่อนขา้งเร็วถึงเร็ว ซึ? งการเคลื?อนที?ของท่าเตน้
ในหมวด Powermove นี< เหมาะสมกบัอตัราจงัหวะที? 120 บีท สื?อถึงความโลดโผนรวดเร็ว จึงไดน้าํเสียง
สะทอ้นที?เกิดขึ<นจากการทดลองของเส้นลวด กระดาษและพลาสติก นาํมาผสมผสานกบัอตัราจงัหวะของ
แนวดนตรีเบรกบีท มาจดัวางในท่อนนี<  
 จากการทดลองผูวิ้จยัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง  ความสาํคญัของเสียงที?มีต่อการประพนัธ์เพลงและ
ท่าเตน้จากวฒันธรรมขา้งถนนของกลุ่มบีบอยในประเทศไทย  ซึ? งผูวิ้จยัพยายามที?จะสะทอ้นออกมาใน
รูปแบบของดนตรีและท่าเตน้  ผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ งานวิจยัชิ<นนี<อาจจะนาํไปสูแ้นวทางในการสร้างสรรคง์าน
ประพนัธ์ดนตรีและท่าเตน้ต่างๆ ที?สามารถช่วยสร้างบรรยากาศ  อารมณ์และความรู้สึกที?ดีงามต่อการพฒันา
ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรคต่์อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเสียงวฒันธรรมขา้งถนนสะทอ้นผา่นการเตน้ของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยมา

เป็นภาพสะทอ้นดนตรี  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี<  
1.   เป็นแนวทางให้กบักลุ่มบุคคลที?สนใจไดศึ้กษาเพื?อนาํไปต่อยอดในการสร้างสรรค์บท

ประพนัธ์เพลงบทต่อไป 
2.  สร้างประสบการณ์ทางดนตรีใหเ้กิดมุมมองและมิติใหม่ในรูปแบบของการประพนัธ์เพลง

ของนกัประพนัธ์เพลงรุ่นใหม่ 
3.   เผยแพร่ใหผู้ฟั้งไดรั้บความเพลิดเพลินและปลดปล่อยอารมณ์ไปกบัเสียงเพลง 
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ซั้ง ภมูิปญญาประมงพ้ืนบานสูการออกแบบภายใน โครงการตลาดรักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชมุพร 
 
THE STUDIES OF ARTIFICIAL REEF (ZUNG’) TO INTERIOR DESIGN OF THAI GULF COAST 
MARKET. 
 
ผูวิจัย : นภนันท วัลลภา, ผูชวยศาสตราจารย เทิดศักดิ์ เหล็กดี 
 ภาควิชาการออกแบบตกแตงภายใน คณะมณัฑนศิลป มหารวทิยาลัยศิลปากร 
 
บทคดัยอ 
 งานวิจัยชิ้นน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาประมงพ้ืนบานในการทําซั้ง หรือ ปะการังเทียม
พ้ืนบานเปนการถายทอดภูมิปญญาจากชาวประมงสมัยโบราณ มีแนวทางท่ีสําคัญเก่ียวกับการประกอบอาชีพและ
ความเปนอยูของประชากรประมง อีกทั้งยังเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีดีและยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวทางของภูมิปญญาน้ีมา
ทําการศึกษาวิจัยสูกระบวนการออกแบบตลาดสดภายในชุมชน ตลาดน้ันยังถือเปนจุดศูนยกลางและเปนแหลง
เศรษฐกิจหลักของชุมชน 
 การดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีศึกษารูปแบบและกระบวนการทําซั้งซึ่งเปนภูมิปญญาพ้ืนบาน คนควา
หากระบวนการสําคัญและวิธีการในการสราง เพื่อเรียนรูรูปแบบนํามาใชในการออกแบบตัวโครงการตลาดรักษ
อาวไทย ผูวิจัยจึงจัดทําการนําเสนอในรูปเลมงานวิจัยประกอบกับสื่ออิเลคทรอนิกสเพื่อนําเสนอรูปแบบ 
กระบวนการการศึกษาภูมิปญญาดวยตนเอง โดยการคํานึงถึงประสิทธิภาพ สามารถนําไปศึกษาคนควาและอางอิง
ไดจริง โดยทําการลงพ้ืนที่สัมภาษณและประเมินความพึงพอใจในการจัดต้ังโครงการ สํารวจความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางชุมชนชาวประมงพื้นบาน จํานวน 20 หลังคาเรือน หรือประมาณ 80 คน กลุมนักทองเท่ียวภายในพื้นท่ี 
จํานวน 20 คน และกลุมองคการบริหารสวนตําบล สะพลี จํานวน 15 คน โดยใชตัวแปรตนคือ ซั้งหรือปะการังเทียม
พ้ืนบานและตัวแปรตามคือ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และขอคัดคานในการจัดตั้งโครงการ 
 
คําสําคัญ : ซั้ง, ปะการังเทียมพ้ืนบาน  
 ผลสรุปแสดงใหเห็นวา กลุมชาวประมงพ้ืนบาน นักทองเท่ียวในพ้ืนที่และกลุม อบต.สะพลี สวนใหญให
การสนับสนุนในการจัดตั้งตัวโครงการงานวิจัยชิ้นน้ี เน่ืองจากตัวโครงการสามารถจัดต้ังโครงการไดจริงและยังมี
แนวโนมดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมชมใชงานโครงการ พ้ืนท่ีที่เสนอในการจัดต้ังตัวโครงการมี
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ความเหมาะสมตอปจจัยทางภูมิศาสตรของชุมชน อีกทั้งยังสงผลดีตอการประกอบอาชีพภายในชุมชนและแนว
ทางการพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งเปนการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นท่ีไดเปนอยางดี 
 
Abstract 
 This research aims to study the wisdom fisheries for making Zung or artificial reef coral to convey 
folk wisdom of the ancient mariner. Which are important guidelines on occupational of the population and 
fishery. They are also an important part to develop the good quality of population life. and also boost the 
economy within the community. The researchers have taken the approach of this wisdom to research into the 
design process bazaar within the community. Market is also considered a major economic center and a source of 
community. The Operations Of Research have studied the patterns and process to create Sung. Researching the 
important process, how to build and learn more about how to used sang make an inspiration for design Thai gulf 
coast market.  Researcher will present the process of research by book report and use electronic media to present 
the study process of the wisdom by self-education, By taking into consider performance Can actually study and 
reference. By doing the interview and survey at fisherman village community for sample of 20 households, or 
about 80 people within a group of 20 people and groups Sub district administrative organization Saphli for 15 
people. By an Independent variable is sung or artificial reef and Dependent variable is Thai gulf coast market. By 
sample group comment satisfaction and cons of setting up the project. The results show that The local fishermen 
Tourists and Group sub district support to establish this research project. Since the establishment of the project 
and that the project is also likely to attract tourists. Into the area to visit the project. Area of the proposed project 
is appropriate to establish the geographical factors of the community. We also impact on occupational and 
community approach to tourism development. Which can boost the economic development for this area as well. 
Key word : Wisdom of Artificial Reef (Zung’) 
 
บทนํา 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันน้ีเปนแนวทางท่ีประชาชนชาวไทยทุกภาคฝายนั้นควร
ใหการตอบรับและรวมมือชวยกันปกปองรักษาทรัพยากรเหลาน้ันใหเปนสมบัติของประเทศไทยซึ่งเปนสิ่งท่ี
ธรรมชาติไดจัดสรรใหประชาชนชาวไทยทุกคนไดใชสิ่งเหลาน้ันดํารงชีวิตมาตั้งแตสมัยอดีตกาล อีกท้ังในยุค
สมัยใหมท่ีเปนอยูเชนทุกวันน้ี ระบบเทคโนโลยีพัฒนาความกาวหนาไปเปนอยางมาก ทั้งโรงไฟฟาพลังงาน, แทน
ขุดเจาะนํ้ามันทางทะเล, การสรางเขื่อนไปจนถึงดาวเทียมคมนาคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การแผวถาง
ปา, การสรางตึกรามบานชอง, การบุกรุกพื้นท่ีปาสงวนและอีกมากมายในเรื่องของความเจริญดานเทคโนโลยีไดเขา
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มามีสวนรวมในวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยทีละนอย การพัฒนาในดานตาง ๆ  ดังเชนท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน ทํา
ใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาใ นอดีตกาลของเราไดถูกทําลายลงไปทีละนอยอยางไ มรู ตัว  จนกระทั่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุพืช, พันธุสัตวบางชนิดไดสูญพันธุไปจากประเทศของเราเปนเวลานานแลว 
 ในประเทศไทยของเราน้ันมีพ้ืนท่ีที่เปนแหลงทองเท่ียวและทํามาหากินเปนจํานวนมาก และท่ีติดอันดับ
สวยงามจนเปนท่ีรูจักและขนานนามไปท่ัวโลก ก็คือชายฝงทะเลทางภาคใต ซึ่งในระยะเวลาหน่ึง เคยอุดมสมบูรณ
เปนอยางมาก อาหารทะเลชนิดตาง ๆ ในประเทศก็ไดมาจากทางภาคใตเปนหลัก อีกท้ังดานของการทองเที่ยวทะเล
ภาคใตน้ันเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศจวบจนกระท่ังปจจุบันน้ี จากความอุดมสมบูรณและความ
สวยงาม ทรัพยากรตาง ๆ  เหลาน้ันเริ่มท่ีจะเสื่อมโทรมและสูญหายไปโดยความรูเทาไมถึงการณของผูคนท่ีเขาไปใช 
ทําใหบางสิ่งบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากในแงของการประกอบอาชีพก็คือ การลากอวน, การจับ
ปลาฤดูวางไข, การระเบิดปลา ในแงของการทองเที่ยวก็คือการท้ิงสิ่งปฏกูิลลงไปในทะเล, การท้ิงขยะริมชายฝง สิ่ง
เหลาน้ีลวนทําใหสภาพท่ีเคยเปนทะเลอันสวยงามของภาคใตท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรอันสมบูรณนั้นคอย ๆ หมดไป
ทีละนอย การจัดต้ังโครงการนี้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนชาวประมงทองถิ่น สูการพัฒนารายได
ของชุมชนชาวประมงในระยะยาวเพ่ือสรางฐานครัวเรือนใหแกชุมชนชาวประมงทองถ่ินอยางยั่งยืนสืบตอไป 
 
 วิถีในการดํารงชีวิตมีความสัมพันธกันกับเรื่องเศรษฐกิจถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งกับวิถีชีวติของ
ผูคนท่ีใชชีวิตในชุมชนตางๆและแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญในแตละชุมชนสถานท่ีท่ีซึ่ง  มีการแลกเปลีย่นอกีท้ังยงัเปน
แหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชนน้ันๆ ก็คือตลาด ตลาดถือไดวาเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญของแตละชุมชนและ
เปนแหลงท่ีซึ่งรวบรวมสิ่งของตางๆท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันโดยหลักแลวก็คือเรื่องของการอปุโภคบรโิภค
ผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้นๆจําเปนท่ีจะตองมาจับจายซื้อของในตลาด 
 ในการมาจับจายซื้อของในตลาดน้ันจะมีผูคนมากหนาหลายตาเขามาใชงานในตัวตลาดเมื่อเขามาใชงาน
มากเขา รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน, เศรษฐกิจ และตัวตลาด ทําใหมีผูท่ีเขามาขายสินคามากยิ่งขึ้นสิ่งตางๆ 
เหลาน้ีเปนตนเหตุท่ีมาของการเกิดเชื้อโรค, เชื้อแบททีเรียสะสม ท้ังขยะ, กล่ินเหม็นอับ เน่ืองจากไมมีการระบาย
อากาศหรือระบบถายเทของเสียท่ีดี ก็จะทําใหสะสมและเกิดเปนแหลงอาศัยของสัตวท่ีไมพึงประสงค อีกทั้งเมื่อตก
กลางคืน ตลาดบางแหงซึ่งไมมีการปดตลาดหรือรักษาความปลอดภัยท่ีดีน้ันก็จะเปนแหลงอาชญากรรมหรือแหลง
ซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายไดงายอีกดวย 
 จึงเห็นสมควรวาการพัฒนาตลาดใหมุงไปสูมาตรฐานของตลาดที่สะอาดและถูกสุขลักษณะน้ันเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งท่ีชุมชนในแตละชุมชนพึงมี เพ่ือคงคุณภาพชีวิตและคงเศรษฐกิจของชุมชนในตลาดแหงนั้นไมให
ตายจากไปตามกาลเวลาหรือความรูเทาไมถึงกาลจนละเลยการชวยกันพัฒนาคุณภาพของตลาดชุมชน 
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 ภูมิปญญาท่ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณน้ันมีวิธีการชวยสงเสริมใหลูกหลานของชาวประมงพ้ืนบานไดรูจัก
วิธีการปกปองอนุรักษพันธุสัตวนํ้าเอาไวเพ่ือสงวนพันธุสัตวไมใหสูญไปน่ันก็คือภูมิปญญาการสราง ซั้ง1 วางลงใน
ทะเลซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวประมงในสมัยโบราณ เปนสิ่งท่ีทําใหสัตวนํ้าไดมาอาศัยและขยายพันธุ มีการ
พัฒนาข้ึนมาเรื่อย ๆ จนปจจุบันเรียกวา ปะการังเทียม สิ่งท่ีเปนภูมิปญญาท่ีสรางข้ึนน้ีจะคอยปกปองและเปนท่ีอาศัย
ของพืชพันธุและสัตวนํ้าตาง ๆ ทางทะเลใหคงความอุดมสมบูรณ และทําใหชาวประมงทองถ่ินซึ่งประกอบอาชีพ
ประมงมีรายไดระยะยาวจากการประกอบอาชีพ และยังชวยสงเสริมการทองเท่ียวใหนักทองเที่ยวไดดํานํ้าชม
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ โดยการอนุรักษดวยฝมือของชาวประมงทองถ่ินนั้นๆอีกดวย 
 จึงเสนอแนวทางการจัดต้ังโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตลาดปลาสดราคาชุมชน
ชาวประมงจากแหลงทะเลธรรมชาติชายฝงทะเลไทย โดยนําวิถีภูมิปญญาการสราง ซั้ง หรือ ปะการังเทียมพ้ืนบาน 
ใหเปนหลักแนวทางการรวมกันอนุรักษทรัพยากรทางชายฝงทะเลไทยใหกลับมาคงความอุดมสมบูรณเหมือน
ดังเชนอดีตกาลที่ผานมา อีกท้ังยังชวยใหคงความยั่งยืนในดานการประกอบอาชีพและสงเสริมการสรางรายไดระยะ
ยาวและเพ่ิมความเขมแข็งในเรื่องเศรษฐกิจการทองเที่ยวใหแกประเทศไทยอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาภูมิปญญาและคุณคาของแนวความคิดและองคความรูในการสรางซั้ง 
2. ศึกษารูปแบบกฎเกณฑมาตรฐานดานการจัดรูปแบบสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมภายในตัวตลาดสดแตละ

ประเภท ใหถูกตองตามมาตรฐานกฎเกณฑทีม่ีอยูในปจจุบัน เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบโครงการ 
3. นําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวัตถุประสงคในขอ 1 และ ขอ 2 มาใชในการออกแบบและพัฒนา

รูปแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตลาดปลาสดราคาชุมชนชาวประมงจากแหลงทะเล
ธรรมชาติชายฝงทะเลไทย 
 
วิธีการวิจยั 
 โครงการตลาดรักษอาวไทย มีแนวทางดําเนินงานและวิธีการวิจัยโดยใชแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) เปนการวิจัยท่ีผูวิจัยลงพื้นท่ีไปศึกษาสังเกต กลุมบุคคลและพื้นท่ีท่ีตองการศึกษาโดยละเอียดทุกดานใน
                                                   
1 ซั้ง น. ท่ีลอปลาใหเขาไปอยู ใชไมปกตามชายฝงลําแมน้ํา เปนรูปกลมบางรีบาง ภายในสุมดวยกิ่งไมเพ่ือลอปลาใหเขาอาศัย 

เม่ือเวลาจะจับก็เอาเฝอกหรืออวนลอมแลวเอาไมท่ีสุมนั้นออก กร่ํา หรือ กล่ํา, ความหมายจาก พจนานกุรมแปล ไทย-ไทย 

ราชบัณฑิตยสถาน 
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ลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม และ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะห ขอมูลจะใชการวิเคราะหเชิงเหตุผลไมไดมุงเก็บเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะห โดย
แบงเปน 3 สวนดังตอไปนี ้
 1. ศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้ง ซึ่งเปนประเด็นหลักในการจัดสรางโครงการ เรียนรูวิธีการนํากระบวนการ
สรางซั้งหรือวัสดุอุปกรณตางๆ ไปจนถึงผลสําเร็จที่ไดจากการสรางซั้ง รวบรวมขอมูลและความสําคัญของสิง่ตางๆ
เหลาน้ีมาใชในการแปรรูปเปนแนวความคิดในการออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย  
 2. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณทองถิ่น เปนแนวทางการศึกษาระบบนิเวศในภาพรวมของทองถ่ินซึ่งจะใชเปน
สถานที่ต้ังของตัวโครงการ รวมไปถึงการศึกษาปญหาของระบบนิเวศบริเวณนั้นเพื่อท่ีจะไดเรียนรูถึงปญหาที่เกิด
ข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติ เปนการชวยใหแนวทางการจัดต้ังตัวโครงการดําเนินการไปไดตรงตามเปาหมายและถูก
วิธี 
 3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชากรในพื้นท่ี สัมภาษณเพื่อทราบถึงความตองการและการตอบสนองตอ
ตัวโครงการของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดต้ังตัวโครงการ ใหทราบถึงปญหาของประชากรในพ้ืนท่ีนั้น ๆ นําไปสู
กระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจและรายไดของประชากรในพื้นท่ีอยางถาวรสืบตอไป 
 
 จากการท่ีผูวิจัยไดทําการลงพ้ืนที่ศึกษาถึงองคความรูในกระบวนการสรางซั้ง ระบบนิเวศภายในทองถ่ิน
รวมไปถึงกลุมประชากรภายในพ้ืนท่ีน้ัน ทําใหผูวิจัยไดคนพบประเด็นท่ีมีความนาสนใจท่ีสามารถจะนําไปใช
แสดงถึงความสําคัญในการจัดต้ังตัวโครงการ ผูวิจัยไดทําการแยกกลุมขอมูลออกเปนเชิงรูปธรรมและนามธรรม
เพ่ือแสดงถึงแนวทางแผนท่ีความคิด(Mind Map) ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแนวความคิด (My Map) 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
กรอบแนวความคดิในการกําหนดตัวแปรตาม 
 โครงการออกแบบตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ องคความรูเรื่องซั้ง 
 2. ตัวแปรควบคุม คือ กลุมผูใชงานโครงการและวิถีชีวิตของประชาการชุมชนชาวประมงพ้ืนบาน 
 3. ตัวแปรตาม คือ โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร จากตัวแปรท้ัง 3 ขางตน สามารถแสดง
ความสัมพันธใหเห็นดังแผนภูมิดังตอไปน้ี 
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ตารางที ่2 แผนภูมแิสดงกรอบแนวความคิดในการกําหนดตัวแปรตาม 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
 4.การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในครั้งนี้เปนการเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบแบงกลุม (Cluster (Area) 
Random Sampling) เปนวิธีท่ีผูวิจัยใชในการแบงประชากรออกเปนกลุมตามเขตพ้ืนที่ (area) ซึ่งในแตละเขตพื้นท่ี
จะมีประชากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีตองการกระจายกันอยู อยางเทาเทียมกัน แลวสุมกลุมมาจํานวนหน่ึงดวยวธิกีารสุมท่ี
เหมาะสมโดยเลือกตามลักษณะวิถีชีวิต, การประกอบอาชีพ และการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
หรือเรียกอีกชื่อวา Judgment Sampling เปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง 
ลักษณะของกลุมท่ีเลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 กลุมหลักดวยกันโดยแตละกลุมจะมี
รูปแบบแตกตางกันดังตอไปน้ี 
 1) ประชากรกลุมท่ี 1 ชาวบานผูประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบานในตําบลสะพลี และตําบลใกลเคียงใน
รัศมี 10กิโลเมตร 
 2) ประชากรกลุมท่ี 2 กลุม อบต.ทองถ่ินผูสนับสนุนและใหความรูเรื่องการทําประมง 
 3) ประชากรกลุมท่ี 3 หนวยงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ผูท่ีสนใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริม
ชายฝงทะเลอาวไทย 
 4) ประชากรกลุมท่ี 4 นักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมธรรมชาติ และจับจายซื้อสินคาของหมูบานชาวประมง 
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การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 จากที่ไดศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ตามขั้นตอนของการศึกษาท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา สามารถท่ีจะนําขอมูล
ตาง ๆ ท่ีไดเหลาน้ันมาทําการวิเคราะหและสรุปผลได โดยนําขอมูลท่ีไดและองคความรูไปใชในกระบวนการแปร
รูปและการออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพ่ือใหกรอบแนวความคิดสนับสนุนในการออกแบบโครงการ
ดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 3 แผนภูมแิสดงการวิเคราะหความสําคัญของซั้งหรอืปะการังเทียมพ้ืนบาน 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
สรุปขอคนพบในการศึกษาซั้งสูกระบวนการหาคําสําคัญ 
 จากการศึกษามาทั้งหมดน้ันผูวิจัยไดทําการสรุปไดวา ซั้ง เปนปะการังเทียมแบบพ้ืนบาน ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชน เชน ทางมะพราว ไมไผ เชือกและกระสอบทราย ซึ่งมีหนาท่ีชวยในการฟนฟูทรัพยากร
สัตวนํ้าวัยออน ทําหนาท่ีเปนเครื่องลอเพ่ือใหสัตวน้ํามาอาศัยอยูรวมกัน  
 ในดานของขอคนพบในการทําซั้งผูวิจัยจึงวิเคราะหวา การจัดทําซั้งปะการังเทียมแบบพ้ืนบานเปนรูปแบบ
หน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึง ระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชน ท่ีกําหนดใหผูใชทะเลมีสวนในการทําใหทะเลมี
ความอุดมสมบูรณดวย ไมใชเปนแตเพียงผูใชทะเลแตเพียงอยางเดียวนอกจากน้ีการทําซั้งยังไดสะทอนใหเห็นถึง
ระบบการจัดการความขัดแยงในการทําการประมงของชุมชน ท้ังน้ีเพราะทรัพยากรประมงมีอยูอยางจํากัด การ
เขาถึงทรัพยากรประมงเหลาน้ียอมจะนําไปสูการเกิดความขัดแยงกันได โดยผูวิจัยไดแบงเปนขอสาระสําคัญของ
ความหมายทางวิถีของธรรมชาติและวิถีของการดํารงชีวิตไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4 แผนภูมแิสดงขอสรุปความสําคัญของซัง้  
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 

 
ตารางที่ 5 แผนภูมแิสดงการวิเคราะหความสําคัญ ในนามธรรมและรูปธรรมและ แผนภูมวิิเคราะหหาคําสําคัญของ
ซั้งกับชาวประมงพื้นบาน 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
 
 จากการวิเคราะหนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดสูการออกแบบ ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยตามแบบ
ข้ันตอนที่ไดศึกษามานั้น เปนขั้นตอนท่ีนํากระบวนการท่ีไดศึกษามาแปรรูปสูการออกแบบหาคําสําคัญ (Key 
Word) โดยนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหอัตลักษณของซั้ง ผูวิจัยไดคัดเลือกประเด็นสําคัญท่ีมีความนาสนใจจาก
การวิเคราะหซั้ง โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นสําคัญน้ันออกเปน 2 สวน ในเชิงนามธรรม และเชิงรูปธรรม สังเคราะห
ขอมูลใน 2 สวนน้ี ท้ังดานสาระสําคัญ ภูมิปญญา และความหมายแฝงในองคความรูของซั้งเพ่ือทําการหาคําสําคัญ
(Key Word) ในการออกแบบ ซึ่งกระบวนการตางๆน้ันผูวิจัยไดแยกใหเห็นเปน diagram แสดงความเชื่อมโยงของ
ความสําคัญซั้งกับชาวประมงพ้ืนบานดังตอไปน้ี 
 ผูวิจัยจึงไดคําสําคัญ (Key Word) จากกระบวนการดังกลาวคือ ซั้งมีประโยชนตอชาวประมงพ้ืนบานคือ  
 1) สามัคคี 
 2) ชวยเหลือ 
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 3) พัฒนา 
 4) อนุรักษ 
 
รูปแบบการเชือ่มโยงขอคนพบสูกระบวนวางแนวทางการออกแบบโครงการศึกษา 
 การเชื่อมโยงขอคนพบตางๆท่ีผูวิจัยไดคนพบจากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลที่ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาซั้งมาเปนอยางดีแลวน้ัน ผูวิจัยจึงสามารถแยกเปนกระบวนการเชื่อมโยงใหเห็นรูปแบบ การเชื่อม
ขอสรุป คําสําคัญ (Key Word) และ แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) เปนกระบวนการตางๆ สูการ
ออกแบบโครงการตลาดอนุรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 6 แผนภูมแิสดงรูปแบบการเชือ่มโยงขอคนพบสูกระบวนวางแนวทางการออกแบบโครงการศึก 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
แนวความคิดในการออกแบบ 
 จากการรวบรวมขอมูลท่ีผานมาท้ังหมดในสวนของวิธีการศึกษาและดําเนินการวิจัยน้ัน ไดแนวความคิด
หลักในการออกแบบตลาดรักษอาวไทย เกิดข้ึนมาจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากภูมิปญญาการจัดทําซั้งของ
ชาวประมงพ้ืนบานและในสวนของการศึกษามาตรฐานการออกแบบตลาดสด ซึ่งท้ังสองสวนถือวาเปนประเด็น
หลักท่ีมีความสําคัญในการแปรรูปสูการออกแบบ ผูวิจัยไดวางแนวทางการออกแบบจากการศึกษาภูมิปญญา
ดังกลาวไวดัง Bubble Diagram ท่ีแสดงตอไปน้ี 
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ตารางที่ 7 Bubble Diagram การวางแนวทางการออกแบบโครงการ 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
1. Architect Building Design การกําหนดรูปลักษณ (Sketch Design) ของตัวโครงการจึงไดกําหนดแนวทางการ
ออกแบบจากภายนอกสูภายในตัวโครงการ เลือกนํารูปแบบอัตลักษณและขอคนพบของซั้งมาใช โดยวิเคราะหแยก
แนว Shape & Form ในซั้งสื่อออกมาในลักษณะ Metaphor ในรูปทรงของโครงการเชื่อมโยงสูแนวความคิดในการ
วิเคราะห และเลือกวัสดุท่ีหางายและคงทนนํามาเปนสวนในการ Design ใหกับตัวโครงการซี่งมีรูปแบบเหมือนกับ
ขอคนพบในกระบวนการสรางซั้ง มีแนวทางดังรูปภาพ 

 

 
รูปภาพท่ี 1 ภาพแนวทางการออกแบบตวัอาคารของโครงการ 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
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2. Plan Lay-Out หลักการออกแบบ Planning ของตัวโครงการนั้นผูวิจัยไดกระบวนการนําองคความรูท่ีได
ทําการศึกษาวิจัยมาใชในการออกแบบตัวโครงการ โดยยึดแนวทางหลักการศึกษาการออกแบบตลาดสดมาใชใน
การออกแบบ บวกกับนําองคความรูจากการศึกษาเรื่องซั้งมาใชในการ Design และ Decoration ตัวโครงการ 
 การกําหนดองคประกอบของตัวโครงการ จากขอมูลท่ีไดทําการศึกษามาน้ัน ผูวิจัยเลือกพิจารณาถึงเกณฑ
การวางองคประกอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐานและแนวความคิดท่ีไดทําการคนความา แบงออกเปน
สัดสวนซึ่งแบงองคประกอบของตัวโครงการซึ่งประกอบดวย 4 สวนหลักท่ีสําคัญคือ สวนตลาด, สวนปรุงอาหาร
สวนพ้ืนที่บริการ, สวนพ้ืนที่จอดรถ 
 

 
รูปภาพท่ี 2 รูปภาพแสดงแนวทางการกําหนดองคประกอบ และการวางแบบ Planning ตัวโครงการ 
ท่ีมา: วิเคราะหโดย นภนันท วัลลภา 
3. Elevation รูปดานตัวโครงการ การออกแบบมองจากรูปดานของตัวโครงการ จะคํานึงถึงการระบายอากาศและ
การรับแสงธรรมชาติภายในโครงการเปนหลักสําคัญ ความชัดเจนในการเลือกใชโทนสีและวัสดุท่ีแสดงถึงรูปแบบ
ของซั้งจะเห็นวาผูวิจัยตองการสื่อถึงเสนสาย รูปทรง สีสัน และวัสดุ สามารถมองจากรูปดานของตัวโครงการ 

 
รูปภาพท่ี 3 รูปภาพแสดงแนวทางการกําหนดองคประกอบ และการวางแบบ Planning ตัวโครงการ 
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4. Perspective การออกแบบไดคํานึงถึงกระบวนการการศึกษาท่ีไดคนควาวิจัย ทําใหการออกแบบตัวโครงการมี
ความกลมกลืนกับบริบทของพื้นท่ีต้ังของตัวโครงการและสื่อถึงภูมิปญญาประมงพื้นบาน อีกทั้งยังคํานึงถึงการเขา
ของแสงและลมจากธรรมชาติ ควบคูไปกับงานระบบประหยัดพลังงาน 

 
รูปภาพท่ี 4 รูปภาพทัศนียภาพภายในตัวโครงการในสวน Fresh Market Zone & Food Court 
 
 พ้ืนที่ Fresh Market Zone & Food Court เปนพื้นท่ีขายอาหารสดของตัวโครงการ ออกแบบใหเปน
โครงสรางเปลือย โดยใชวิธีกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ Outside to Inside โดยได Ideas การออกแบบมา
จากโครงสรางของซั้งแปรรูปมาเปนโครงสรางของตัวโครงการ ใชแสงธรรมชาติเปนตัวกําหนดแสงและเงาตก
กระทบกับตัวโครงสราง สื่อถึงการเขาใชงานซั้งของสัตวนํ้าโดยแสดงผานผูเขาใชงานโครงการ 

 
รูปภาพท่ี 5 รูปภาพทัศนียภาพสวนศาลาเอนกประสงค พ้ืนท่ีบริการจัดกิจกรรมสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
และผูเขาใชงานโครงการ 
  
 พ้ืนที่ศาลาเอนกประสงค การออกแบบนําแนวความคิดมาจากการวิเคราะหกระบวนการวางซั้งของ
ชาวประมงพ้ืนบาน ผสมผสานกับแนวทางการดํานํ้าสํารวจและการเขาใชงานซั้งของสัตวนํ้า เนนการออกแบบ
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คลายคลึงกับงานศิลปะขนาดใหญ เปนพ้ืนท่ีบริการสําหรับจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล และเปนพ้ืนท่ี
สําหรับผูเขาใชงานโครงการเขามาพักผอนและเยี่ยมชมโครงการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งของชาวประมงพ้ืนบานน้ัน ไดทําใหทราบถึงกระบวนการตางๆ และ
แนวความคิดในภูมิปญญา รูปแบบ ขอมูลท่ีสําคัญ นํามาใชในการออกแบบตกแตงสภาพแวดลอมภายในโครงการ 
ตลาดรักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมไปถึงการศึกษาตัวแปรตางๆ จนเขาสูกระบวนการวิเคราะห
บริบทของพื้นท่ีต้ังโครงการ ทําใหไดถึงแนวความคิดในการออกแบบตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทยอยางถูกตอง
และตอบสนองความตองการของประชากรกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 
ขอเสนอแนะ 
 1. ปจจุบันมีการใชปะการังเทียมซึ่งเปนวัสดุอุปกรณท่ีเหลือใหนํามาท้ิงลงสูทะเล ทําใหเกิดเปนมลภาวะ
ขยะทะเล เนื่องจากสิ่งของเหลานั้นยอยสลายไมไดตามธรรมชาติและทําใหภูมิปญญาในการทําซั้งคอยๆ ลดนอยลง
ไปทุกท ี
 2.ผูวิจัยตองการเสนอใหภาครัฐ และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเขามารวมกันชวยรณรงคอนุรักษภูมิ
ปญญาประมงพ้ืนบาน และสนับสนุนเสนอการจัดต้ังตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใน
ดานการสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจระยะยาวใหแกชุมชน 
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บทคัดยอ

G ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สื่อบันเทิงในรูปแบบใหมเชน โทรทัศนที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายจนกลายเปน

ปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทุกสื่อบันเทิงตางถูกผลิตออกมาในอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรม มีเรื่องราวมากมายที่

ถูกเผยแพรไมวาจะเปนขาว, สารคดี, หรือละครโทรทัศน ทำใหผูเขียนมีความสนใจในสื่อบันเทิงเหนานั้นโดยเฉพาะละคร

โทรทัศนประเภท “สยองขวัญ” โดยใหน้ำหนักไปที ่ “เพลงเปด” (Main title songs) เชนเพลงประกอบละครโทรทัศนสยอง

ขวัญเรื่อง ปอบผีฟา แมนาคพระโขนง และกระสือ ซึ่งเปนเพลงที่มีลักษณะที่นากลัวและเปนที่รูจักอยางกวางขวางในสังคม

ไทย และถูกนำมาผลิตซ้ำหลายครั้งในรูปแบบตัวเสริมของสื่อบันเทิงชนิดอื่น  ๆผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะคนหาบางสิ่งที่อยู

ในเพลงเหลานั้น เพื่อหาคำตอบภาพรวมตอปจจัยทั้งหมดที่มีสวนใหเห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยนิยม ที่มักจะตอบ

สนองตอเรื่องราวเหนือธรรมชาต ิ] สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวของความเชื่อดั้งเดิมของผูคนในอุษาคเนยที่มีความผูกพันธ

กับธรรมชาต ิ และเคารพนับถือในสิ่งที่มองไมเห็นและไมตระหนักรู โดยนิยามคำวา “ผี” เพื่อเรียกขานตอสิ่งเหลานั้นอยาง

นอบนอม และจะไดเห็นถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและความเชื่อที่เปลี่ยนผานไปตามกาลเวลาผานยุคอุตสาหกรรม และ

อิทธิพลจากโลกของตะวันตก ทำให “ผี” นั้นกลายเปนสินคาและสื่อบันเทิงอีกแขนงหนึ่งที่ไดรับความนิยม บทความชิ้นนี้จะ

เนนไที่ลักษณะของเนื้อรองและตัวเพลงเปนสำคัญ ทำใหผูเขียนไดพบวา กระบวนการของผูสรางนั้นเอง ก็สรางสื่อเหลานี้

ขึ้นจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูแลว (ซึ่งแนนอนวาผูสรางเองก็เปนหนึ่งในสังคมนั้นๆ) ซึ่งเพลงละครโทรทัศนนั้น เปนการยอ

เนื้อเรื่องหรือชวงตอนใดตอนหนึ่งหรือ Mood and Tone ของเรื่องมาเขียนเปนเนื้อเพลง แมแตสิ่งเหลานี้ มันก็สามารถบอก

ถึงสิ่งที่ผูสรางนั้นมองผูรับอยางไรในกระบวนการคิดและผลิต ซึ่งมาจากตนทุนของวัฒนธรรมรากเหงาดั้งเดิมของสังคม

ไทยในเรื่องความเชื่อในปรากฏการณเหนือธรรมชาติ และเรื่องของมายาคติแหงเพศหญิง (ผีที่ปรากฏอยูในละครไทยนั้น

สวนใหญเปนผีผูหญิง) ที่ความเชื่อดั้งเดิมนั้น บทบาทของผูหญิงจะถูกนำไปโยงกับความเปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารกับ

อำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลาย และมีบทบาทสำคัญในสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมของอุษาคเนย จนเมื่อศาสนาพุทธเดินทาง

มาเผยแพรในภูมิภาค จึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ จึงเกิดแนวคิดแบบพุทธที่ลดทอนบทบาทของผูหญิงลง  และการ

เขามาของสังคมอุตสาหรกรรมที่มีผูชายเปนผูกุมอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำใหอุดมการของผีผูหญิงถูกผลิตซ้ำและถายทอด

ออกมาเปนสื่อบันเทิง สิ่งเหลานี้ยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน

! มนัส ปติสานต (ศิลปนแหงชาต ิสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2555) เกิดที่จังหวัด นนทบุร ีและยายมาเรียน
หนังสือที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง ทำใหมีเหตุจำเปนตองยายไป
เรียนที่กองดุริยางคทหารอากาศ และไดเปนลูกศิษยของพระเจนดุริยางคจนมารวมวงดนตรีของกองดุริยางคทหาร
อากาศจนเกษียณอายุราชการ เคยทำงานใหกับคณะละครเวทีศิวารมณของหมอมหลวงทรงศอางค ฑิฆัมพร จน
ตอนหลังไดมีวงดนตรีเล็กๆของตัวเองชื่อ “วงกระชับมิตร” ในป 2520 และไดฝากชื่อเสียงจากการแตงเพลงละคร
โทรทัศนจนเปนที่โดงดังเชน  พิภพมุจจุราช, หุนไลกา, ปอบผีฟา, กระสือ, หองหุน, แมนาคพระโขนง และเพลงไทย
สมัยนิยมที่เปนที่รูจักกันดีเชน  เสนหหา, เพื่อเธอที่รัก รวมไปถึงละครโทรทัศนจักรๆวงศๆเรื่อง สี่ยอดกุมารและสิงห
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ไกรภพ ไดรับรางวัลแผนเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่ 1 ประเภทนักรองชายชนะเลิศ เพลงไทยสากล ประจำป 
พ.ศ. 2507

Abstract

] The entertainment media are never be lost from the humanity social. In the new entertainment media  such as 

“Drama Television” are very longer famous and become to  main factor in everyday life in “industy culture” context. But 

the most interesting in this essay is the content about “Horror T.V. program” but focus on “Thai ghosts popular songs” 

from the composer Mr. Manad Pitisarn. Are particulaly in frightful but very popular in Thailand. 

] In the element in The Thai ghosts popular songs are interesting to define some meaning and language to reflect 

and see the Thai social context about belief, religious, culture, arthestic in the primitive thai people and tradition that 

concern with the natural and  spiritual from past and development from Indian buddhish culture. But time has change. 

These things are become production  in the part of  culture industy and primitive idea of thai culture are also composed 

in the songs.]

 

เกริ่นนำ

]

] ปฏิเสธไมไดวาในปจจุบัน สื่อโทรทัศนยังมีความจำเปนและเปนเครื่องมือที่ยังทรงอิทธิพลในการใหขาวสารการรับ

รูแกผูคนโดยทั่วไป แมวาสื่ออินเทอรเน็ตจะเขาครองครองพื้นที่สวนตัวในแตละบานแลวก็ตาม แตผูเขียนยังยอมรับวา

อิทธิพลของโทรทัศนยังสงผลตอการขับเคลื่อนสังคมแหงการรับรูและจูงใจผูคนจำนวนมากไมวาจะเปนชนชั้นสูง ชนชั้น

กลางจนถึงรากหญาก็ตาม และบางครั้งก็ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจทางการเมืองหรือโฆษณาชวนเชื่อ

จากพรรคการเมืองตางๆ จนบางครั้งก็กลายเปนสงครามสื่อที่แตละฝายก็ตางลงทุนลงแรงแขงขันกันเพื่อแยงชิงพื้นที่สื่อให

ไดมากที่สุด จากจุดนี้เอง ยิ่งเปนเครื่องตอกย้ำถึงอิทธิพลของโทรทัศนในฐานะสื่อที่ทรงอิทธิพลอยางหลีกเลี่ยงไมได

] นอกจากขาวสารแลว ยังม ี “ละครโทรทัศน” ในฐานะของสื่อดานความบันเทิงชนิดหนึ่ง ถาเรามองเพียงผิวเผิน 

“ละครโทรทัศน” นี้ มีเพียงไวรับชมซึ่งไมไดอะไรมากไปกวาการพักผอนหยอนใจเทานั้น แตทวา หากเราลองมองลึกเขาไปใน

สาระของละครโทรทัศนแตละเรื่อง เราจะพบภาพสะทอนสังคมหลายๆอยาง เพราะละครโทรทัศนนั้นก็ถูกสรางขึ้นจาก

วัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่แวดลอมอยูรอบตัวเรานั้นเอง มันจึงเปรียบเสมือนการสรางกระจกเงาสมมุติเพื่อจำลองสถานการ

ของโลกเสมือนใหกับผูชมจนเกิดการคลอยตาม และบวกกับประเทศไทยที่เขาสูยุคโลกาภิวัฒนและการผลิตภายใตระบบ

ทุนนิยม ทำใหสื่อตางๆสามารถดัดแปลงและผลิตซ้ำไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นเนื้อหาสาระในละครโทรทัศนตางๆจึง

สงผลจนกลายเปนชุดความเชื่อหลอหลอมผูคนในการสรางคานิยมบางอยางรวมกันโดยปราศจากการสังสัยและตั้งคำถามที่

แอบแฝงอยูในสังคม1

] และในสื่อละครโทรทัศนหรือภาพยนตรนั้นเองก็มีหลากหลายประเภท (Genre) ตามแตความชอบหรือความถนัด

ของผูสราง ซึ่งในแตละประเภทที่วานี้ก็มีบางเรื่องเปนที่นิยมจนติดตลาด และบางประเภทนั้นก็ไมไดเปนที่นิยมเทาไหรนัก 

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมการเสพยของคนหมูมาก หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วัฒนธรรมมสมัยนิยม” (Pop culture) 

] อีกหนึ่งประเภทของภาพยนตรหรือละครโทรทัศนไทยที่เปนที่นิยมไมวากี่ยุคกี่สมัยนั้นคือประเภท ”สยองขวัญ” 

โดยคนทั่วไปเรียกกันวา “หนังผี” นับเปนประเภทที่ผูคนใหความสนใจเปนอันดับตน  ๆ ไมวาจะเปนภาพยนตรที่ฉายตามโรง

ภาพยนตร หรือทางโทรทัศนก็ตาม เปนวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ผูสรางมักหยิบยกขึ้นมาใชสรางเรื่องราวและมีการผลิตซ้ำ
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อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในบริบททางสังคมโดยเกี่ยวของกับความเชื่อโบร่ำโบราณที่มีมา

นาน และปลูกฝงรากลึกคูสังคมไทยมาโดยตลอด 

ผูเขียนมีความสนใจสิ่งที่อยูในเบื้องหลังของเพลงเปดละครโทรทัศนสยองขวัญเชน ปอบผีฟา กระสือ แมนาคพระโขนง และ

เพลงจากเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนเพลงเปดละครโทรทัศนแนวสยองขวัญที่โดงดัง จนเกิดการผลิตซ้ำแลวซ้ำอีกในรูปแบบตาง  ๆจน

เปนที่รูจักของเด็กแทบทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งตัวผูเขียนเอง เพื่อใหเห็นบางสิ่งที่เปนวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่อยูคูกับคนไทย

มาตลอดโดยไมรูตัว และเพลงที่ไดหยิบยกมาเปนเพลงที่เกิดจากการประพันธขึ้นจากคนๆเดียวกัน ซึ่งประพันธโดยมนัส  ปติ

สานต

]

] มนัส ปติสานต (ศิลปนแหงชาต ิสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2555) เกิดที่จังหวัด นนทบุรี และยายมาเรียนหนังสือที่

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง ทำใหมีเหตุจำเปนตองยายไปเรียนที่กอง

ดุริยางคทหารอากาศ และไดเปนลูกศิษยของพระเจนดุริยางคจนมารวมวงดนตรีของกองดุริยางคทหารอากาศจนเกษียณอายุ

ราชการ เคยทำงานใหกับคณะละครเวทีศิวารมณของหมอมหลวงทรงศอางค ฑิฆัมพร จนตอนหลังไดมีวงดนตรีเล็กๆของ

ตัวเองชื่อ “วงกระชับมิตร” ในป 2520 และไดฝากชื่อเสียงจากการแตงเพลงละครโทรทัศนจนเปนที่โดงดังเชน พิภพมุจจุราช, 

หุนไลกา, ปอบผีฟา, กระสือ, หองหุน, แมนาคพระโขนง และเพลงไทยสมัยนิยมที่เปนที่รูจักกันดีเชน เสนหหา, เพื่อเธอที่รัก 

รวมไปถึงละครโทรทัศนจักรๆวงศๆเรื่อง สี่ยอดกุมารและสิงหไกรภพ ไดรับรางวัลแผนเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่ 1 
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วัตถุประสงคของการวิจัย

]

] 1. เพื่อศึกษาหนาที่ (Function) ของเพลงละครโทรทัศน

] 2. ศึกษารากเหงาทางวัฒนธรรมไทยที่มีมาแตโบราณ และแฝงตัวเปนจุดเล็กๆอยูในสื่อตางๆ

] 3. ศึกษาสภาพสังคมในอดีตถึงปจจุบันในรูปแบบของ “วัฒนธรรมสมัยนิยม” 

] 4. สามารถตีความขอมูลทางสัญญะเสียงในเพลงตางๆและอธิบายเหตุผล

] 5.เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธจากการตีความทางสัญญะ แลวนำมาโยงเพื่อหาจุดรวมกันกับทฤษฎีจิตวิเคราะห

] 6.ศึกษาที่มาที่ไปของกระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมและการดัดแปลงแกไข เพื่อทำความเขาใจตอการดำรงคอยู

ของบทเพลงในยุคปจจุบัน

นิยามศัพทเฉพาะ

G 1. เพลงผี (Horror songs) หมายถึง คำที่ใชเรียกเพลงไทยและเพลงไทยสากลในงานวิจัยชิ้นนี ้ซึ่งมาจากผูประพันธชื่อ

มนัส ปติสานต ในฐานะสวนหนึ่งในการชวยเสริมภาพของตัวละครโทรทัศนในเรื่องอารมณของภาพโดยรวมในรูปแบบของ

เพลงที่เปดนำกอนที่ละครจะฉายเนื้อเรื่อง ซึ่งเพลงจะประกอบไปดวยเนื้อรอง, ทำนองและเสียงประกอบตาง  ๆโดยเนื้อหาจะ

เปนการยอเนื้อเรื่องทั้งหมดคราวๆใหผูชมไดเขาใจในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศนเบื้องตน

] 2. วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop culture) หมายถึง คำที่เรียกใชลักษณะหนึ่งในวัฒนธรรมการเสพยสินคาของผูคนใน

สังคมทุนนิยม คำนี้เกิดขึ้นมาตั้งแตยุคอุตสาหกรรมของอเมริกาที่มีเครื่องจักรเขามามีบทบาทในการผลิตสินคาแทนแรงงาน
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ฝมือของคน ทำใหเกิดการผลิตไดเปนจำนวนมาก และแพรกระจายสูผูคนหลากกลุมที่มีฐานะทางสังคมที่ไลเลี่ยกัน จนเกิด

อาการที่ผูคนตองการที่จะเสพยสินคาเหมือนๆกัน จนกลายเปนวัฒนธรรมสมัยนิยมไปในที่สุด2

]

] 3. การผลิตซ้ำ (Reproduction) หมายถึง กระบวนการผลิตหนึ่งในปจจัยหลักในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมกระแสนิยม

จากการใชเครื่องจักรในการผลิตแทนงานฝมือของคน 

]

] 4. เพลงปอปหรือเพลงไทยสากล (Pop music) เพลงที่มีเนื้อเรื่องภาษาไทยและในงานวิจัไดนิยามไวสองความหมาย

ดังนี้

] ]

] ] 4.1 เพลงที่ไดรับการตอบรับและเปนที่รู จักของผูคนทั่วไปในชนชั้นตางๆฐานะที่ไลเลี่ยกัน และผาน

กระบวนการตีความใหเขากับยุคสมัย และสามารถผลิตซ้ำในรูปแบบตางๆเพื่อเขาถึงผูคนจำนวนมาก

] ]

] ] 4.2  แนวเพลง หรือกระบวนการวิธีในการทำเพลง ซึ่งในยุคปจจุบันกลายเปนวาทกรรมอยางหนึ่งที่ยังเกิดการ

ถกเถียงถึงความหมายที่แทจริง แตในานวิจัยชิ้นนี้ ใหความหมายเพียงแคเปนกระบวนการสรางที่ใชเครื่องดนตรีตะวันตกใน

การบรรเลง และไมยุงยากซับซอน ฟงงาย สามารถเขาถึงคนฟงไดทุกเพศทุกวัย

] ดังนั้นความเชื่อมโยงของความเปนเพลงสมัยนิยมนั้นทำใหมองเห็นสิ่งตอบรับในตัวมวลชนตอสื่อบันเทิง เพราะมี

ความ “คุนเคย” ทั้งรูตัวและไมรูตัว ความเปนผูหญิงในหนังผีที่ถูกรองออกมาดวยน้ำเสียงของผูหญิงดวยกัน เปนการสง

ขอความที่มีประสิทธิภาพ มายาคติของผีกับผูหญิงนั้นแทบจะไมหายไปไหน จากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผูหญิงกับอำนาจลึกลับ

ยังคงถูกบอกเลาจากอดีตจากการสื่อสารแบบปากตอปาก การจดบันทึก จนมาถึงยุคสื่อบันเทิงจนกลายเปนการผลิตซ้ำอยาง

ตอเนื่อง เปนความเคยชินตอผูคนในสังคมและยังสืบทอดอุดมการณทางสังคมนี้สูผูสรางในรุนตอๆไป

] 5. เพลงไทย (Thai traditional songs) หมายถึง เพลงที่ยกตัวอยางมาเปนสวนประกอบหลักของงานวิจัยประเภทหนึ่ง

ที่บรรเลงโดยยึดติดกับธรรมเนียมบางอยางของเพลงไทยเดิม โดยใชเครื่องดนตรีไทยเปนสวนประกอบสำคัญ

]

] 6. เสียงประกอบ (Sound effect) ความหมายจะครอบคลุมเฉพาะในงานวิทยานิพนธชิ้นนี้เทานั้น หมายถึง เสียงที่

ปรากฏอยูในเพลงผ ี (จากสองในสามเพลงที่ถูกหยิบมาใชเปนประเด็น)  ที่เปนไดทั้งเสียงจากเครื่องดนตร ี หรือเสียงที่ถูก

บันทึกจากสภาพแวดลอมธรรมชาติ ขึ้นอยูกับหนาที่ในการหยิบมาใชสรางความนาสยดสยองมากขึ้นในตัวบทเพลง

บทบาทของผีตอความตายและศาสนาตอมุมมองสังคมไทย

G เมื่อครั้งแรกเริ่มที่มนุษยรูจักสังเกตธรรมชาติเพื่อการอยูรอด มีความคิดและสงสัยตอสิ่งที่ไมอาจจะหยั่งรู จึงเกิด

ความกลัวขึ้นในขอจำกัดของตนเอง และอาจจะเปนการสรางจินตนาการตอสิ่งที่อยูเกินกำลังของตน มนุษยเรียนรูตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร การออกดอกของพืชผล ตลอดจนการสืบพันธุ กลับกลายเปนสำนึกของมนุษยตอ

ธรรมชาติ ที่มีผูบงการอยูเบื้องหลังในรูปแบบของสิ่งที่อาจจะมีชีวิตเชนพวกเขา แตมีความสัมพันธเชิงอำนาจที่เหนือกวาใน

รูปแบบของภูติผีปศาจ เทพ หรือแมแตเหลาเจาปาเจาเขา หรือในบริบทของสังคมไทยที่เรียกกันมานมนามวา “ผี” ซึ่งกลาย

2 ดวงวิเศษ, นฤพนธ. เหลียวหนาแลหลังวัฒนธรรมปอป. กรุงเทพมหานคร: ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร, 2549.
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เปนกฏเกณฑบางอยางของการอยูรวมกันในสังคม เปรียบเสมือนผูปกครองและสัญญะทางจิตวิญญาณที่เปนศูนยรวมจิตใจ

ในสังคม

] สิ่งที่มนุษยไมอาจหาคำตอบไดในเรื่องของการใหกำเนิดทารกในยุคแรกเริ่ม กลับถูกโยงใหเขากับอำนาจลึกลับของ

ธรรมชาติโดยมีสตรีเพศเปนสื่อกลางในฐานะของผูใกลชิดตอลัทธิความเชื่อ มีความสามารถที่จะมองทะลุถึงพลังของเทวะ

ไดโดยไมมีเพศชายใดจะทำได3 และกลายเปนผูติดตอโดยตรงกับบรรดาอำนาจลึกลับของธรรมชาติเหลานั้นในฐานะของผูให

กำเนิดเชนเดียวกัน สิ่งเหลานี้ยอมทำใหมนุษยสามารถใชชีวิตโดยความรูสึกปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและ ”ความตาย”

] สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตทุกชนิดบนโลกยอมถึงวาระของการดับสูญ ไมวาจะคนหรือสัตว แมมนุษยจะเปนสัตวสังคม

ที่สามารถติดตอสื่อสารและสรางเงื่อนไขอันซับซอนระหวางกันไดเพื่อแสดงถึงความมีตัวตนในสังคมและสงความหมาย

บางอยางตอชีวิต แตเมื่อวาระสุดทายมาถึง ดูเหมือนวาความตายจะเปนประสบการณบางอยางที่แยกตัวและโดดเดี่ยว4 เพราะ

ความตายยอมหมายถึงการถูกแยกออกตอทุกสิ่งที่เคยใหความหมายตอการมีชีวิต ซึ่งควบคุมไมได มันจึงกลับไปสูแนวคิดที่

วา “ชีวิตมนุษยมีความหมายและจุดประสงค” ความตายเปนสิ่งสำคัญที่จะพรากความหมายและจุดประสงคเหลานั้นไป 

มนุษยจึงไดเกิดความสยดสยองตอความตายนั่นเอง และการมีอยูของอำนาจเหนือธรรมชาต ิ ก็อาจจะเปนการยืนยันถึงความ

หมายบางอยางที่จะชวยชะลอความตายใหมาชาลง และตอบสนองตอชีวิตหลังความตายวาอยางนอยพวกเขานาจะมีที่ไป

] Floriam, Mikulincer ไดเสนอสวนประกอบของความตายไดอยางนาสนใจวาเปนชุดความสัมพันธระหวางจิตใจ

และรางกายจากการสูญเสียจุดมุงหมายในความเปนปจเจก และกลัวรางกายที่ถูกทำใหสูญสลาย (Annihilation) ที่เกี่ยวพัน

กับความตายของผูอื่นและกลัวเรื่องเหนือธรรมชาติมาแตกำเนิด มนุษยยอมถูกขับเคลื่อนดวยจุดมุงหมายตามธรรมชาติ ซึ่ง

มนุษยไมมีทางที่จะมีชีวิตอยูไดดวยการอยูเฉย  ๆ (แมแตมนุษยยุคปจจุบันในสังคมที่มีกลไกซับซอนมากขึ้น และมีกิจกรรม

ที่มากกวาการทำตามสัญชาติญาณทั่วไป) ยอมกลัวที่จะถูกพรากสิ่งที่ใหคุณคาตอการมีตัวตนเหลานี้นั่นเอง5

] สังคมและวัฒนธรรม เปนอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสัญชาติญาณความกลัวตายในรูปแบบที่แตกตางกันไป ในยุคสังคม

สมัยใหม (Modern) มนุษยใหคุณคาตอความเปนปจเจกนิยมมากขึ้นดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีนั่น

ยอมหมายถึงการมีนวัตกรรมบางอยางที่คอยปกปองคุมกันใหสังคมมนุษยไดอยูรวมกันอยางปลอดภัยกวาแตกอน ในทุก

วัฒนธรรมมีระบบความคิดเรื่องความจริงและความตายที่หลีกเลี่ยงไมไดตามขอตกลงที่สังคมนั้นๆเปนผูกำหนด แมแตใน

สังคมไทยเองก็มีทัศนะคติตอความตายในแงของศาสนาพุทธที่มีชุดความคิดหลอมรวมผสมผสานกับธรรมเนียมผีแตโบราณ 

การสวดมนต นมัสการ หรือการเคารพบรรพบุรุษ ก็ถูกพัฒนาขึ้นตามมาและกลายเปนสัญญะของการเชื่อมตอโลกของความ

เปนและความตาย ตอแนวคิดที่วาความตายนั้นไมนาจะเปนจุดสิ้นสุด Malinowski ใหแนวคิดตอศาสนาที่นาสนใจวาศาสนา

จึงกลายเปนกระบวนของสัญชาติญาณที่ตอบโจทยตอการกลัวความตายเปนสำคัญ6 และการมีอยูของพิธีกรรมตางๆเชนการ

สวดมนต บวงสรวงเทวดา นั่นก็เปนจุดมุงหมายของศาสนาที่ตองสรางบรรทัดฐานขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบมนุษย7 เมื่อกลับมา

มองสังคมไทยที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมประเภณีแบบพุทธและพราหมณ ทำใหวัฒนธรรมไทยแบบพุทธนั้นสามารถ

3 ธเนศ, วงศยานนาวา. เขียนหญิง อำนาจ โยน ีและการเขียนของลึงค. กรุงเทพ: Unfinished Project Publishing, 2556.

4 Calvin Conzelus Moore, John B. Williamson. The Universal Fear of the Death and the Cultural Response. London: Sage publication, 
2003.

5 Florian, Victor and Mario Mikulincer. The Impact of Death-Risk Experiences and Religiousity on the Fear of Personal Death: Omega, 
1993.

6 Malinowski, Bronislaw Magic, Science and Religion and Order Essay. Boston: Beacon, 1948.

7 Emile, Durkheim. The Elementary Forms of the Religious Life. New York: Free press, 1915.
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มีพิธีกรรมที่นอกหนือบริบทของพุทธไดอยางกลมกลืน มีเทวตำนาน ของขลัง เปนรูปแบบทางศาสนาที่รวมกันกับการ

จัดการสังคมซึ่งมักจะจูงใจผูคนในสังคมถึงสิ่งสวยงามและความสันติสุขในชีวิตหลังความตาย 

] ในโลกสมัยใหม ที่มนุษยอยูรวมกันอยางปลอดภัยและดูเหมือนวาความตายนั้นจะอยูหางออกไป เมื่อพวกเขาเผชิญ

กับความตายไดนอยลง เพราะสังคมสมัยใหมจัดลำดับความสนใจในเรื่องอื่นๆมากมายที่ซับซอนจนทำใหความตายนั้นไกล

ออกไปถาไมมีการกลาวถึง แตพวกเขาก็ยังเผชิญอยูในรูปแบบอื่นๆ เชนสื่อตางๆ ภาพขาวจากโทรทัศนที่อาจจะนำเสนอขาว

อาชญากรรมที่มีภาพของศพที่ถูกกรองภาพแลวเรียบรอย (ตรงจุดนี้ คนที่รับภาพก็ไมไดเผชิญความตายโดยตรงซะทีเดียว) 

และมนุษยยังมีกิจกรรมสรางสรรคอื่น  ๆ และจุดมุงหมายใหมๆในชีวิตที่พวกเขาตองการไปใหถึง แตในใจกลางของความ

พยายามเหลานั้นคือการหลีกหนีจากความกลัวตาย เพราะสัญชาติญาณของมนุษยยอมกลัวการสูญสลาย มนุษยยังคงตองการ

ความเคารพในคุณคาเผาพันธุของตนเองเพื่อเผชิญกับชีวิตที่ไรจุดหมาย

หนาที่ดนตรีกับละครโทรทัศน 

G สิ่งที่ทำใหละครโทรทัศนนั้นยอมถูกนำเสนอ เปนการสงขอความสูผูเสพยสื่อซึ่งไมใชแคภาพเพียงอยางเดียว เสียง

และดนตรีก็เปนสวนประกอบสำคัญในหลายๆอยางที่จะชวยในการเลาเรื่องโดยแบงออกไดดังนี้

G 1. บงบอกถึงประเภทละคร นอกจากชื่อเรื่องที่บางครั้งก็ยากที่จะเขาใจวาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร? ดนตรีนั้นก็เปนสวน

ที่สำคัญตอการหนุนเสริมองคประกอบของละครโทรทัศนไดเปนอยางดี เพราะในชวงไตเติ้ลของละครนั้นเปนการเวนที่วาง

สำหรับเสียง เพราะยังไมมีการเริ่มดำเนินเนื้อเรื่องและบทสนทนาใด  ๆ เปนพื้นที่สำคัญที่จะใชดนตรีในการเลาเรื่อง ดังนั้น 

องคประกอบของดนตรีตางๆนั้นยอมสามารถบงบอกถึงประเภทละครได แตทั้งนี้ลวนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆในแงของการรับ

รูรวมกันในสังคมวัฒนธรรมนั้น  ๆ เชนกระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร เพราะภาษาในเพลงนั้นเปรียบเสมือนคำพูด

อธิบายถึงเนื้อเรื่องของละครโทรทัศนไดเปนอยางดี

] 2. เปนการบอกถึงลักษณะตัวละครหลักและสถานที ่ แนวของดนตรีบางชนิดนั้นสามารถบงบอกถึงพื้นเพที่

สามารถอางอิงถึงสถานที่ไดเชน เพลงพื้นบานตางๆที่มีองคระกอบที่เกี่ยวของกับบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่

มีความสัมพันธกับพื้นถิ่นเชนเพลงหมอลำที่ผูฟงไดฟงก็รูทันทีวาเปนเพลงของภาคอีสาน (แตทั้งนี้ลวนเกี่ยวของกับขอตกลง

รวมกันทางสังคมและกระบวนการทางภาษาอยูดี) ที่เนื้อรื่องของละครนั้นอาจจะอยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน 

หรือตัวละครเอกอาจจะเปนคนจากภาคอีสาน แมแตอาจจะเดาไดวาละครเรื่องนี้นาจะเลาถึงเฉพาะอุดมการณทางสังคมของ

ภาคอีสานก็เปนได

] 3. เปนชวงเวลาสำคัญในการประชาสัมพันธ ภาพที่ปรากฏบนจอยอมไมใชการเริ่มเนื้อเรื่องตามบทที่สรางไว

แนนอน เปนเพียงภาพที่ตัดสลับไปมาหลายๆฉากจากในจำนวนตอนทั้งหมด ดังนั้นจึงมีขอความตางๆปรากฏขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธถึงขอมูลของนักแสดงและทีมงาน รวมถึงโฆษณาเล็กๆที่แฝงอยู และเพลงเหลานี้ยังคงตองถูกเปดซ้ำ ทุกครั้ง

ที่ถึงกำหนดเวลาของการฉาย เปนการใหผูฟงไดรับฟงเพลงเหลานี้ทุกครั้งเมื่อถึงกำหนด จนกลายเปนเพลงที่คุน ติดห ูนำไป

สูธุรกิจการขายเพลงประกอบภาพยนตรโทรทัศนตอไป  

] 4. เปนพื้นที่ของเสียงอื่นๆที่ไมใชเสียงดนตรี เพื่อหนุนเสริมเสริมแนวคิดดนตรีตอละครโทรทัศน หลายครั้งที่ชอง

วางบางอยางในตัวดนตรีถูกเติมเต็มดวย ”เสียงประกอบ” (Sound Effect) เพื่อหนุนเสริมแนวคิดของดนตรีประกอบละคร

โทรทัศนใหแข็งแรงมากขึ้น โดยเสียงประกอบเหลานี้เปนการอางอิงถึงวัตถุ และเหตุการณบางอยางเพื่อสรางชุดความจริง 

ทำใหผูฟงเกิดความเชื่อรวมกันในสิ่งที่เสนอออกมา และสามารถสรางความรูสึกรวมกันในการกระตุนอารมณบางอยางของ

เพลงและละครโทรทัศน
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]

] 5. สรางความเปนเอกลักษณใหกับตัวละครโทรทัศน โดยสวนใหญแลว กระบวนการทั้งหมดในเพลงประกอบ

ละครโทรทัศนที่มีเนื้อรองนั้นยอมมีความชัดเจนในการสื่อสารที่สุด แตโดยภาพรวมแลว สวนประกอบอื่นๆอยางที่กลาวมา

นั้นยอมประกอบสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของบทเพลงจนกลายเปนสิ่งที่อยูคูกับภาพ เชน เมื่อไดยินเพลงละครโทรทัศน

เรื่องนี้จากที่ไหนซักแหง ภาพในหัวของผูฟงยอมมีภาพฉากตางๆของละครเรื่องนั้นตามมา หรือเมื่อมีการพูดถึงละคร

โทรทัศนเรื่องใดๆขึ้นมา เสียงเพลงไตเติ้ลที่อยูในความทรงจำของผูฟงก็ตามมา เปนตน ทั้งหมดนี้กลายเปนความสัมพันธ

ของภาพและเสียงที่กลายเปนเอกลักษณโดยที่มีการอางอิงความหมายถึงกันอยู

เพลงผีไทยสมัยนิยมกับการผลิตซ้ำ

G ความเปนที่นิยมของเพลงประกอบละครโทรทัศนสยองขวัญนั้นถูกนำเสนอผานสื่อในโลกอุตสาหกรรม เปนหนึ่ง

ในสินคาแปรรูปจากวัฒนธรรมที่ถูกผลิตซ้ำ เผยแพร กระสือ ปอบผีฟา และแมนาคพระโขนงตางก็ถูกผลิตซ้ำทั้งสวนของ

ภาพยนตรและละครโทรทัศน ดังนั้นในสวนของเพลงจึงตองถูกผลิตซ้ำไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับเพลงประกอบ

ละครโทรทัศนที่มักจะปรากฏขึ้นกอนเริ่มเรื่อง จะถูกฉายซ้ำทุกครั้งที่ขึ้นตอนใหม นั้นเทากับวาจำนวนตอนของละคร

โทรทัศนมีเทาใด การฉายซ้ำของภาพและเพลงประกอบเดิมนั้นก็จะถูกฉายเทากัน ดังนั้นปจจัยสำคัญที่ชวยใหเพลงผีทั้งสาม

เพลงนั้นเปนที่นิยมมีดังนี้

] 1. เพลงที่ถูกสรางขึ้นจากเรื่องเลาและตำนาน นับเปนเรื่องใกลตัวที่ผูเสพยสื่อมักจะคุนเคยกับเรื่องเลาเกี่ยวกับผี

แบบมุกปาฐะ เรื่องเลาและตำนานนี้ก็เปนสวนสำคัญในวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ผูสรางและผูผลิตนำมาใชสรางสื่อเพื่อความ

บันเทิง และเพลงประกอบละครโทรทัศนนั้นก็เปนการยอเรื่องราวในละครโทรทัศนใหกระชับ ไดใจความเทานั้น เปนการยอ

เรื่องเลาและตำนานลงบนเนื้อหาของสื่อ และเพลงประกอบละครโทรทัศนก็ทำหนาที่ยอเนื้อหาของสื่ออีกท ีแมแตระยะชวง

เวลาของสื่อภาพยนตรที่แตละตอนจะกินความยาวรวมชั่วโมง แตในขณะที่เพลงประกอบละครโทรทัศนนั้นใชเวลาไมเกิน

สามนาทีเทานั้น จึงเปนสิ่งที่งายกวาในการเสพย

] 2. กระบวนการผลิตซ้ำในตัวของสื่อเอง อยางที่ไดกลาวไปขางตนแลววาละครโทรทัศนทุกเรื่องมักจะเริ่มดวยเพลง

ประกอบที่ถูกเปดซ้ำตามจำนวนตอนที่ฉาย มันจึงเปนกระบวนการผลิตซ้ำที่สัมพันธกับในชวงเวลาในการฉาย เหมือน

เปนการย้ำคิดย้ำทำและสุดทายผูเสพยสื่อก็สามารถซึมซับไปเองโดยอาจจะไมรูตัว แมแตตัวละครโทรทัศนสยองขวัญทั้งสาม

เรื่องถูกสรางขึ้นมาแลวหลายครั้งโดยตามลำดับดังนี้

] ]

] 2.1 ละครโทรทัศน ชุด ปอบผีฟา8

]

] ] - สรางครั้งแรกป พ.ศ.]   2518

] ] - สรางครั้งที่สองป พ.ศ.    2540 

] ] - สรางครั้งที่สามป พ.ศ.    2552

]  2.2 ละครโทรทัศน ชุด กระสือ9

8 ปอบผีฟา, เขาถึงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก th.wikipidia.org/wiki/ปอบผีฟา

9 กระสือ (ละครโทรทัศน) เขาถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก th.wikipidia.org/wiki/กระสือ_(ละครโทรทัศน)
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] ] - สรางครั้งแรกป พ.ศ.       2520 - 2522 

] ] - สรางครั้งที่สองป พ.ศ.     2537 - 2538

] ] - สรางครั้งที่สามป พ.ศ.     2555

] 2.3 ละครโทรทัศน ชุด แมนาคพระโขนง10

] ]

] ] - สรางครั้งแรกป พ.ศ.       2522

] ] - สรางครั้งที่สองป พ.ศ.     2532

] ] - สรางครั้งที่สามป พ.ศ.     2537

] ] - สรางครั้งที่สี่ป พ.ศ.         2539 (ในชื่อแมนาคพระนคร)

] ] - สรางครั้งที่หาป พ.ศ.       2542 (ในชื่อเรื่อง ”แมนาค” )

] ] - สรางครั้งที่หกป พ.ศ.]    2543

] ] - สรางครั้งที่เจ็ดป พ.ศ.]    2556 (ในชื่อเรื่อง “แมนาคพระโขนง รักนี้นิรันดร”)

] จะเห็นไดวากระบวนการผลิตซ้ำนั้นมีผลอยางมากตอความนิยมของละครโทรทัศน เปนการย้ำถึงองคประกอบ

ตางๆที่อยูในละครโทรทัศนรวมไปถึงเพลงประกอบ แมวาในแตละเวอรชั่นการสรางนั้นจะไมไดใชผลงานของมนัสปติสาน

ตแลวก็ตาม แตในการผลิตซ้ำของละครโทรทัศนนั้นทำใหภาพของตัวละครผีและลักษณะเดนตางๆกลายเปนเอกลักษณที่ถูก

จดจำ ดังนั้น กระบวนการทางภาษาในเพลงผีของมนัสปติสานต จึงเปนการย้ำภาพลักษณจากลักษณะเดนของผีในแตละ

ประสบการณปจเจกของผูเสพยสื่อ

] 3. กระบวนการทางภาษา สิ่งสำคัญที่สุดในการเลาเรื่อง ภาพลักษณของเพลงผีทั้งสามมีลักษณะตายตัวคือการสราง

ความนากลัว กระบวนการทางภาษานั้นเปนสิ่งที่ชัดเจนที่สุด การใชภาษาตรงไปตรงมาเพื่อบอกเลาถึงลักษณะที่นา

ขยะแขยงของผ ี (ชัดเจนมากในเพลงกระสือ) เปนสูตรสำเร็จในการสรางความนากลัวกับแนวคิดที่วา ”มนุษยกลัวรางกายที่

สูญสลาย”11  (Annihilation) ดังนั้น เมื่อคนจดจำเพลง สิ่งแรกที่อาจนึกถึงก็คือเนื้อรอง ที่ทำใหผูเสพยสื่อนึกถึงมโนภาพเหลา

นั้นที่เพลงไดมอบให กระบวนการทางภาษาจึงเปนสวนประกอบสำคัญของเพลงในการสื่อสารที่เขาใจไดงายและมีความเปน

สากลที่สุด

] 4. ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเพลง ในเพลงประกอบละครโทรทัศนสยองขวัญทั้งสามเรื่องมีองคประกอบ

สำคัญในความเปนเอกลักษณหลากหลายรูปแบบ  การใชเสียงประกอบ (Sound Effect) เพื่อสรางความนากลัวใหกับเพลง

นั้นดูจะเปนสิ่งที่ผูคนจดจำไดเปนอยางดีเพราะเปนสัญญะทางเสียงที่ถูกใชเพื่อสื่อถึงผี การใสคำพูดลงในเพลงเชนคำวา 

”เลือด” ในเพลงปอบผีฟา เปนการดึงจุดเดนในตัวละครเอกของเรื่องลงมาสูเพลงดวยคำพูดที่จำงาย จะเห็นไดวา

กระบวนการทุกอยางนั้นถูกทำใหเขาใจงายเพื่อการเขาถึง ทำใหผูเสพยสื่อตอบรับตอเพลงไดทั่วกัน

]

] 5. การถูกนำไปผลิตซ้ำในรูปแบบอื่น ละครโทรทัศนสยองขวัญทั้งสามเรื่องนี้ถูกนำไปสรางใหมอีกหลายครั้ง ซึ่ง

เพลงผีในแบบฉบับเดิมนี้จึงถูกหยิบนำไปสรางใหมดวยองคประกอบที่แตกตางกันไป แตยังคงไวซึ่งโครงสรางเดิมจากการ

ตีความใหมของนักประพันธคนอื่น และยังถูกนำไปเปนเพลงเตนรำสมัยใหม เชนเพลงผีฟาปารตี้ (2544) โดยศิลปน Bazoo 

10 แมนากพระโขนง, เขาถึงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก th.wikipedia.org/wiki/แมนากพระโขนง

11 Florian, Victor and Mario Mikulincer. The Impact of Death-Risk Experiences and Religiousity on the Fear of Personal Death: Omega, 
1993.
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ที่นำทำนองและเนื้อรองจากเพลงปอบผีฟามาทำใหม เปนการทำใหเพลงผีถูกเปลี่ยนบริบทไปสูสื่อบันเทิงชนิดอื่นที่มีไวเพื่อ

การฟงควบคูกับมิวสิควีดิโอ (Music video) แตอีกสิ่งหนึ่งที่พบบอยในการถูกนำไปใชในสื่ออื่นๆคือการ ”ลอเลียน” (Parody) 

ของสื่อบันเทิงอื่นๆเชน โฆษณา หรือการแสดงตลก (ปอบผีฟาและแมนาคพระโขนงมักจะปรากฏตัวในสื่อที่มีการลอเลียน

อยูบอยครั้ง)  

] การที ่”ผี” ในฐานะตัวแทนของอำนาจเหนือมนุษยถูกนำไป ”ลอเลียน” (Parody) นั้นเปนการนำภาพลักษณของผีมา

แสดงใหมในรูปแบบลักษณะที่ผิดคาดจากภาพลักษณเดิมเพื่อความบันเทิง12  โดยการแสดงใหผิดที่ผิดทางเพื่อใหเกิดการขำ

ขัน ซึ่งเปนความสัมพันธของวัฒนธรรมชาวบานและอำนาจเกาแก เปนการผลิตซ้ำถึงอุดมการผีโดยการถูกทำใหเขาถึงงาย

ขึ้นอีก ดวยการลบอำนาจความนากลัวออกเพื่อใหผูเสพยสื่อมีความเทาเทียมกับอำนาจนั้น  ๆ เปนการตอกย้ำการดำรงอยูของ

วัฒนธรรมของชาวบานและอำนาจเกาแกของผีที่ยังหลงเหลืออย13 ู่ แคไมชัดเจนเทานั้น

วิเคราะหยอยเพลงผี

G เพลงกระสือ แมนาคพระโขนง และปอบผีฟา ถูกสรางขึ้นในลักษณะที่แตกตางกันไปตามแนวคิดของนักประพันธ 

ทั้งในเรื่องของจังหวะ ทำนอง และองคประกอบอื่นๆที่เลือกใชจากการตีความเนื้อเรื่อง ซึ่งสามารถแยกองคประกอบของ

เพลงออกใหเห็นภาพชัดเจนไดดังนี้

12 วลาดิมีร ปูทัน, วิชาการมุขศาสตร: Parody มุกตลกสายลอลียน, เขาถึงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก stellargazer.exteen.com/20080720/0058-part-2-3-
parody

13 ปรีดีโดม พิพัฒนชูเกียรติ. "โลกของบัคตินและการตอตาน." วัฒนธรรมตอตาน. กรุงเทพ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2556.
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โนตเพลงกระสือ

]

    

]

G ในแตละบทเพลงนั้นก็สอดแทรกทั้งความนากลัว ความเชื่อ แมกระทั่งการชี้นำหรือชักจูง ในเพลง ”กระสือ”  (ขับ

รองโดยนิภา สงวนรักษ)  ท่ีเน้ือรองจะกลาวถึงลักษณะโดยท่ัวไปของผีกระสือโดยสังเขปเชน เปนผูหญิงท่ีมีชีวิตปกติเหมือนผูคนในสังคม

ท่ัวไป แตพอตกกลางคืนจะกลายรางเปนกระสือโดยการถอดหัวออกจากรางพรอมตับไตใสพุงและลองลอยออกไปหาอาหาร 

โดยจะกินสิ่งของเนาเหม็นและสิ่งปฏิกูล ชอบโผลออกมาตามเสาบาน สรางความหวาดกลัวตอผูพบเห็น 

] ถาวิเคราะหโดยเปรียบเทียบความเปนกระสือในตำนานเลาขานในคติแบบอีสาน กับกระสือที่ถูกสรางขึ้นในโลก

ของละครโทรทัศนนั้น มีความแตกตางกันในบางจุด กลาวคือ ลักษณะของกระสือในเรื่องที่เลาตอๆกันมาตามตำนานนั้น

คอนขางที่จะกลัวมนุษย และไปไหนมาไหนเงียบ  ๆนับวาเปนผีที่ดูอันตรายตอมนุษยนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผีชนิด

อื่นๆ แตการหยิบยกเรื่องเลาของกระสือมาตีความใหมในฐานะตัวเอกและตัวรายของเรื่อง ผูสรางจึงตองใสความเปนผูมี

อำนาจลงในกระสือ พอที่จะทำใหเกิดพลอตเรื่องที่นาสนใจ และเพลงเปดก็เชนเดียวกัน เปนการบอกเลาถึงอำนาจบางอยาง
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ของกระสือซึ่งมีผลตางๆตอเนื้อเรื่องในละครที่ออกมาในรูปแบบการเลาถึงลักษณะตาง  ๆ โดยมีการสรางเงื่อนไขการปรากฏ

ตัวของกระสือเอาไวในเนื้อเพลงวา ”บานไหนมีของสกปรก มันจะไปฉกกินถึงบาน” (ดูในเนื้อรองเพลงกระสือ) เปน 

”สาร” (Message)14 ที่ผูสรางจงใจสงใหกับผูรับ โดยเปนเรื่องของการสรางชุด “มายาคติ” (Mythology) แอบแฝงใหกับสังคม

เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยในชนบทจากมุมมองของคนเมืองชนชั้นกลางโดยใชอำนาจทางสื่อโดยมีผีสระสือเปนตัวแทน

นั่นเอง

] เรื่องของเสียงประกอบ สามารถไดยินจากเพลงกระสือเชนกัน และถูกวางเอาไวในตำแหนงเดียวกันคือหัวเพลงและ

ทายเพลง มีทั้ง ”รูปสัญญะ” (Signifier) เพื่อเปน ”ตัวบงชี้15” (Index) ในเสียงของระฆัง  (ชวงตนเพลง)  ที่ตีเพื่อบอกวาเปน

เวลากลางคืน โดยเปนเสียงชี้นำที่เหมาะกับการปรากฏตัวของกระสือ เพื่อชักจูงผูฟงไดรูสึกถึงชวงเวลาและบรรยากาศของ

เพลง

] เสียงประกอบเหลานี้สามารถพบไดทั่วไปในเพลงประกอบละครโทรทัศนสยองขวัญของมนัส ปติสานต เรื่องอื่นๆ

อีกมาก เปนเทคนิคการนำเสนอที่นาสนใจ (ในปจจุบันเทคนิคนี้ไมคอยจะมีใหเห็นมากนักกับเพลงที่มีเนื้อหาไปทางสยอง

ขวัญ) และยังมีที่มาจากนักแตงเพลงคนอื่นเชนจากเรื่อง “แกวขนเหล็ก” (2534) เราจะไดยินเสียงโลงไมกำลังเปดออกใน

ลักษณะที่ดังเกินจริง รวมไปถึงฉากคั่นโฆษณาที่จะมีใบหนาของเมฆินทร (ผีดูดเลือด)  ออกมากลาววา “เลือด” ตามดวยเสียง

คำรามสยดสยองกอนจะตัดไปยังโฆษณา เห็นไดวาแคปจจัยในการสรางความนากลัวในเนื้อรองอยางเดียวนั้นไมพอ ทำนอง

ตางๆที่ถูกรอยขึ้นจากเครื่องดนตรีที่ผานการเลือกมาเปนอยางด ี และเสียงประกอบที่ถูกวางไวอยางถูกที่ถูกเวลา สามารถ

สรางความกลัวใหกับผูฟงในฐานะ “เพลงผีไทยสมัยนิยม” ที่ยังคงอยูจนถึงปจจุบันดวยกระบวนการดัดแปลงและผลิตซ้ำจาก

ศิลปนคนอื่น และเกี่ยวโยงเนื้อรองที่เลาถึงตำนานที่อยูคูสังคมไทยมานานกอนที่ละครโทรทัศนจะเกิดขึ้น มันจึงไมใชเรื่อง

ยากที่ผูคนในสังคมจะจดจำเพลงเปดละครโทรทัศนเหลานี้

14 Michael O' Shaughnessy, Jane Stadler. Media and Society: Oxford University Press, 2002.  (Defining the media)

15 เจริญสินโอฬาร, ดร. ไชยรัตน. สัญญวิทยา โครงสรางนิยม หลังโครงสรางนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร. กรุงเทพ: วิภาษา, 2555.
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โนตเพลงแมนาคพระโขนง

G แมแตผีไทยที่ทุกคนรูจักกันดีในฐานะขวัญใจของผีคนเมืองเชน “แมนาคพระโขนง” กับเพลงกลอมเด็ก (Lullaby) 

ที่รองดวยเสียงอันโหยหวนชวนขนลุก ตัวเพลงถูกสรางขึ้นใหอยูในรูปแบบ “ทำนองเขนง” วงปพาทยมอญโบราณที่ใช

ประโคมศพ (อานันท นาคคง 2555) คนไทยจะรูจักวงปพาทยมอญสวนมากจากงานศพ ที่ีวงปพาทยเลนประโคม  เปนการ

ตีความจากผูประพันธเพลงที่ชาญฉลาด โดยให ”แม” ที่เปนผี หรือศพนั่นเอง รองเพลงขับกลอม ”ลูก” ที่สิ้นชีวิตกอนที่จะได

ลืมตาดูโลก (ในฐานะศพเชนกัน)  กลายเปนผีรองเพลงกลอมผีอีกที แมเพลงจะเปนที่รูจักและสรางความนากลัวไดโดยที่

เพลงนี้ไมตองพึ่งพาเสียงประกอบใด  ๆ ซึ่งตางจากเพลงกระสือและปอบผีฟาที่กลาวมาในตอนแรก แตยังคงซอนไวซึ่งความ

เห็นอกเห็นใจของแมที่มีตอลูกจากคานิยม “ผูหญิงที่ดีในอุดมคติ” จากการสรางในมุมมองของเพศชาย (แมเนื้อเรื่องถูกสราง

ขึ้นจากตำนานเลาขนามาตั้งแตในสมัยรัชกาลที ่ 4 ซึ่งแตละคนก็เลาตอกันมาไมเหมือนกัน)  ตัวเพลงเปนการหยิบยกชวง

ความรูสึกในตอนหนึ่งของ “นางนาค” ที่สาม ี (นายมาก)  ตองถูกเรียกไปเกณฑทหาร ทำใหนางนาคตองอยูตามลำพังในขณะ
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ที่ทองแก และสิ้นชีวิตในขณะคลอด แตสุดทายนางนาคกลายเปนผีที่เฝาคอยการกลับมาของสามีและกำจัดทุกคนที่ขวางทาง 

กลายเปนวาในเพลงเปดนี้ไมไดเปนการกลาวถึงเนื้อเรื่องของละครโทรทัศนแตอยางใด แตสามารถอธิบายเนื้อเรื่องดวยความ

รูสึกของตัวละครหลักอยาง “นางนาค” เปนตน 

] มีเรื่องราวมากมายที่ทำใหผูเขียนไดขบคิดถึงสิ่งที่อยูเบื้องหลังเพลงนี ้ ถามองในดานเพลงเปดกับตัวเนื้อเรื่องของ

ละครโทรทัศนไปดวย จุดเริ่มตนของเหตุการรายๆทั้งหมดคือการที่นายมากจะตองถูกเรียกไปเกณฑทหารในยามศึกสงคราม

ในขณะที่นางนาคกำลังทองแกใกลคลอดเต็มที มันเปนเรื่องความเห็นอกเห็นใจของผูประพันธเพลงตอนางนาคในฐานะ 

“เหยื่อ” ของสงคราม หรือเหยื่อในความรุนแรงของเพศชาย มีนัยยะบางอยางใหเห็นถึงความเจ็บปวดของผูที่เปนแมและเมีย

]

] ในสถานะและมายาคติของเพศหญิงที่ถูกสรางขึ้นจากอุดมคติแบบเพศชายในฐานะที่เปนไดแคแมและเมีย บทบาท

ตัวละครที่มีอำนาจเมื่ออยูในสถานะ “ผี” แหงเมืองกรุง (ชายขอบ) แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม 16 (Liberal feminism) ได

จำกัดหนาที่บางอยางที่สะทอนถึงมายาคติความเปนหญิงในลักษณะนี ้ ที่ผูหญิงมักขาดโอกาสทางสังคมในการตัดสินใจและ

การศึกษา ไมมีความเสมอภาคกับผูชาย เกิดมาเปนแมเทานั้น และมีลักษณะทางกายภาพ, ชีวภาพที่แตกตางกัน ดังนั้นไมนา

จะใชเรื่องแปลกอะไรที่ผูสรางทั้งภาพยนตรและเพลง จะจงใจหยิบวัตถุดิบในลักษณะเชนนี้ มาสรางขึ้นเปนละครโทรทัศน

และเพลงประกอบละครโทรทัศนนั่นเอง

] ในโลกสื่อบันเทิงของภาพยนตรสยองขวัญ และ ”เพลงผี” แบบไทยๆนั้น ลวนก็ถูกสรางขึ้นจากชุดความรูและความ

เชื่อมาแตโบราณ “ผี” ที่เคยอยูในสถานะของสิ่งศักดิสิทธิ์ เปนที่กราบไหวบูชาไมตางจากเทพเจา แมคำวา “ผีราย” หรือ “ผี

สาง” ที่ใชเรียกผีที่สรางความเดือดรอนแกผูคนนั้น กลับมีตัวตนอยูในสังคมไทยหลังจากที่ไดรูจักพุทธศาสนาและพราหมณ 

สถานะของเพศหญิงแหงการใหกำเนิด สัญญะแหงความอุดมสมบูรณของคนในอุษาคเนย ซึ่งเหมาะแกการเปนตัวกลางใน

การสื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติ แตทวา เมื่อแนวคิดนี้เริ่มหมดไป กลับกลายเปนวาความเปนหญิงถูกเปลี่ยนให

สอดคลองกับตัวตนของผีรายในสังคมยุคใหม สงทอดตอมายังโลกของภาพยนตรและกระบวนการผลิตซ้ำในยุค

อุตสาหกรรม ที่ผูรับสวนใหญพรอมใจกันเลือกที่จะเสพย ในกรณีนี้เอง ผูเขียนคิดวา ในความนิยมของทั้งตัวละครโทรทัศน

และเพลงเปดละครโทรทัศนนั้น มันมีหลายสิ่งที่สามารถสะทอนเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไดดี

16 ฤดี เดนดวง. อำนาจและความขัดแยงบนรางกายผูหญิง : แนวคิดสตรีนิยม กรุงเทพ: รันนิ่ง พรีเพรส 2552
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โนตเพลงปอบผีฟา

G ในประเด็นของ “ละครโทรทัศนสยองขวัญ” นั้นกลับใหภาพสะทอนที่ชัดที่สุดโดยเปนการสรางจากชุดความเชื่อ

ดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่อง อยางกรณีของเพลง “ปอบผีฟา” (ขับรองโดยประภาศร ีศรีคำภา)  นั้นจะเห็นไดวา

แมแตตัวเนื้อเรื่องเองนั้นก็ถูกสรางขึ้นจากฐานความเชื่อเดิมของผูคนในอุษาคเนยอยูแลว เปนวิถีชีวิตของผูคนที่สมยอมตอ

ความหวาดกลัวตอธรรมชาติในรูปแบบของ ”ผี” ซึ่งเปนตัวแทนแหงอำนาจในบริบทสังคมนั้น ที่สามารถกำหนดถึงชีวิต

ความเปนอยูของผูคนในสังคม ผานการบอกเลาผานคำพูดของ ”คนทรงเจา” ในฐานะกระบอกเสียงของผีฟา ซึ่งเงื่อนไขตอง

เปนผูหญิงถือพรหมจรรยเทานั้น สะทอนใหเห็นถึงการยกยองสตรีเพศในวัฒนธรรมไทยยุคกอนจะรับวัฒนธรรมมาจาก

อินเดีย วาเปนสัญญะแหงการใหกำเนิด เปนเพศที่มีบทบาทในวิถีเกษตรกรรม และเปนผูนำในชุมชน โดยในเพลงนั้น เนื้อ

รองเปนการอธิบายภาพรวมและบทบาทของผีฟา (ผีฟาตามตำนานจริงๆ)  ซึ่งเปนตัวแทนของผูปกปกรักษา (ผูเขียนไมอยาก
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ใหนึกถึงคำวาผีที่หมายถึงวิญญาณราย เพราะความเปนผีฟาในคติทางอีสานนั้นเทียบไดกับเทพีของคติแบบตะวันตก ) นำ

ความสงบสุขของหมูบาน รักษาความปวยไขใหผูคน แตพอมาถึงจุดทายเพลง กลับมีประโยคพูดขึ้นวา “เลือด ขาอยากได

เลือด” ดวยน้ำเสียงที่นาขนลุก ทิ้งเปนชนวนขอสงสัยเอาไว นั่นเปนกลยุทธการเลาเรื่องผานเพลงประกอบละครโทรทัศนที่

คอนขางแยบยล เพราะในเนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวกับหญิงสาวผูรับสืบทอดการเปนรางทรงของผีฟา เกิดกระทำผิดเงื่อนไขบาง

อยางตอการเปนรางทรงคือการแตงงานและการสูญเสียพรหมจรรย จึงมีเหตุสรางความกริ้วใหกับผีฟาจนถูกสาปใหกลาย

เปนปอบและตองดื่มเลือดมนุษย สิ่งเหลานี้กลับสะทอนใหเห็นถึงเรื่องวัฒนธรรมพื้นบานทางอีสานในการใหความสำคัญ

และเคารพตอธรรมชาต ิการยกยองความเปนพรหมจรรยวาบริสุทธิ์ผุดผองและเหมาะสมตอการเปนรางทรงของผีฟา ทั้งนัย

ยะของการสมมุติเหตการณของผูสรางละครโทรทัศนทำใหรางทรงตองเสียพรหมจรรย ทั้งนี ้ มันเกี่ยวกับการสรางเงื่อนไข

โดยใชทัศนะคติของ “ผูหญิงที่ดีในอุดมคติ17” มาวางกรอบใหกับตัวละครหลักในเรื่องใหมีจุดที่จะตองทำผิดกฏเกณฑบาง

อยางของชุมชน และถูกลงโทษในที่สุด เปนการหยิบยืมเงื่อนไขกฏเกณฑในชุดความเชื่อพื้นบานมาสรางจุดหักเหในเนื้อ

เรื่องนั่นเอง   ลักษณะของทำนองเพลงที่ใชวงดนตรีไทย เพื่อเปนจุดหนุนเสริมเพื่อการบงบอกถึงเวลาและสถานที ่ (แมใน

ความเปนจริง กรณีของเพลงปอบผีฟานั้น เครื่องดนตรีไทยแตละเครื่องในเพลง กลับถูกเลือกใชโดยไมคำนึงถึงธรรมเนียม

เดิม แตเปนการนำเครื่องแตละแบบมาประยุกตกันเสียมาก) อีกจุดหนึ่งที่ผูฟงตางจดจำและรองเลนกันทุกเพศทุกวัยคือทอน

สุดทายของเพลงที่จะมีเสียงผูหญิงพูดออกมาวา “ขาอยากไดเลือด” (เสียงของประภาศรี ศรีคำภา ผูขับรอง) เปนการสรางชุด

เสียงเพื่อเพิ่มความนากลัวใหกับบทเพลง (ผูเขียนคาดวาธรรมชาติของมนุษยทั่วไปมักกลัวเลือด แตไมถึงขั้นกับอาการของ

โรค Hemophobia) และในชวงตนเพลงและทายเพลงนั้นยังม ี ”เสียงประกอบ” (Sound effect)  เชน ฟารอง ลมกรรโชก หมา

หอน ซึ่งจะมีการจัดวางเอาไวอยางดีในชวงตนเพลงและทายเพลงเพื่อไมใหไปรบกวนในสวนของตัวดนตรีที่บรรเลง และมัก

โยงไปถึงชุดความเชื่อตางๆเกี่ยวกับสัตว วาเปนเรื่องของโชคลาภและลางราย โดยสัตวบางชนิดก็ใหโชค บางชนิดก็เปน

สัญญะที่จะนำพาซึ่งหายนะมาสูผูพบเห็น หรือรับรู 18  ซึ่งสามารถตีความเสียงเหลานี้ในรูปแบบของสัญญะ (Sign)  ที่สราง

ความหวาดกลัวใหแกผูฟงได 

สรุป

G ในโลกสื่อบันเทิงของภาพยนตรสยองขวัญ และ ”เพลงผี” แบบไทยๆนั้น ลวนก็ถูกสรางขึ้นจากชุดความรูและความ

เชื่อมาแตโบราณ “ผี” ที่เคยอยูในสถานะของสิ่งศักดิสิทธิ์ เปนที่กราบไหวบูชาไมตางจากเทพเจา แมคำวา “ผีราย” หรือ “ผี

สาง” ที่ใชเรียกผีที่สรางความเดือดรอนแกผูคนนั้น กลับมีตัวตนอยูในสังคมไทยหลังจากที่ไดรูจักพุทธศาสนาและพราหมณ 

สถานะของเพศหญิงแหงการใหกำเนิด สัญญะแหงความอุดมสมบูรณของคนในอุษาคเนย ซึ่งเหมาะแกการเปนตัวกลางใน

การสื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติ แตทวา เมื่อแนวคิดนี้เริ่มหมดไป กลับกลายเปนวาความเปนหญิงถูกเปลี่ยนให

สอดคลองกับตัวตนของผีรายในสังคมยุคใหม สงทอดตอมายังโลกของภาพยนตรและกระบวนการผลิตซ้ำในยุค

อุตสาหกรรม ที่ผูรับสวนใหญพรอมใจกันเลือกที่จะเสพย ในกรณีนี้เอง ผูเขียนคิดวาในความนิยมของทั้งตัวละครโทรทัศน

และเพลงเปดละครโทรทัศนนั้น มันมีหลายสิ่งที่สามารถสะทอนเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไดดี

] กระบวนการทางภาษาที่ใชสืื่อสารนั้นก็เปนสวนสำคัญในองคประกอบของแตละเพลง  เพราะเปนการสื่อสารเพื่อ

ใหผูเสพยสื่อเกิดความกลัว เปนการนำเขาไปสูประสบการณที่เกี่ยวกับเรื่องความตายทางออม เชนในเพลงกระสือที่มีการ

อธิบายถึงลักษณะอันนาเกลียดนากลัวของผี เพราะมนุษยนั้นมีกลไกทางธรรมชาติที่ตอบสนองตอความผิดปกติจากสิ่งที่

พบเห็นในประสบการณชีวิต

17 พนิดา หันสวาสดิ์. "ผูหญิงในภาพยนตร :  กระบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณของผูหญิงในสังคมไทย." มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

18 พลายนอย, ส. สัตวนิยาย. พิมพครั้งที่ 4 ed. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2556.
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] ตัวเพลงที่ถูกเติมเต็มดวยเสียงประกอบ (Sound effect) เปนสัญญะทางเสียงที่ใชสรางความนากลัวใหกับเพลงเชน

กัน แตละหนวยเสียงที่ปรากฏนั้นใหความหมายที่ผูคนในสังคมตางยอมรับในฐานะขอตกลงของการรับรูรวมกันในบริบท

สังคมเดียวกัน เพราะประสบการณทางความกลัวและการตีความในเรื่องความรูสึกตอดนตรีนั้นไมมีลักษณะที่ตายตัว แตเปน

ประสบการณรวมกันของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเชนเดียวกัน

] สังคมไทยไดสรางปรากฏการณความนิยมในภาพยนตรและละครโทรทัศนสยองขวัญ เปนการนำความเชื่อเดิมที่เลา

ผานตอกันมาในฐานะของวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำการผลิตซ้ำและ

เผยแพรทางสื่อสูผูเสพยสื่อจำนวนมาก หนาที่ของดนตรีประกอบละครโทรทัศนสยองขวัญก็เปนการรับอุดมการณทาง

สังคมจากเนื้อเรื่องของละครโทรทัศนสยองขวัญที่ถูกสรางขึ้น แลวทำการยอใหกระชับในชวงเวลาสั้นๆ 
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โครงการการออกแบบเคร่ืองประดบัในฐานะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย 
 
JEWELRY AS A RELATIONSHIP 

 
ปทุมพร เจนสมุทร,อ.ดร.วรรณวิภา สุเนตต์า 
 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
 ในอดีตสังคมและวฒันธรรมไทยเป็นสังคมท่ีมีบรรทดัฐานของความปกติทางเพศแบ่งเป็น 2 
เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ความคาดหวงัในบทบาททางเพศของสังคมต่อเพศชายว่าตอ้งแขง็แรง เป็น
ผูน้าํ เป็นผูสื้บสกุล เป็นเพศท่ีคู่กบัเพศหญิง ความคิดเหล่าน้ียงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั แมจ้ะเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปว่ามีเพศท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่บางครอบครัวยงัไม่ยอมรับกบัการท่ีลูกชายเป็นชายรักชาย
เพราะคิดวา่เป็นเร่ืองผดิปกติ  
 โครงการวิทยานิพนธ์น้ีมีจุดประสงค์การศึกษาคน้ควา้เพ่ือนําไปสู่การออกแบบผลงาน
เคร่ืองประดับท่ีเปรียบเสมือนภาษา ใช้ส่ือสารถึงความสัมพนัธ์แบบคู่รักระหว่างคู่รัก และใช้ส่ือสาร
ทศันคติของผูอ้อกแบบท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ของคู่รักชายรักชายว่าเป็นเร่ืองปกติไม่ได้แตกต่างไปจาก
ความสมัพนัธ์ของคู่รักชายหญิงออกสู่สงัคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักชายรักชาย อาศยัในเขตกรุงเทพฯ 
อาย ุ 25-35   ปี เป็นกลุ่มบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีควาประพฤติดี เพื่อเป็นตวัแทนใน
การแสดงออกถึงทศันคติท่ีดีสู่สงัคม 
 การศึกษาพบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ การใชค้วามหมาย
ทบัซอ้น ทาํใหตี้ความไดห้ลายอยา่ง ผูอ้อกแบบมีมุมมองต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย
วา่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความซ่อนเร้นอนัเกิดจากกรอบของสงัคมและมีเสน่ห์เยา้ยวนน่าคน้หา 
 เพ่ือตอบจุดประสงค์และสะท้อนบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจัยได้นําเสนอผลงานการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัจาํนวนสองชุด ซ่ึงมีแนวทางการออกแบบโดยใชส้ัญลกัษณ์ “คิง”(King), “ควีน” 
(Queen) ของหมากรุกสากล และวสัดุนํ้ าตาลเพ่ือถ่ายทอดรสชาติความรักความสัมพนัธ์ของคู่รักชายรักชาย
ซ่ึงมีความหอมหวาน ร่วมกบักิริยาท่าทางการการรับประทาน ซ่ึงมีความเยา้ยวน การมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เคร่ืองประดบัจะเปิดเผยถึง กล่ิน รสชาติ และสัญลกัษณ์ของความเหมือนกนักบัคู่รักอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตวัหมาก
รุก “เบ้ีย” (pawn) ในเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 ซ่ึงเป็นตวัหมากรุกธรรมดาแสดงถึงความเป็นปกติทัว่ไปใน
สังคม และ แหวนคู่ ในเคร่ืองประดบัชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์สากลของความเป็นคู่รัก เพื่อส่ือสารถึง
ทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์ของคู่รักชายรักชายวา่ไม่แตกต่างจากคู่รักอ่ืนๆ  
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คาํสาํคญั: ชายรักชาย, เคร่ืองประดบั, ความสมัพนัธ์ 
 
ABSTRACT 
 It has been known that Thai society has viewed gender as a binary 
concept: male and female. Even though it is incrementally accepted that there are 
more variations, the perception towards male gender as the stronger sex with more 
prominent leadership personality still dominates the ideology of most of the Thais. As 
a result of that, to some families, the concept of homosexuality is still considered 
unorthodox and deviant.   
 Jewelry is utilized to represent the male homosexuals relationship. The 
project’s objective is to study the art of jewelry design as a language communicated 
between two homosexual individuals who are lovers as well as a tool that transmutes 
the designer’s attitude towards male homosexuals’ relationship as indifferent from 
other heterosexual couples. The target group of the work is the male homosexuals 
residing in Bangkok, age between 25 to 35 years old with successful career, good 
behavior and attitude about their own sexuality and homosexual relationship. 
 The findings obtained from the study and analysis of the male 
homosexuals in this particular target group show that these individuals possess 
obscure and ambiguous characteristics, which can lead to multiple interpretations. 
While individuals this target group have several conflicted personalities (strong but 
sensitive, reticent yet outgoing, making them sensually mysterious), behaviorally as a 
couple, they express their love and intimacy towards one another like most 
heterosexual couples. 
 The project consists of two set of jewelry pieces with sugar as one of the 
main components of the works. Inspired by the ‘King’ and ‘Queen’ chess pieces, the 
works symbolize ambiguous relationship of the counterparts; the male homosexual 
couples. By ‘tasting’ the sugar off the pieces, the remaining parts of the jewelry 
become a series of the ‘Pawn’ pieces (set 1) and couple rings (set 2), both transmuting 
the notion that the relationship of male homosexual couples can be just as loveable 
and sweet as other heterosexual couples. 
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บทนํา 

การส่ือสารระหว่างกนั นาํมาซ่ึงความสัมพนัธ์ในแบบต่างๆ เช่น ความสัมพนัธ์แบบคนใน
ครอบครัว แบบเพ่ือน แบบคู่รัก ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรือท่วงท่าภาษากาย ลว้นถูก
ถ่ายทอดมาจากวิธีคิดความรู้สึกและอุปนิสัยใจคอของผูแ้สดงออก นอกเหนือจากปัจจยัท่ีเป็นลกัษณะ
กายภาพซ่ึงเป็นลกัษณะส่วนบุคคลแลว้ ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมากต่อการแสดงออก คือ ส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้ม สงัคมและวฒันธรรม 

ภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรมไทย ความสัมพนัธ์แบบคู่รักยงัคงไม่นิยมแสดงออก
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อยา่งเปิดเผยในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรักเพศเดียวกนัท่ีเป็นชายรักชาย เพราะสังคมไทยมี
ความคาดหวงักับบทบาทของเพศชายว่าเป็นผูมี้ความแข็งแรง ต้องครองคู่กับเพศหญิง เป็นหัวหน้า
ครอบครัว และเป็นผูสื้บเช้ือสาย หลายครอบครัวมกัทาํใจยอมรับการท่ีลูกชายจะมีคู่รักเป็นชายดว้ยกนั
ไม่ได้ การแสดงออกซ่ึงความรักของกลุ่มชายรักชาย จึงขดักับความคาดหวงัของบทบาทเพศชายใน
สงัคมไทยมาก 

แมว้า่ปัจจุบนัสงัคมไทยจะเปิดกวา้งมากข้ึน แต่คงปฏิเสธไม่ไดว้่ากลุ่มคู่รักเกยย์งัคงตอ้งต่อสู้
กบัสายตาของสังคม การไม่ยอมรับในความสัมพนัธ์ และยงัคงมีคนจาํนวนไม่น้อยท่ีมีอคติกบัเกย  ์ซ่ึง
แทจ้ริงแลว้ส่ิงท่ีคู่รักเกยต์อ้งเผชิญ ไม่ได้เกิดจากความผิดแปลกทางเพศ หรือความสัมพนัธ์ท่ีผิดปกติ
ธรรมชาติ แต่เกิดจากกรอบของสงัคม 

หน้าท่ีของเคร่ืองประดบัตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีหลากหลาย เช่น ประดบับนร่างกาย
เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม บอกสถานะทางสังคม บอกความเป็นตวัตน บอกเล่าเร่ืองราวบนัทึกความทรงจาํ 
ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู ้ออกแบบให้กับผู ้สวมใส่หรือผู ้ท่ีพบเห็นได้รับรู้  ดังนั้ น
เคร่ืองประดบัจึงเปรียบเสมือนภาษาท่ีทาํงานบนร่างกายเพ่ือใชส่ื้อสารความคิดระหว่าง ผูอ้อกแบบ ผูส้วม
ใส่ และผูพ้บเห็น จากทศันคติเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของคู่รักชายรักชายภายใตส้ังคมไทย 
โครงการวิทยานิพนธ์น้ีจึงตอ้งการนาํเสนอการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักชายรักชาย และส่ือสารทศันคติเร่ืองความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มน้ีใน
มุมมองท่ีว่าไม่แตกต่างจากความสัมพนัธ์ของคู่รักชายหญิง ซ่ึงเป็นการนาํเสนอมุมมองเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจอนัดีใหก้บัสงัคมไดรั้บรู้ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอสถานะของเคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนภาษาท่ี
ใชร่้วมกบัร่างกายเพ่ือส่ือสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของคู่รักชายรักชายและแสดงทศันคติต่อ
ความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มน้ีว่าไม่แตกต่างจากความสัมพนัธ์ของคู่รักชายหญิง ซ่ึงเป็นการนาํเสนอมุมมอง
เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีใหก้บัสงัคมไดรั้บรู้ 
 

วธีิการวจิัย 
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหนา้ท่ีของเคร่ืองประดบั ตลอดจนการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
คน้หาแนวทางและวิธีการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีสามารถตอบสนองจุดประสงคข์องโครงการและ
สะทอ้นบุคคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย  
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เคร่ืองประดบัจึงทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกระหวา่งคู่รัก และการส่ือสารในเชิง
สญัลกัษณ์ ร่วมกบัภาษากายท่ีส่ือความหมายถึงแนวคิดเร่ือง “ความรัก-การเป็นคู่กนั” แนวคิดเร่ือง“ความ
เหมือนกนั”ประกอบกบัการแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี “ความซ่อน
เร้น”ภายใตก้รอบของสงัคม และ“ความมีเสน่ห์เย้ายวนน่าค้นหา”   

การศึกษาขอ้มูลและกลุ่มเป้าหมายไดน้าํมาสู่แนวทางการออกแบบในแนวความคิดเร่ือง 
“รสชาตขิองความรัก” โดยใชค้วามหวานจากนํ้าตาลและกล่ินท่ีหอมหวานซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสงัคมทัว่ไป
ใชเ้ปรียบเทียบกบัความรัก ดงันั้นนอกจากความหวานและกล่ินท่ีหอมหวานจะส่ือสารถึงความรักของ
กลุ่มเป้าหมายแลว้ยงัเป็นการแสดงนยัยะของความเหมือนกนัของรสชาติของความรักเม่ือเปรียบเทียบกบั
ความสมัพนัธ์ของคนทัว่ไปดว้ย การส่ือสารผา่นประสาทสมัผสัการล้ิมรสและดมกล่ินสร้างความน่าสนใจ
ใหก้บังานเคร่ืองประดบัในโครงการวิจยัน้ีและใชกิ้ริยาท่าทางของการรับประทานซ่ึงมีความเยา้ยวนตาม
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างใหเ้กิดความหมายของเคร่ืองประดบั  

จากแนวความคิดในการออกแบบน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเพื่อหาท่ีมาของรูปทรง ตาํแหน่ง
การสวมใส่ วสัดุ สีและ ขนาดท่ีเหมาะสมสามารถตอบสนองต่อจุดประสงคก์ารออกแบบ ตลอดจนเทคนิค
วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั และวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํเสนอแบบร่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1   แสดงการศึกษาท่ีมาของรูปทรง 
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ผล/สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาวิจยัและทดลอง จึงไดผ้ลงานการออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัจาํนวน 2 
ชุด ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อจุดประสงคข์องโครงการวิจยัไดค้รบถว้นและสามารถสะทอ้นบุคลิกลกัษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองประดบัไดท้าํหนา้ท่ีเปรียบเสมือนภาษาท่ีส่ือสารถึงความรักระหว่างบุคคล 2 
คน ผ่านกิจกรรมการรับประทาน การล้ิมรส และกิริยาท่าทางการหยอกลอ้เล่นกนัระหว่างการสวมใส่ ซ่ึง
เป็นการส่ือสารโดยใชภ้าษากาย(Body language) เกิดเป็นความทรงจาํพิเศษร่วมกนัท่ีคนภายนอกสามารถ
รับรู้ได ้แต่สามารถแสดงทศันคติของผูอ้อกแบบสู่สังคมผ่านงานเคร่ืองประดบัว่าความสัมพนัธ์ของคู่รัก
ชายรักชายนั้นไม่แตกต่างจากคู่รักชายหญิงไดโ้ดยใชก้ารส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์และบริบทการจดัแสดงผล
งาน 

 
 ผลงานการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัชุดท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ผลงานการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัชุดท่ี 1 
 

ภาพท่ี 10  ลกัษณะการสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 
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 ผลงานการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั ชุดท่ี 2 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11  ผลงานการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั ชุดท่ี 2 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  ลกัษณะการสวมใส่เคร่ืองประดบั ชุดท่ี 2 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัแบ่งออกเป็น 2 ชุด ซ่ึงแต่ละชุดมีความโดดเด่นในการ
ส่ือสารความหมายไปยงัผูส้วมใส่และสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 มีความโดดเด่นดา้น
การส่ือสารโดยการเปรียบเทียบเชิงสัญลกัษณ์และบริบทการจดัวางแสดงผลงาน (ภาพท่ี 9และ10) เพื่อให้
เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลของคู่รักชายรักชายนั้นไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอ่ืนๆในสงัคม 
 เคร่ืองประดบัชุดท่ี 2 มีความโดดเด่นในการส่ือสารความหมายดา้นการสร้างและบนัทึกความ
ทรงจาํส่วนบุคคลจากการสร้างเง่ือนไขผา่นกิจกรรมการรับประทานนํ้ าตาลบนเคร่ืองประดบัเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงเคร่ืองประดบัแหวนคู่จากเคร่ืองประดบัช้ินเดียวกนั( ภาพท่ี 11และ 12) 
 ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัทั้ง 2 ชุด ไดแ้สดงความหมายต่อผูส้วมใส่ซ่ึงเป็นคู่รักชาย
รักชายและผูพ้บเห็นซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไปในสังคม โดยผูอ้อกแบบคาดหวงัให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อ
ความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มน้ีท่ีไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอ่ืนๆ เพื่อให้ทุกคู่รักได้รับการยอมรับเร่ืองการ
แสดงออกซ่ึงความรักบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการวิทยานิพนธ์น้ีมีขอ้จาํกดัเร่ืองวสัดุและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงาน หาก

ไดรั้บการพฒันาทกัษะและเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน จะทาํใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
2. เน่ืองจากการคงรูปของนํ้าตาลซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของผลงานเคร่ืองประดบั ข้ึนอยูก่บั

ความช้ืนและอุณหภมิูของอากาศดงันั้นการพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์สามารถป้องกนัความช้ืนและอุณหภมิูสูงไดจ้ะทาํ
ใหผ้ลงานเคร่ืองประดบัสามารถคงรูปอยูไ่ดน้านข้ึน  และสามารถนาํไปพฒันาสู่กระบวนการออกแบบ
เคร่ืองประดบัในเชิงพาณิชยต่์อไปได ้

3. การศึกษาวิจยัเก่ียวกบักล่ินและรสชาติของความหวานท่ีถูกปาก ปริมาณท่ีเหมาะสมและ
เพิ่มสารอาหารท่ีใหป้ระโยชน์กบัร่างกาย จะทาํใหต้อบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายท่ีรักสุขภาพและสะทอ้น
คุณภาพชีวิตท่ีดีไดช้ดัเจนข้ึน 

4. เน่ืองจากการผลงานเคร่ืองประดบัน้ีมีพื้นฐานการวิเคราะห์การเลือกใชสี้จากกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงเป็นกรณีตวัอยา่ง และตอ้งการแสดงใหเ้ห็นความเป็นธรรมชาติของความรักผา่นสีธรรมชาติของวสัดุ 
จึงทาํใหผ้ลงานเคร่ืองประดบัขาดสีสนัท่ีน่ารับประทาน ดนันั้นการพฒันาแนวความคิดเร่ืองการนาํสีสนั
เขา้มาใชเ้พ่ิมเติมจะทาํใหไ้ดผู้ใ้ชง้านท่ีกวา้งข้ึน และเป็นประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์ 
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ชื่อผลงานวิจัย

/ (ภาษาไทย) "หมากรุกไทย" :  ศึกษาผานการประพันธดนตรี

/ (ภาษาอังกฤษ) Thai Chess : An interdisciplinary study of  the game through  musical composition.

 

ผูวิจัย/ นายประทีป เจตนากูล,  อาจารยที่ปรึกษา Dr. Jean-David Caillouët

/ สาขาวิชา การประพันธเพลง ภาควิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ/

/ การอุปมาอุปมัยในเกมหมากรุกนั้นไมวาจะเปนของชาติใดในโลก แทจริงแลวคือการจำลองสมรภูมิสงครามมา

ไวบนกระดาน มีการใชความหมายเชิงสัญลักษณ แตงตั้งตัวหมากบนกระดานใหมีหนาที ่มีชนชั้น มีศักดินา เปรียบเทียบ

ไดกับโลกของความจริงเชน ในสนามรบมียศชั้น มีกษัตริย มีแมทัพนายกอง มีหัวหมู มีทหารด ีทหารเลว ในสังคมตางๆมี

เจานาย ลูกนอง กลาวคือตางมีลำดับชั้นของความสำคัญ รูปแบบวิธีการเคลื่อนที่ของหมากแตละตัว ซึ่งมีที่มาที่ไปอยูบน

พื้นฐานทางประวัติศาสตรแทบทั้งสิ้น งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอการเปรียบโลกสมมุติของหมากรุกไทยกับโลกความจริงใน

สังคมไทยวามีผลกระทบตอผูเลนทางดานจิตใจ อารมณ ความรูสึกภายในเชน ความเครียด ความกลัว ความกดดัน

อยางไร การเขาถึงโลกสมมติของหมากแตละตัวบนกระดาน เพื่อสัมผัสถึงความรูสึกเมื่อตองตกอยูในวงลอมของขาศึก 

และเมื่อรูตัววาเปนการเดินตาสุดทาย แลวตองแพหรือตายหรือ “จน” ในภาษาหมากรุก แลวจึงรวบรวมขอมูลที่ได

ตีความสะทอนสิ่งตางๆเหลานั้นผานการประพันธดนตรีสมัยใหม

คำสำคัญ : หมากรุกไทย; อุปมาอุปมัย; สังคม; ลักษณะทางกายภาพ; ลักษณะภายในจิตใจ; พื้นที่; เวลา

Abstract

 Chess is a board game that is part of an ancient  tradition worldwide. The game can be 
seen as a metaphor for a real battlefield where each piece has its own specific role and function. 
The movements and interactions of each checkers are based on historical facts. Each piece is 
organised within a hierachical system similar to that found in Thai feudal society with the King 
at the top followed by the Queen then Knights, Bishops, Rooks and Pawns. As in a real society, 
we have leaders and followers. The aim of this research is to compare the hypothetical world of 
Thai chess to real Thai society and to create a new interpretation of the emotional and 
psychological states of each players  through musical composition.

Keywords : Thai chess,Metaphor,Sociology,Physical,Psychological,Space,Time
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บทนำ

/ เกมหมากรุกไทยแตโบราณตามประวัติศาสตรคือการจำลองสมรภูมิรบมาไวบนกระดาน หมากแตละตัวไดถูก

กำหนดบทบาทหนาที่เสมือนกับกองทัพจริง มีขุน โคน มา เรือ เม็ด เบี้ย หมากแตละตัวถูกกำหนดบทบาทความสำคัญ

โดยการอุปมาอุปมัย เปนทัพบก ทัพเรือ ทัพคน ทัพชาง  ทัพมา มีลำดับชั้น มียศศักดิ์ ไลเรียงตามความสำคัญ มีอานุภาพ

ทั้งในดานการรุกและรับสอดคลองสัมพันธ ผูกกันเปนระบบ มีการกำหนดเงื่อนไข ทวงทาการเดินของหมากเอาไวอยาง

ชัดเจน ตัวอยางเชนขุนซึ่งถือวาเปนจอมทัพสามารถเดินไดรอบทิศทางหรือมามีลักษณะการเคลื่อนหมากแบบกระโดด

ขามหมากตัวอื่นได เหมือนกับการเคลื่อนไหวของมาจริงๆ ลักษณะทางกายภาพเหลานี้ถูกพัฒนาจนเกิดเปนทวงทาตางๆ

ในการเดินหมากดวย

/ หมากรุกไทยนอกจากจะเปนการจำลองสงครามแลว ยังอุปมาอุปมัยใชกับสองฝายในสังคม ที่โรมรัน รุกไล ขัด

แยงกัน ตางฝายตางตองการเอาชนะกันดวยกลยุทธตางๆ มีการวางแผนหรือวางหมากเพื่อใหฝงตรงขามเพลี่ยงพล้ำ พาย

แพ ยอมสิโรราบ ใชไดกับทุกสังคม ทุกชนชั้น ดังปรากฎอยูในวรรณคดีสมัยอยุธยาเปนเมืองหลวงเรื่อง ขุนชางขุนแผน มี

กลอนตอนหนึ่งวา

/ / " ชิจิตชะใจวันทองเอย/ / กระไรเลยตัดไดไปเปนปลิด

/ / ขาดเม็ดเด็ดเรือไมเผื่อคิด/ / มาฬาเลิดลิดอยูอลวน

/ / จากเบี้ยเสียสองเพราะตองคาด/ ฟนฟาดเบี้ยหงายกระจายปน

/ / มากาวยาวเรือก็เหลือทน/ / เมื่อพี่จนแลวจะไลแตรายโคน "

/

/ จะเห็นไดวาคำกลอนเอยถึงหมากทุกตัวไวหมดยกเวนขุน ในที่นี้เปนแทนวาพี่ ซึ่งชวงเวลานั้นตามตำนาน “พี่” 

ก็คือ “ขุนแผน” ตามยศศักดิ์นั่นเอง จะเห็นไดวามีการเปรียบเปรยหมากรุกไทยกับความขัดแยงของสองฝายไมวาสังคม

ใดๆอยูเสมอไมเวนกระทั่งเรื่องของผัว เมีย หมากรุกของทุกประเทศมีการอุปมาอุปมัยในลักษณะเดียวกันแทบทั้งสิ้น 

Garry Kasparov แชมปหมากรุกของโลกหลายสมัยกลาววา "I like many others, see in chess a remarkably 

accurate model of human life with its daily  struggles and ups and downs."  สิ่งที่เห็นในกระดานหมาก

รุกนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของมนุษยมีการตอสูดิ้นรน มีขึ้นมีลงอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 

/ งานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับหมากรุกนั้นสวนมากจะเปนการเปรียบเทียบตัวหมากและกลยุทธที่เกิดขึ้นบน

กระดานกับการใชชีวิตในสังคมของโลกจริง ซึ่งมิไดสะทอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ทำการเลน ในมุมมองที่แตกตาง งาน

วิจัยนี้มุงศึกษาในสองดานคือ 
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/ 1) ดานกายภาพ (Physical) ศึกษาและวิเคราะหถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกกับการเคลื่อนไหว

ของผูเลน เพื่อหาความสัมพันธ มีการเลนกับเวลา (Time) อยางไรเมื่อเปนฝายรุกเพื่อยึดพื้นที ่ หรือเปนฝายถอยเพื่อ

รักษาพื้นที่ (Space) รวมถึงบรรยากาศรอบดาน ผูชม ที่มีผลตอการเดินหมากของผูเลนหรือไม เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน

การประพันธเปนดนตรีรวมสมัยโดยใชขอมูลเหลานั้น 

/ 2) ดานความรูสึกภายใน (Psychological)  คือการนำตนเองเขาไปเปนตัวหมากเสียเอง  เพื่อรับรูถึงความรูสึก

ภายในจิตใจเมื่อตกอยูในสถานการณคับขัน หรือเมื่อถูกรุกไล ถูกกิน ซึ่งถาตัวหมากมีชีวิตนั่นยอมหมายถึง “ความตาย” 

และยังศึกษาถึงสิ่งที่อยูภายในของผูเลนเอง เมื่อตองจดจองอยูกับหมากบนกระดานเปนเวลานาน  ๆ สภาวะจิตที่มีสมาธิ

หรือจิตที่กระสับกระสาย การเกิดสภาวะถูกสะกดจิตจากการเพงสมาธิกับการเดินหมาก ความกลัว ความเครียด ความ

กดดันตางๆ แลวนำมาตีความเพื่อใชประพันธบทเพลง    

/ เปนที่นาสนใจวาเม่ือไดวิเคราะหขอมูลทุกดานแลว จะสามารถทดลองสะทอนสิ่งตางๆเหลานั้นผานประพันธ

ดนตรีสมัยใหมได จะสามารถดึงขอมูลหรือวัตถุดิบเหลานั้นมาอุปมาอุปมัยแทนดวยเสียงตาง  ๆ และผสมผสานระหวาง

ดานกายภาพและความรูสึกภายในไดดวยวิธีใด 

วัตถุประสงคของการวิจัย

/ 1. เพื่อใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาการเลนหมากรุกไทย วามีการอุปมาอุปมัยอยางไรเพื่อนำ

องคความรูนั้นมาใชเปนวัตถุดิบในการประพันธเพลง

/ 2. เพื่อใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยูภายในจิตใจ ความรูสึก ในขณะที่กำลังเลนหมากรุกไทย เพื่อนำมา

สะทอนผานการประพันธเพลง 

/ 3. สามารถประพันธเพลงที่สามารถสื่อถึงการผสมผสานระหวางลักษณะทางกายภาพและความรูสึกภายใน 

ของการเลนหมากรุกไทย ใหอยูในบทเพลงเดียวกันได

วิธีการวิจัย

/ 1. เริ่มตนการวิจัยดวยศึกษาถึงประวัติความเปนมา (Historical) จากประวัติศาสตรของไทย บทบาทของ

หมากรุกไทยที่มีตอชนชั้นตางๆในสังคม รวมถึงพัฒนาการจากในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยคนควาจากหนังสือและแหลง

ที่มาที่สามารถอางอิงได
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/ 2. ศึกษาถึงการอุปมาอุปมัยของหมากรุกไทยแตละตัว เปรียบเทียบกับหมากรุกของตางชาติวามีการแทนตัว

หมากดวยสิ่งใดและเพราะเหตุใด และมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร โดยใชการคนควาจากชื่อเรียกของหมาก

แตละตัว

/ 3. ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ (Physical) ของตัวหมากแตละตัววามีคุณลักษณะเชนไร มีวิธีการเดินอยางไร 

โดยการศึกษาวิธีการเลนจากหนังสือแลวทดลองเลนดวยตัวเอง จากนั้นจึงนำมาแทนดวยสัญลักษณกอน แลวจึงตีความ

เปนเสียงและการบันทึกโนตดนตรีตัวอยางเชน การเดินของตัวหมาก “มา” จะเดินไดครั้งละ 4 ชองมีลักษณะการเดินเปน

รูปตัว L เริ่มจาก 1 ชองจะบน ลาง ซายหรือขวาก็ได แลวหักเหไปทิศตางๆอีก 3 ชองรวมเปน 4 ชองตอการเดิน 1 ครั้ง

1

3
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/

/ และเมื่อผนวกเขากับการศึกษาที่มาที่ไปของการเอามามาใชในการศึกสงครามแลว จะเห็นไดวากองทัพมานั้นมี

ประสิทธิภาพ มีพลังมากในการรุกรานคูตอสู สามารถกระโดดขามสิ่งที่ขวางกั้นได  เมื่อวิเคราะหจนเห็นลักษณะดังกลาว

แลวจึงนำมาแทนคาดวยอัตราสวนความสั้นยาวของโนตดนตร ี โดยกำหนดใหเลนแค 2 โนต โดยโนตแรกสั้นและโนตที่

สองยาว ดวยลักษณะการเดินที่แทนกระโดดของมา จึงใหเลนโนตที่สองดวยการกระโดดขามระดับเสียงเชนกัน คือเริ่ม

โนตตัวที่หนึ่งดวยระดับเสียงใดก็ไดแลวกระโดดขึ้นไปหาโนตตัวที่สอง ใหระดับเสียงหางกันเปนคู 4 Augmented เลน

ดวยความดังและกระแทกกระทั้น เพื่อใหไดความรูสึกของความทรงพลังและความพยศแบบมา (ในกรณีที่ผูเลนใชเครื่อง

ดนตรีที่ไมมีระดับเสียงใหเลนเฉพาะความสั้นยาวและความดังได)

/ เบี้ย เปนตัวหมากที่มีเล็กที่สุด เปนหมากที่ผูเลนพรอมที่จะเสียไปไดทุกเมื่อ ไมมีศักดินาใดๆใหควรคา จึงถูก

กำหนดใหเดินไดตรงๆแคครั้งละ 1 ตา ไมสามารถเดินถอยหลังได การกินคูตอสูตองกินเฉียงๆเทานั้น จากการเก็บขอมูล

และสังเกตุการเดินเบี้ยของนักหมากรุกหลายๆทานมักจะเดินดวย “การไส” คือใชนิ้วเดียวแตะที่ตัวเบี้ยแลวดันไปขาง

หนาแบบไมสนใจใยดีเทาไหรนัก จึงใชเหตุผลนี้ในการตีความเปนโนตดนตรี

/

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         216 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



/ เรือ เปนตัวหมากที่มีความสามารถในการเดินมากที่สุดบนกระดาน สามารถลองไปไดไมจำกัดมากที่สุดคือ 8 

ชอง ตามคุณลักษณะของเรือ และไมวาขาศึกจะอยูหางกี่ชองตารางเรือสามารถเผด็จศึก จับกินไดถาอยูในแนวทางเดิน

/ 4. เมื่อไดสัญลักษณทางการปฎิบัติครบทุกตัวหมากแลว จึงนำมาประยุกตใชใหเปนสวนหนึ่งของการประพันธ

เพลง โดยจะอางอิงเทคนิคการประพันธเพลงแบบ “คอบรา” (Cobra,1984) ของ จอหน ซอรน (John Zorn,1953-) 

นักประพันธ เพลงและนักแซ็กโซโฟนชาวอเมร ิก ัน คอบรานั ้นค ือการผสมผสานระหวางการบรรเลงสด  

(Improvisation) เขากับการดเกมส มีการกำหนดเงื่อนไขการบรรเลงแบบตางๆโดยใชตัวอักษร ตัวเลขบนแผนปายสี

ตางๆกัน โดยมีกรรมการ 1 คนคอยเลือกแผนปายชูใหผูเลนด ู โดยที่ผูเลนจะตองจดจำกติกา คำสั่งและขอแมตางๆบน

แผนปายวาใหเลนอยางไร และยังมีการรวมออกคำสั่งหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งการเลนไดโดยตัวผูเลนเองอีกดวย ดัง

ตัวอยาง
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/ การประยุกตใชวิธีการประพันธของจอหน ซอรนนั้น ผูวิจัยไดนำเอาหลักในการตั้งขอแม กำหนดเงื่อนไขเพื่อให

ผูเลนไมจำกัดวาตองเปนเครื่องดนตรีชนิดใด สามารถเลนเปนหมากตัวใดก็ไดบนกระดานซึ่งวิธีการและกติกาคือ 

1) แบงนักดนตรีออกเปน 2 ขางๆละ 6 คน ไมจำกัดชนิดของเครื่องดนตรีที่จะใช  
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2) เมื่อแบงขางไดแลวจึงใหนักดนตรีแตละฝงเลือกที่จะทำหนาที่เลนเครื่องดนตรีของตนตามลักษณะโนตที่

กำหนดมาใหของหมากแตละตัวเอง (แทนที่จะใชการดเกมสแบบของจอหน ซอรน) ซึ่งแตละขางจะมี 6 

ประเภทของตัวหมากที่สามารถเลือกไดดังนี้คือ 

/ / นักดนตรี 1 คนแทนเบี้ย 8 ตัว จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินเบี้ยทุกตัว

/ / นักดนตรี 1 คนแทนเม็ด 1 ตัว จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินเม็ด

/ / นักดนตรี 1 คนแทนโคน 2 ตัว จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินโคนทั้งสองตัว

/ / นักดนตรี 1 คนแทนมา 2 ตัว จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินมาทั้งสองตัว

/ / นักดนตรี 1 คนแทนเรือ 2 ลำ จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินเรือทั้งสองลำ

/ / นักดนตรี 1 คนแทนขุน 1 ตัว จะตองเลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่มีการเดินขุน

3) นักดนตรีทุกคนจะตองจดจำวิธีการเลนของตนวาตองเลนอยางไร ทุกครั้งที่มีการเดินหมากที่ตนเองเลือกไว

ตามโนตที่กำหนดให การออกเสียงเครื่องดนตรีจะเริ่มทันทีเมื่อผูเลนไดทำการจับ แตะ หรือสัมผัสถูกตัว

หมากนั้น บางครั้งผูเลนอาจยังไมเดินเสียทีเดียวเพราะตองใชเวลาขบคิด ก็ใหลากเสียงโนตตัวแรกใหยาวไว

จนกวาผูเลนจะตัดสินใจเดินหมากนั้นๆแลว จึงเลนตามโนตสวนที่เหลือ (สามารถเปลี่ยนลมหายใจไดหากผู

เลนคิดนานเกินไป)

4) เมื่อหมากแตละตัวเคลื่อนที่ไปแลว นั่นยอมหมายถึงการเขายึดหรือเพิ่มพื้นที่บนกระดานของแตละฝายดวย 

รวมถึงเมื่อเกิดการกินหมากของฝายตรงขาม ดังนั้นเมื่อเดินหมากตัวใดตัวหนึ่งไปแลว และยังไมมีการเดิน

หมากตัวตอไปของผูเลนฝายตรงขาม ใหนักดนตรีที่เลนในการเดินครั้งลาสุดทำการ Improvise โดยใชอารมณ

ความรูสึกถึงการยึดพื้นที่ การที่สามารถกินหรือกำจัดฝายตรงขามได ทั้งนี้ใหคงไวซึ่งจำนวนโนตและ

ลักษณะทิศทางการเคลื่อนของโนตที่กำหนดมาของหมากแตละตัว การพลิกแพลงพัฒนานั้นจำกัดใหใชการ

เปลี่ยนระดับเสียง (ไมจำเปนตองอยูในระบบ 12 เสียงเทา สามารถใช Micro Tonal ได), ระดับความดัง เบา, 

การยืด หด ของคาโนต ในการ Improvise จนกวาจะมีการเดินของหมากตัวตอไป ขอจำกัดนี้เพื่อยังคงไวซึ่ง

เสียงที่เปนตัวแทนของหมากตัวนั้นๆเอาไวนั่นเอง 

5) ใหเลนตามกติกานี้จนกวาฝายหนึ่งฝายใดถูกรุกจนหรือจบเกมส ในระหวางที่เกมสดำเนินไปจะมีเสียงที่มา

จากกระบวนการทาง Electronic ซึ่งเปนชั้นของเสียงจากการตีความดานอื่นประกอบอยูดวย 

/ ทั้งนี้เมื่อทำตามกติกาดังกลาว ตัวแปรที่จะทำใหการเกิดเสียงแบบตางๆก็คือการเดินหมากของทั้งสองฝาย การ

ใชเวลาในการเดิน การหยุดคิด จะทำใหไดองคประกอบของเสียงในการประพันธที่ไมซ้ำแบบในการเลนแตละครั้ง
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/ 5. การเก็บขอมูลภาคสนาม ใชการบันทึกภาพและเสียงในสถานที่ๆเปนสังคมของคนเลนหมากรุกไทยเชน ตัก

ศิลา ถนนดินแดง เปนแหลงรวมผูเชี่ยวชาญดานการเลนหมากรุกไทยหรือที่เราเรียกวา “เซียน” โดยการสุมตัวอยางเพื่อ

สัมภาษณ ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุปมาอุปมัยในหมากรุกไทย รวมถึงอารมณความรูสึกในขณะที่กำลังเลน วามี

ความรูสึกอะไรเกิดขึ้นบาง รวมไปถึงบรรยากาศรอบๆกระดานแขงขันที่มักจะมีผลกระทบตอผูเลนเสมอ 

/ จากนั้นทำการยอยขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปเพื่อนำมาตีความในการประพันธเพลง ในชั้นนี้จะประพันธ

บทเพลงที่บรรยายถึงอารมณ ความรูสึก เชนความเครียด การถูกรบกวนสมาธิโดยสภาพแวดลอมรอบขาง โดยเฉพาะผู

ชมที่มักมีการวิพากษวิจารณรบกวนผูเลนอยูเสมอ โดยการใชเสียงตางๆที่มีผลตอผูเลนเชนเสียงการวิพากษวิจารณการ

เดินหมาก เสียงรบกวนตางๆจากบรรยากาศรอบขางผูเลน มาผานกระบวนการทางเสียงเชนการตัดตอ (Cut) การทำซ้ำ  

(Duplicate)  การยืดหดของเสียง (Time Stretch) การนำเสียงตางๆผสมผสานแลวจัดวางใหม (Collage)  รวมถึงการคนหา

ระดับเสียง  (Pitch) จากเสียงเหลานั้นแลวนำมาเพิ่มเติมดวยเสียงจากเครื่องดนตรีจริง ซึ่งจะถูกจัดวางอยูในการประพันธ

ทอนที่ 1

/ 6. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทำงานของสมองและการเตนของหัวใจ เมื่ออยูใตสภาวะกดดัน ตื่นเตนหรือเครียด

ในขณะที่กำลังเลนหมากรุก โดยการสัมภาษณแพทยเฉพาะทางเกี่ยวกับการทำงานของสมองและคนควาจากหนังสือที่

เกี่ยวกับคลื่นไฟฟาสมอง เพื่อคนหารูปแบบของคลื่นตางๆที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับความกดดัน ความเครียดหรือความกลัว 

แลวนำมาวิเคราะห ตีความเพื่อประพันธเพลง โดยการพัฒนาจากเวลาในการเกิดคลื่นสมองเพื่อใชอางอิงอัตราความเร็ว

ของบทเพลงและนำกราฟความถี่ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาเปนเสียงสูงต่ำตามลักษณะการการเคลื่อนไหวของคลื่นความถี่ตางๆ

ที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะเสียงที่ไดจะเปนเสียงยาว (Drone) มีการเปลี่ยนระดับเสียงขึ้นลงอยูตลอดเวลาและไมสม่ำเสมอไม

ตายตัวและไมสามารถใชทฤษฎี 12 เสียงเทามาจับไดและเมื่อคลื่นสมองมีหลายระดับ เสียงที่ไดจะเกิดเปน Texture ที่มี

ความหนาแนนของเสียงมาก (ดังรูป) ใชกระบวนการจากเสียงสังเคราะหในการสรางสรรค และเมื่อถูกซอนดวยเสียงใน

ขั้นอนที่ 4 ก็จะไดชั้นของเสียงที่มีความซับซอนมากขึ้นและอยูในการประพันธทอนที่ 2
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/ 7. นำขอมูลที่ไดมาประมวลผลหาวัตถุดิบที่จะใชประพันธเพลงโดยแบงชั้นของเสียงออกเปนสามสวนคือ

/ / 1) เสียงที่ไดจากนักดนตรีที่แทนหมากแตละตัว เรียกวาสวน Fix & Improvisation

/ / 2) เสียงที่ไดจากการประพันธขึ้นโดยใชวัตถุดิบจากสำนักหมากรุกไทยและการตีความคลื่นสมอง

/ / 3) เสียงที่ไดจากการกระบวนการสังเคราะหเสียงแบบ Real time คือใชเสียงของเครื่องดนตรีที่แทน

ตัวหมากรุกมาผานกระบวนการสังเคราะหในเครื่องคอมพิวเตอรแลวจึงสงเสียงชุดใหมออกไป (Electro acoustic)

/ 8. งานประพันธนี้ประกอบดวย 3 ทอนเพลงดวยกัน 

/ / ทอนที ่ 1 บรรยายถึงลักษณะทางกายภาพของหมากรุกไทย โดยใชเสียงจากการเลนสดในขอ 4ผสมกับ

เสียงจากการตีความบบรยากาศในการเลนหมากรุก  

/ / ทอนที ่ 2 บรรยายถึงความรูสึกภายในของผูเลน โดยเสียงจากการเลนสดในขอ 4 ผสมกับเสียงจากการ

ตีความคลื่นไฟฟาสมองและการเตนของหัวใจ

/ / ทอนที่  3 บรรยายถึงหมากรุกไทยในความคิดของผูวิจัยเอง ผสมกับเสียงการเลนสดในขอ 4  

/
/ 9. นำเสนอดวยการจัดแสดงสดพรอมกับการเลนหมากรุกไทยจริงๆ โดยแบงนักดนตรีออกเปน 3 กลุมคือ 

/ / 1) นักดนตรีที่เลือกขางและตัวหมากแลวใหอยูดานหลังของขางที่ตนเองเลือก จะมีภาพจากวิดีโอ

ถายทอดการเลนใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อเลนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว

/ / 2)   วงดนตรีเชมเบอรออรเคสตราเพื่อบรรเลงบทเพลงจากการประพันธทั้ง 3 ทอน

/ / 3) ผูที่เลน Electro acoustic โดยใชเสียงจาก Sampler และการสังเคราะหเสียงสด ผานชุดอุปกรณ

คอมพิวเตอร

ผล/สรุปการวิจัย

/

/ เมื่อทราบถึงปรัชญา ประวัติที่มาและลักษณะทางกายภาพของหมากรุกไทยแลว สามารถนำขอมูลที่ไดมา

ประยุกตใชเพื่อเปนวัตถุดิบในการประพันธเพลงไดเปนอยางดี ทำใหเขาใจถึงองคประกอบตางๆที่ทำใหเกิดการอุปมา

อุปมัยในเกมสหมากรุก เกิดการตีความที่ชัดเจนสามารถประพันธเพลง สรุปไดดังนี้คือ

/ ทอนที่ 1 ซึ่งประกอบดวย 2 มิติของดนตรีคือ 

/ / 1) ประพันธขึ้นเพื่อวงเชมเบอรออรเคสตรา ใหบรรยายไดถึงบรรยากาศของโลกสมมติบนกระดาน

หมากรุกไทยตั้งแตการเตรียมตัวหรือการเตรียมทัพกอนที่จะเดินหมาก ซึ่งดนตรีจะเปนไปดวยความเราใจ ตื่นตัว แตแฝง

ไวดวยความกลัวและความหวาดระแวง
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/ / 2) ใชลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวหมากตัวสรางสรรคทวงทำนองดนตรีจากผูรวมบรรเลงที่ถูกกำหนด

ใหเปนตัวหมากแตละตัว เลนโนตที่กำหนดใหทุกครั้งที่หมากนั้นๆถูกเดิน ทำใหเกิดการประพันธแบบ Improvisation  

ซอนลงไปบนดนตรีจากมิติที ่ 1 ซึ่งความสำคัญอยูที่การประพันธเพลงลักษณะนี้จะไดรูปแบบการบรรเลงใหมทุกครั้ง

เพราะตัวแปรที่ทำใหการเลนทุกครั้งแตกตางกัน คือการเลือกเดินหมากของผูเลนและระยะหางของเวลาในการเดินหมาก

แตละตัว 

/ ทอนที่ 2 เปนการใชการประพันธเพลงบรรยายถึงความรูสึกภายในของผูเลน โดยใชวัตถุดิบมาจากผลการ

วิเคราะหคลื่นสมองแลวนำมาประยุกตใชเปนวัตถุดิบในการประพันธเพลง ทอนที ่ 2 ประกอบดวย 2 มิติของดนตรีเชน

กัน

/ / 1) วงเชมเบอรออรเคสตราโดยเฉพาะกลุมเครื่องสาย บรรยายความรูสึกภายในของผูเลน ซึ่งผลที่ไดไม

ชัดเจนเทาที่ควรเพราะตองใชจินตนาการในการฟงคอนขางสูง

/ / 2) ใชวิธีเดียวกันกับทอนที ่1 แตจะนำเสียงจากผูรวมบรรเลงทุกเสียงนำมาผานกระบวนการสังเคราะห

เสียงแบบสดๆ เพื่อบิดเบือนเสียงเหลานั้นใหแตกตางออกไปจากเดิม เพื่อใหรูสึกถึงการเขาไปอยูในความรูสึกนึกคิดของ

ผูเลน

/ ทอนที ่ 3 เปนการสรุปทุกองคความรูเขาดวยกัน บวกกับการตีความสวนตัวของผูประพันธ และใชวัตถุดิบ

ทั้งหมดผสมผสานเขาดวยกัน

อภิปรายผล

/ แนวคิด ปรัชญาการเลนและการอุปมาอุปมัยของหมากรุกไทยสามารถนำมาตีความและสะทอนผานการ

ประพันธเพลงสมัยใหมได โดยใชการผสมผสานระหวางลักษณะทางกายภาพของการเดินหมาก ปรัชญาการรุกเพื่อยึด

พื้นที่หรือการปองกันเพื่อรักษาพื้นที ่การใชเวลาในการเดินหมากของผูเลน ประกอบกับการตีความจากความรูสึกภายใน 

รวมทั้งการวิเคราะหคลื่นสมองของผูเลน สามารถนำมาซอนเปนชั้นของเสียงดนตรีได บนขอแมของการประพันธที่ตอง

มีการหลบหลีกหนาที่ตามบทบาทของแตละชั้นของเสียงนั้นเอง ปญหาที่พบจากการวิจัยคือการไมสามารถควบคุม

จังหวะการเลนของผูที่เปนตัวแทนเสียงของหมากแตละตัวรวมถึงการออกเสียงที่ไมพรอมกันเนื่องจากประสิทธิภาพใน

การประสานงานของสายตาเมื่อเห็นและการตอบสนองดวยการออกเสียงเครื่องดนตรีของนักดนตรีแตละคนนั้นไมเทา

กัน และปญหาเรื่องระยะเวลาของการเลนหมากรุกไทยในแตละกระดานนั้นไมสามารถกำหนดตายตัวได จึงตองมีการ

กำหนดขอแมในการเลนซ้ำในกรณีที่หมากกระดานนั้นๆใชเวลาเกิน 45 นาที (ยกเวนในการแขงขันที่มีการจับเวลา

ตายตัว)
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การศึกษาปัญหาและปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อศักยภาพพืน้ทีย่่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์ 
 
The  study  of  problem  and  factor  which  is  significant  

for  area  potential  of  Banmo   Wan   Bhurapa Phirom 

  
ผู้วจิยั:  นางสาวพชรวรรณ แก้วขาว, ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ 
       สาขาวชิาการออกแบบชุมชนเมอืง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัและปัญหาท่ีมีผลต่อศกัยภาพและบทบาท
ทางดา้นการคา้ของย่านบา้นหมอ้ ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีส าคญัท่ีท าใหย้่านสามารถคงอยู่ไดต้ลอดมาจนกระทัง่
ปัจจุบนั รวมทั้งหาแนวทางการพฒันาเพ่ือท าใหย้า่นมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึนและคงอยูไ่ดต่้อไป  

ย่านบา้นหมอ้ เป็นย่านประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นชุมชนเก่าแก่ ด าเนินคู่มากบักรุง
รัตนโกสินทร์แห่งสยามประเทศ ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาตอนใตข้องพระบรมมหาราชวงั ผูค้น
ส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนเรียงรายตามสองฝ่ังคลองคูเมืองเดิม จนถึงถนนเจริญกรุงบรรจบกบัหัวมุมวงัสราญ
รมย ์ย่านบา้นหมอ้มีสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจท่ีส าคญัมาโดยตลอด อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในดา้นการคา้
พาณิชยกรรมตั้งแต่คร้ังอดีต จนสามารถสร้างช่ือเสียงและเป็นช่ือเรียกของย่านท่ีทั้งผูค้นในและนอกย่านเป็น
ท่ีรู้จกักนัอย่างดี คือ “อาชีพป้ันหมอ้” ของ “ย่านบา้นหมอ้” จนถึงปลายรัชกาลท่ี 5 ตน้รัชกาลท่ี 6 ย่านชุมชน
การคา้น้ี ไดวิ้วฒันาการเป็นแหล่งคา้ขายสินคา้ตามความตอ้งการของยุคสมยั เช่น เคร่ืองประดบัอญัณี เคร่ือง
เสียง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

ผลการศึกษาพบว่า ย่านบา้นหมอ้เป็นย่านการคา้ท่ีส าคญัท่ีมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์
และเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และยงัสามารถคงอยู่ไดต้ลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัก็เพราะปัจจยัท่ี
ส าคญั 3 ดา้น คือ 1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง 
ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงพ้ืนท่ี และปัจจยัทางดา้นลกัษณะของย่าน 2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางดา้นกิจกรรมการคา้ และปัจจยัทางด้านรูปแบบการคา้ 3.ปัจจัยทางดา้นสังคม ได้แก่ ปัจจัยทางดา้น
ประชากร ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทุกๆ ปัจจยัจะมี
ความสัมพนัธ์กนัและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใหก้บัย่านมาตลอด ถา้ปัจจยัใดสามารถปรับตวัไดก้็จะคงอยู่
ต่อไป แต่ถา้ปัจจยัใดไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะมีบทบาทลดนอ้ยลงจนหายไป ขณะเดียวกนัก็จะเกิดปัจจยั
ใหม่ๆข้ึนเพ่ือเขา้มาสนบัสนุนใหย้า่นสามารถคงศกัยภาพและบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมต่อไปได ้ 

ซ่ึงปัจจุบันย่านบ้านหม้อพบปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้ งปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหาทางดา้นสงัคม ซ่ึงทุกๆปัญหาไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีความส าคญัทางดา้น
การคา้ของย่าน อาจท าใหย้่านสูญเสียศกัยภาพ และบทบาททางการคา้ท่ีส าคญั ไปจนกระทัง่ย่านไม่สามารถ
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คงอยูไ่ด ้ดงันั้นจึงไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาย่าน โดยแบ่งเป็นการด าเนินการของรัฐและของผูวิ้จยัเอง 
ซ่ึงแนวทางของรัฐจะเนน้ทางดา้นกายภาพเป็นหลกั ของผูว้ิจยัจะเสนอเป็นการ เช่ือมโยง ทั้งแนวทางการ
พฒันาทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมร่วมกนั เพ่ือให้ย่านบา้นหมอ้เป็นย่านการคา้ท่ีมีศกัยภาพและ
ด ารงอยูไ่ดแ้ละสามารถครอบคลุมการพฒันายา่นในทุกดา้น 

 

ค าส าคัญ: ยา่นพาณิชยกรรมเมืองเก่า/ ยา่นบา้นหมอ้/ศกัยภาพ 

 
Abstract 

The research studies factors influencing the commercial role of BanMo 

District , Bangkok and guideline for developing its potential. 

Ban Mo located in the old city of Bangkok in the south of The Grand 

Palace near by the banks of Chaopraya River is one of historical Ratanakhosin 

Period.(This land was conferred by the king Thaksin the great for all Veitnamese 

immigrant that were affected by the second cause death of Ayuddhaya.) .The period of 

time between King Rama V and the beginning of King Rama VI era, The product that 

made that made in this area was very famous is"a cray pot" so the name of it has been 

called "Ban Mo" in Thai. Atthrough, Now Ban Mo is not famous area for producing a 

cray pot but now it became a famous market of jewdy, electronic device, 

electroacoustic, and home appliance.  

It is found that Ban Mo District has been a commercial site since it was 

established. It is very important in terms of both history and economy. It can maintain 

its importance due to physical , economic and social factors. The physical factors 

include transport , its location , access to the site , its characteristics. The economic 

factors include Land price, its commercial activities and commercial types. The social 

factors include the size of populations , race and culture , public utilities and land deed 

title. These three factors are interrelated , however , some factors play more important 

role than other as time changes or some even disappear since they cannot withstand 

through time. Meanwhile other factors arise to replace the disappearing ones in order to 

enable Ban Mo to maintain sites.  

Currently, however , Ban Mo is faced with problems concerning the three 

factors. They may result in Ban MO losing its commercial status. Consequently , the 

guidelines for developing this area have been proposed. The government guideline 

focus on physical improvement while those of the researcher will cover improvement 

on the three factors to ensure that BanMo can keep its commercial role  

 

Keywords: commercial area in the old city /Banmo area/potential 

 

บทน า: 
เมืองหลวงของประเทศไทยเจริญเติบโตมากข้ึน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนรูปแบบวิถีชีวิตของประชากร  ส่งผลให้ย่านชุมชนหลายแห่งในกรุงเทพฯ ไม่
สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ จึงท าให้ย่านนั้นเร่ิมเส่ือมโทรมลง 
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จนกระทัง่ไม่อาจรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นย่านต่อไปได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็มีอีกหลายย่านท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอได ้ดงัเช่น ย่านบา้น
หมอ้ วงับูรพาภิรมย ์ 

บา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์เป็นย่านการคา้เก่าแก่ท่ีส าคญัย่านหน่ึงของกรุงเทพมหานครท่ี
ยงัคงรักษาสภาพความเป็นยา่นอยูไ่ดอ้ยา่งเหนียวแน่น โดยยา่นตั้งอยูใ่นแขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร นบั
ไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสต์ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 
เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชประสงคต์ดัถนนเจริญกรุง ผ่านบริเวณแขวงวงับูรพา
ภิรมย์ ผูค้นทั้ งชาวไทย ชาวจีน และมอญ ได้ยา้ยเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านหมอ้ในปัจจุบัน ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพคา้ขายโดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองประดบั ผา้ เคร่ืองแต่งกาย ปืน อุปกรณ์ยานยนต ์จนท าใหย้่านน้ี
กลายเป็นศูนยก์ลางของสินคา้ต่างๆเหล่าน้ี 

บา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นพาณิชยกรรมท่ีมีผูค้นเขา้มาใชบ้ริการในเขตพ้ืนท่ีเป็นจ านวนมาก จาก
ทั้งต่างประเทศ ต่างจงัหวดั และในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของย่านซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนั
ดี คือ การเป็นแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี คา้ปืน คา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัของประเทศ ซ่ึงมี
จ านวนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนร้านทั้ งหมด นอกจากน้ีในพ้ืนท่ียงัประกอบไปด้วยประเภทสินค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรวมตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ทั้งแบบคา้ส่งและคา้ปลีกท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสินคา้ประเภทเหล่าน้ี คือลกัษณะเฉพาะท่ีเด่นชดัของย่านบา้นหมอ้ นอกจากน้ีโครงสร้างทาง
สังคม ซ่ึงประกอบด้วยประชากร ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนักบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีอยูภ่ายในพ้ืนท่ี อนัแสดงใหเ้ห็นถึงภาพของยา่นไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากการท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นเสมือนศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของประเทศ จึงท าใหมี้
ผูค้นทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัเขา้มาซ้ือสินคา้ในบริเวณย่านน้ีเป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดสภาพ
วุ่นวาย ไร้ระเบียบ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีย่านมีขนาดเลก็และคบัแคบ การขยายพ้ืนท่ีก็ถูกจ ากดัดว้ยอุปสรรคต่างๆ 
จึงท าใหกิ้จกรรมต่างๆน้ีด าเนินไปอย่างแออดัยดัเยียด ไม่เป็นระเบียบ และกิจกรรมเหล่านั้นยงัรุกล ้าทั้งพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชนแ์ละผิวการจราจรภายใน จนท าใหเ้กิดความคบัคัง่ของการจราจรในพ้ืนท่ี และมีแนวโนม้
ว่าความวุ่นวายในพ้ืนท่ีจะมีมากข้ึนตามการเติบโตของเมือง ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้า้นหมอ้ฯ เสียบทบาทจนไม่
อาจรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นยา่นไวไ้ดอี้กในอนาคต 

ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะท าการศึกษาหาปัจจยัท่ีท าใหย้่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ียงัคงศกัยภาพ 
รักษาบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมไวไ้ด ้รวมทั้งหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีย่านใหส้ามารถ
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณต่อเน่ืองอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  ศึกษาประวติัความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของย่านบ้านหมอ้ฯ ในด้านกายภาพ 

เศรษฐกิจ และสงัคม 
2.  ศึกษาความเช่ือมโยงระหวา่งท่ีตั้งและกิจกรรมภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ  
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3.  ศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดศกัยภาพและบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้นหมอ้ฯ 
4.  ศึกษาถึงสภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีย่านบา้น

หมอ้ฯ 
 

  ขอบเขตพืน้ทีว่จิยั 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา - เนน้การศึกษาถึงกิจกรรมทางการคา้ของย่านเป็นหลกั เพ่ือหา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่น 
2.  ขอบเขตทางดา้นพ้ืนท่ี - พ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ฯและพ้ืนท่ีต่อเน่ืองโดยรอบ มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมาณ 90 ไร่ ทั้งน้ีการก าหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาจะอาศยัความต่อเน่ืองของกิจกรรมการคา้และทาง
สญัจรเป็นหลกั โดยตั้งอยูท่ี่แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร  

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

แผนท่ีขอบเขตทางดา้นพ้ืนท่ีวิจยั 
กรอบทฤษฎแีละแนวคดิในการวจิยั 

กิจกรรมภายในย่านเป็นส่ิงท่ีถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวฒันธรรม 
และจะเกิดข้ึนโดยอาศยัพ้ืนท่ีและเวลาเสมอ จนท าใหกิ้จกรรมนั้นกลายเป็นเอกลกัษณ์ข้ึนในย่าน นอกจากน้ี
กิจกรรมต่างๆ จะด าเนินไปไดก้็เพราะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นจึงไม่สามารถพิจารณากิจกรรม
เพียงตวัเดียวแต่ตอ้งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือจะไดเ้ขา้ใจระบบการคา้ของยา่นไดอ้ย่างแทจ้ริง  
ยา่นการคา้เป็นยา่นท่ีมีกิจกรรมและผูค้นอยูอ่ยา่งเนืองแน่นอาจท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ข้ึนและส่งผลใหย้่านนั้น
เส่ือมโทรมลง ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการวางแนวทางพฒันาย่านโดยการศึกษาถึงลกัษณะของย่านในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม ทั้งอดีตและปัจจุบนั  

ดงันั้นในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางดา้นพาณิชยกรรมของย่านบา้นหมอ้ วงั
บูรพาภิรมย ์จึงอาศยั  แนวความคิดเก่ียวกบัย่าน   แนวความคิดเก่ียวกบัย่านประวติัศาสตร์แนวความคิด
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชนท่ี์ดินของยา่น  คือการท่ีดินเพ่ือประเภทพาณิชยกรรม  และการใชท่ี้ดินเพ่ือประเภท
อยูอ่าศยั  แนวความคิดเก่ียวกบักิจกรรมและพ้ืนท่ี  แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองและกระบวนการเกิด
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พ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมือง  แนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ แนวความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันาย่านการคา้ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 

การด าเนินการศึกษา 
1.  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการและ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
2.  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางปฐมภูมิ จากการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ การส ารวจ และ

การสงัเกต 
3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลทางทุตยภูมิ จากสถิติและขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ เอกชน และ

ขอ้มูลเอกสารจากแหล่งต่างๆ โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากร ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรม 

4.  วิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในยา่นทั้งประเภทและรูปแบบ 
5.  วิเคราะห์ขอ้มลู 

  5.1  ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมและพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 
  5.2  โครงสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ 
  5.3  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาทดา้นพาณิชยกรรม 

สาระส าคญั  
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ ศักยภาพ และบทบาททางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อ วงับูพาภิรมย์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน จากหน่วยงาน
ราชการ และเอกชน และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถาม ถึงความเป็นมา สู่ปัญหา
ของพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันา เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพ่ือหาปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัต่อศกัยภาพพ้ืนท่ีย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดโครงสร้างการศึกษา และ
แบ่งประเดน็ออกเป็น 3 ประเดน็ ประกอบดว้ย 1.) ดา้นกายภาพ 2.) ดา้นเศรษฐกิจ 3.) ดา้นสงัคม โดยหลงัจาก
การศึกษาตามโครงสร้างดงักล่าว ผูศึ้กษาไดส้รุปเน้ือหาส าคญัตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.)  ปัจจยัทางด้านกายภาพ 
1.1)  ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม และการเขา้ถึงพ้ืนท่ี เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั มีถนนหลายสาย  ทั้งสายหลกั สายรอง และถนนซอย จ านวนมาก ไดแ้ก่ ถนนเจริญกรุง 
ถนนบ ารุงเมือง เฟ่ืองนคร ถนนบา้นหมอ้ ถนนตรีเพชร จกัรเพชร ช่วงถนนพระพิทกัษ ์ท าใหผู้ท่ี้เขา้มาใชย้่าน
ไดรั้บความสะดวกในการเดินทางเป็นอยา่งมาก 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         228 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



1.2)  ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง ย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร ซ่ึงเป็นย่านท่ีมี
การคา้เก่าแก่ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ย่านท่าพระจนัทร์ ย่านท่าชา้ง ย่านเวิ้งนาครเกษม ย่านพาหุรัด ฯลฯ 
เป็นตน้ ซ่ึงยา่นการคา้แต่ละแห่งจะตั้งอยูใ่กลก้นั  

                                             แผนท่ีสถานท่ีตั้งยา่นบา้นหมอ้ 
1.3)  ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของย่าน  ลกัษณะของย่านบา้นหมอ้ฯ มีลกัษณะเสมือนบล๊อก

ส่ีเหล่ียมแบบย่านเมืองเก่า จึงท าใหเ้ดินไดง่้ายไม่วกวน ซ่ึงสร้างความสะดวกใหก้บัผูซ้ื้อในการเดินเลือกซ้ือ
สินคา้ เพราะมีกิจกรรมการคา้อยู่ทัว่ทุกบล๊อกถนน ต่อมาไดมี้ระบบถนนเขา้มาท าใหบ้า้นเมือง  ไดมี้การเพ่ิม
จ านวนเสน้ทางต่างๆ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีเมืองและการเช่ือมต่อเสน้ทางการสญัจรทั้งภายในย่านบา้นหมอ้และผ่าน
การคา้บริเวณใกลเ้คียง เกิดเป็นลกัษณะระบบตาราง (grid system)   

 

รูปร่างบลอ็กหรือช่วงอาคาร (blocks) บริเวณยา่นบา้นหมอ้ 
 

2  ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 
2.1)  ปัจจัยทางด้านราคาท่ีดิน  ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการตดัถนนเส้นส าคัญต่างๆ เป็น

จ านวนมาก เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหย้า่นบา้นหมอ้ฯ มีการขยายตวัทางการคา้ และส่งผลใหร้าคาท่ีดินบริเวนน้ี
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มีราคาแพงจึงตอ้งมีการใชป้ระโยชนท่ี์ดินใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุดโดยเฉพาะในแง่ของการคา้ ดงันั้นการท่ีย่าน
บา้นหมอ้ฯ ท าให้ตอ้งใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการคา้เป็นส าคญั และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ย่านบา้นหมอ้ฯ
สามารถรักษาบทบาททางกิจกรรมทางการคา้ไวไ้ดต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.2)  ปัจจยัทางดา้นกิจกรรมการคา้  จากการศึกษาย่านบา้นหมอ้และเอกสารประวติัศาสตร์
พบว่า บา้นหมอ้ฯ เป็นย่านทางการคา้มาตั้งแต่อดีต โดยภายในจะมีกิจกรรมทางการคา้กระจุกตวัอยู่เป็น
จ านวนมาก  จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมทางการค้าของย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นส่ิงท่ีไดส้ร้างเอกลกัษณ์และ
ศกัยภาพทบาทท่ีส าคญัใหก้บัตวัยา่นเอง   

2.3)  ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จากสภาพท่ีตั้งของย่านอยู่ในเกาะ
รัตนโกสินทร์ จึงมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีครบครันและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นยา่นและผูท่ี้เขา้มาใชย้า่นได ้

2.4)  ปัจจยัทางดา้นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ท่ีดินย่านบา้นหมอ้ฯส่วนใหญ่จะเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เอกชน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการประกอบกิจกรรมการคา้ กล่าวคือ ท่ีดินท่ีเป็นของ
เอกชนกส็ามารถจะประกอบกิจกรรมทางการคา้ไดต้ลอด  

3  ปัจจยัทางด้านสังคม 
3.1)  ปัจจยัทางดา้นประชากร ย่านบา้นหมอ้ฯ มีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นมาตั้งแต่อดีต 

โครงสร้างในปัจจุบนันั้น ลกัษณะประชากร  แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร มีประชากรในปี 2552 
รวมทั้งส้ิน 13,659 คน เป็นเพศชาย 6,957 คน เพศหญิง 6,702 คน  

3.2)  ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติ และวฒันธรรม ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นพ้ืนท่ีเช่ือมต่อระหว่างฝ่ัง
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก เช่ือมไปยงัย่านเยาราช ท าใหพ้บว่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัมีชาวจีน และ
ชาวไทยเช้ือสายจีนอยูม่าก และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย 

3.3)  ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดว้ยท าเลท่ีตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ท าให้มี
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีครบครันและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในย่านและผู ้
ท่ีเขา้มาใชย้า่น 

3.4)  ปัจจยัทางดา้นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อทางดา้นสังคม  ท าใหย้่านบา้นหมอ้ฯมีโอกาสสูงท่ีจะเป็นย่านการคา้ตลอดไป ทั้งน้ียา่นบา้นหมอ้ 
สามารถจ าแนกกรรมสิทธ์ิท่ีดินออกเป็น 2 ประเภท คือ 

จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสงัคม ซ่ึงทุกๆปัจจยัจะมีความส าคญัต่อศกัยภาพทางดา้นการคา้ของย่าน
ทั้งส้ิน และจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและส่งเสริมให้ย่านบา้นหมอ้ฯ กลายเป็นย่านการคา้ท่ีช่ือเสียง
และคงอยู่ไดม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนาคตเม่ือกาลเวลาเปล่ียนยุคสมยัเปล่ียนสังคมเปล่ียน ปัจจยัต่างๆ 
เหล่าน้ีก็ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสังคมขณะนั้นดว้ย เพ่ือย่านบา้นหมอ้ฯจะไดค้ง
ศกัยภาพบทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ดแ้ละเป็นยา่นการคา้ท่ีส าคญัของประเทศไทยต่อไป 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพ บทบาททางด้านการคา้ของย่านบา้นหมอ้ฯ คงอยู่ได้ ตอ้ง
ส่งเสริมศกัยภาพของยา่น ทั้ง 3 ศยักภาพ ดงัน้ี ศกัยภาพทางดา้นกายภาพ ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจ
และศกัยภาพทางดา้นสังคม ยา่นบา้นหมอ้ฯ  ซ่ึงทุกๆ ปัจจยัจะมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัให้กบัศกัยภาพของย่านมาตลอด แต่ในปัจจุบนั ย่านจะคบัคัง่ไปดว้ยผูค้นและกิจกรรมการคา้จ านวน
มาก จนท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาท
ทางดา้นการคา้ของย่านทั้ง 3 ดา้น ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาถึงปัญหาของย่านเพ่ือจะไดห้าวิธีการแกไ้ขปัญหา
ไดถ้กูตอ้งท าใหย้า่นสามารถคงอยูไ่ดต่้อไป 

ในการศึกษาปัญหาของย่านบา้นหมอ้ฯ ไดท้ าการศึกษาโดยการสอบถามผูซ้ื้อจ านวน 90 
ราย การสัมภาษณ์ผูข้ายในย่านบา้นหมอ้ฯ และการส ารวจจากผูศึ้กษาเอง ท าใหส้ามารถแบ่งปัญหาของย่าน
บา้นหมอ้ฯ ออกเป็น 3 ดา้น คือ ปัญหาทางดา้นกายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหาทางดา้นสังคม 
ดงัน้ี 

1  ปัญหาทางด้านกายภาพ 
1.1) ปัญหาดา้นทศันียภาพ เน่ืองจากการขาดการดูแลจดัการและการจดัระเบียบ ท าใหย้่าน

มีทศันียภาพไม่สวยงามและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.2)  ปัญหาความแออดัวุน่วาย ย่านบา้นหมอ้ฯ ไม่มีการวางแผนการใชท่ี้ดินมาก่อน อีกทั้ง

ยงัมีกิจกรรมการคา้กระจุกตวัอยู่จ  านวนมากแต่พ้ืนท่ีย่านมีความคบัแคน้ ดงันั้นเม่ือมีผูค้นเขา้มาใชบ้ริการท่ี
ย่านเป็นจ านวนมากก็จะท าให้เกิดความแออดัวุ่นวายข้ึนภายในย่านได้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองความ
สกปรก  

1.3)  การรุกล ้าเสน้ทางสญัจรภายในยา่น บา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีมีพ้ืนท่ีคบัแคบและจ ากดัอยู่
แลว้ประกอบกบัยงัมีหาบเร่แผงลอยจ านวนมากท่ีตั้งแผงบริเวณทางเดินเทา้อย่างไม่มีระเบียบ ท าใหเ้กิดการ
ขวางเส้นทางสัญจรภายในย่านอย่างมาก ซ่ึงท าใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการท่ีย่านเกิดความไม่สะดวกในการเดิน
เลือกซ้ือสินคา้ 

1.4)  ปัญหาดา้นการจราจร  การจราจรท่ีย่านบา้นหมอ้งเน่ืองจากเป็นย่านท่ีมีถนนสาย
ส าคญัหลายสายผา่น ไดแ้ก่ ทั้งสายหลกัและสายรอง ท่ีสามารถเขา้ถึงย่านได ้ไดแ้ก่ ถนนเจริญกรุง ถนนจกัร
เพชร ถนนตรีเพชร ถนนบ ารุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร ถนนบา้นหมอ้ ถนนพระพิทกัษ ์เป็นตน้ จึงท าใหย้่านน้ีมี
ปริมาณค่อนขา้งหนาแน่น นอกจากน้ียงัมีปัญหาของถนนและซอยท่ีแคบท าใหก้ารเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ
เป็นไปอยา่งไม่คล่องตวั  

1.5)  การขาดแคลนท่ีจอดรถ  ในปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนท่ีจอดรถนบัว่าเป็นปัญหาท่ี
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่าน
การคา้ท่ีมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก แต่ไม่มีท่ีวา่งส าหรับใชเ้ป็นท่ีจอดรถ  
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1.6)  ปัญหาอคัคีภยั  เป็นปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหลายคร้ังในย่านบา้นหมอ้ฯ ทั้งเน่ืองจากบา้น
หมอ้ฯ เป็นย่านท่ีท่ีพ้ืนท่ีคบัแคบ มีกิจกรรมทางการคา้และผูค้นอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น การจดัการเก่ียวกบั
ความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัจึงท าไดย้ากล าบาก 

โดยสรุป ย่านบ้านหมอ้การขาดการดูแลท่ีดี ท าให้ย่านขาดความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สร้างความไม่สะดวกในการเขา้มาจบัจ่ายสินคา้  ก่อให้เกิดความแออดัวุ่นวาย การจราจรติดขัด  
รวมไปถึงปัญหาเร่ืองสุขอนามยั  ส่งผลใหศ้กัยภาพ และบทบาททางการคา้ และการเขา้มาใชง้านภายในย่าน
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ลดลง 

2  ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ 
2.1)  การท่ีกิจกรรมการคา้หลกัไดมี้บทบาทลดน้อยลง อาจท าให้ย่านมีการเปล่ียนแปลง 

บทบาทหนา้ท่ีได ้กิจกรรมการคา้หลกัของยา่นบา้นหมอ้ฯ 
2.2)  ความไม่มีระเบียบของกิจกรรมการคา้ในย่าน  โดยเฉพาะกิจกรรมการคา้ของหาบเร่

แผงลอยท่ีมีการตั้งแผงรุกล ้าทางเดินเทา้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแคบ จึงท าใหเ้กิดความแออดั ท าใหผู้ม้าใชบ้ริการท่ีย่าน
ไม่สะดวกนกั 

2.3)  ปัญหาภาพลกัษณ์ของยา่น เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีมีภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีราคาไม่สูงนกัและ
มีรูปแบบการคา้แบบดั้งเดิม การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์จึงเป็นไปไดย้าก 

2.4)  ปัญหาคู่แข่งทางการค้า สินค้าท่ีต้องปรับเปล่ียนตามยุค ตามสมยันิยม เพ่ือจะได้
แข่งขนักบัตลาดภายในและภายนอกประเทศได ้

โดยสรุป ยา่นอาจมีการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ี เน่ืองจากกิจกรรมการคา้หลกัของย่านมี
บทบาทนอ้ยลง และก าลงัแทนท่ีดว้ยกิจกรรมการคา้รองของย่าน ท าใหภ้าพลกัษณ์ของย่าน เป็นย่านสินคา้
ราคาถกู เกิดปัญหาคู่แข่งทางการคา้ทั้งภายในลายนอกยา่น ซ่ึงเป็นผลท าใหก้ารปรับภาพลกัษณ์ ศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของยา่นเป็นไปไดย้าก 

3  ปัญหาทางด้านสังคม 
3.1)  การขาดความสัมพนัธ์ของคนในย่าน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาการเป็นย่านการค้าท่ีมีการ

แข่งขนัทางธุรกิจกนัสูง 
3.2)  ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากยา่นน้ีเป็นยา่นท่ีมีการจราจรหนาแน่น นอกจากน้ี

ยงัประสบปัญหาในเร่ืองของการขาดบริการสาธารณะ เช่น พ้ืนท่ีโล่งกวา้งท่ีเพียงพอในชุมชนการคา้ และ
หอ้งน ้า จึงท าใหบ้ริเวณน้ีไม่เหมาะสมต่อการพกัอาศยั  

3.3)  ปัญหาดา้นอาชญกรรม จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย  ประกอบกบัย่านบา้นหมอ้ฯ 
เป็นย่านท่ีมีความแออดั จึงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อ่ืนๆอีกมากมายตามมา 
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ปัญหาทุกๆดา้นมีส่วนส าคญัท่ีท าใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของย่าน
สูญหายไป ดงันั้นจึงควรหาแนวทางงแกไ้ขปัญหาของย่านในทุกๆ ดา้น เพ่ือท าให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาท
ทางดา้นการคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหย้า่นอยูไ่ดใ้หค้งอยูต่่อไป 

โดยสรุป ยา่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูง อยูใ่นพื้นท่ีสังคมเมือง คน
ในย่านจึงมีลกัษณะต่างคนต่างอยู ่ขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าใหล้ดศกัยภาพทางดา้นการช่วยเหลือ
กนัทางสงัคม การพ่ึงพากนั  

 

สรุปผลการวจิยั 

ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ส าคญัท่ีอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร อดีตยา่นบา้นหมอ้ฯ จะท ามีหนา้ท่ีและบทบาททั้งเป็นท่ีพกัอาศยัและ
การค้าควบคู่กัน  สินค้า ท่ีจ  าหน่ายส่วนใหญ่ก็จะ เป็นสินค้า ท่ีน า เข้าจากต่างประเทศ เ ช่น 
เคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองจกัรรถยนต์ ต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ จึงเรียกไดว้า่เป็นแหล่งทางการคา้ขายท่ี
ดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาจ านวนมาก ส่งผลให้ย่านเกิดความแออดัวุน่วาย คนจึงเร่ิมทยอยยา้ยออกไปอาศยั
อยูท่ี่อ่ืนๆ ท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่ ท าใหย้า่นลดบทบาทหนา้ท่ีดา้นท่ีพกัอาศยัลงไป เหลือแต่บทบาท
หน้าท่ีทางดา้นการคา้ขายท่ีม่ีความส าคญัและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และแหล่งเศรษฐกิจท่ีสะพดั
ของกรุง เทพมหานคร ส าหรับกิจกรรมการค้าหลักของย่าน คือ กิจกรรมการค้าประเภท
เคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่างท าทอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคา้ท่ีไดส้ร้างช่ือเสียงและเอกลกัษณ์
ให้กบัยา่นมาตลอด แต่ขณะน้ีกิจกรรมการคา้ประเภทน้ีเร่ิมมีจ านวนนอ้ยลง ในขณะท่ีกิจกรรมการคา้
ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีความทนัสมยัอยู่
ตลอด มีความตอ้งการของตลาดมาก  อีกทั้งยงัเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั จึงเป็น
กิจกรรมการคา้ท่ีเขา้มาท่ียา่นมากยิ่งข้ึน อยา่งไรแลว้ถึงแมย้า่นจะมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการคา้ไป
ตามกาลเวลาเพื่อให้เขา้กบัยุคเขา้กบัสมยั แต่ย่านบา้นหมอ้ฯ ก็ยงัคงบทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ดท่ี้มี
ความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของเกาะรัตนโกสินทร์หรือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ย่านบา้นหมอ้ฯ ปัจจุบนั เป็นย่านท่ีประสบปัญาหาต่างๆ อยู่มาก ทั้งปัญหาทางดา้น
กายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหาทางดา้นสังคม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยั
ต่างๆ ท่ีท าใหย้า่นบา้นหมอ้ฯ ยงัคงบทบาททางดา้นการคา้อยูไ่ด ้แต่ถา้หากปัญหาเพิ่มมากข้ึน จะท าให้
บทบาทดา้นการคา้ของยา่นหายไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงควรหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีเพื่อให้ยา่น
บ้านหม้อฯ คงบทบาทและศักยภาพทางด้านการค้าไวไ้ด้   ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาจะ
เสนอแนะในเชิงแนวทางการพฒันาเพื่อการปรับปรุงย่านควบคู่กนั และครอบคลุมอยู่ภายในสภาพ
ของยา่นบา้นหมอ้ฯ ทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งแนวโนม้ใน
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อนาคต ทั้งน้ีเพื่อให้ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อศกัยภาพทางดา้นการคา้สามารถคงอยูไ่ด ้ซ่ึงจะท าให้ยา่น
บา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีศกัยภาพและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ ของประเทศไทย
ต่อไป 

 
อภิปรายงานวจิยั 
 จากการศึกษาวิจัย เม่ือย่านมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ศกัยภาพ และบทบาททางดา้นการคา้ของยา่น  

ปัจจุบนัย่านประสบกบัปัญหาต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจร
และปัญหาความแออดัวุ่นวายท่ียิ่งนบัวนัก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางเขา้
มายงัพ้ืนท่ี การไม่เพียงพอต่อพ้ืนท่ีจอดรถ ท าใหเ้กิดความไม่สะดวกในการประกอบการธุรกิจของย่าน ซ่ึงท า
ใหผู้ค้นจะเขา้ถึงพ้ืนท่ีของยา่นไดน้อ้ยลงจนเป็นเหตุใหย้า่นการคา้ซบเซา มีขนาดเลก็ลง ขณะท่ีราคาท่ีดินของ
ยา่นยงัคงสูงอยูเ่น่ืองจากเป็นยา่นการคา้ท่ีอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีระบบสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบ
ครัน จึงท าใหก้ารใชป้ระโยชนท่ี์ดินของยา่นยงัคงลกัษณะการใชท่ี้ดินเพ่ือการคา้เป็นหลกั (Commercial Use) 
ส าหรับกิจกรรมการคา้ยงัคงมีการกระจุกตวัเช่นเดิม จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ยา่นบา้นหมอ้จะมีประชากรผูอ้ยู่
อาศัยลดน้อยลง เ น่ืองจากการย้ายออกไปอาศัยย ังแหล่งท่ีพักอาศัยข้างเ คียงท่ีมีความพร้อม และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่า ทั้งน้ีเกิดจากสาเหตุเพราะย่านบา้นหมอ้เป็นย่านท่ีมีความแออดั มีปัญหามลพิษรอบ
ดา้น มีปัญหาการสัญจร ปัญหาสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ จนเป็นเหตุท่ีจะเป็นท่ีพกัอาศยั จึงท าใหก้ลุ่มเจา้ของ
กิจการการคา้ในยา่นบา้นหมอ้ ยา้ยออกมาพกัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียง โดยกลุ่มประชากรท่ียงัอาศยัอยู่ในย่าน
นั้น จะเป็นกลุ่มลกูจา้งแรงงานท่ีตอ้งเปิดร้านในช่วงเชา้ และปิดร้านในช่วงกลางคืน  ท าใหท้ราบว่าการท่ีย่าน
บา้นหมอ้ยงัคงสามารถรักษาบทบาทดา้นการคา้ไวไ้ด ้และคงอยู่ไดต้ลอดมาจนกระทั้งปัจจุบนัก็เพราะปัจจยั
ทางดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงทุกปัจจยัรวนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์
กัน ให้เกิดเป็นองค์ประกอบรวมของย่านบ้านหม้อแห่งน้ี ซ่ึงทุกปัจจัยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของยุคสมยั โดยปัจจยัไดส้ามารถปรับตวัไดใ้หส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัก็ยงัคงอยู่และโดดเด่น แต่
ถา้ปัจจยัอนัใดไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัไดก้็จะส่งผลกระทบต่อบทบาทของความเป็นย่านอย่าง
ชดัเจนเช่นกนั    
 

ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการพฒันาพ้ืนท่ีย่านบา้นหมอ้ ต่อไป ควรมีการศึกษการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ในการก าหนดบทบาทใหม่ของยา่นรวมถึงการก าหนดโครงการในพ้ืนท่ียอ่ยของยา่นต่อไป 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
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สราญกายกบัเคร่ืองประดบั 

 
SARANKAY: RELIEF (ADORNMENT JEWELRY) 

 

ผู้วจิยั นางพวรรณา ทองขาว , อาจารย ์ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านิช 

            สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
เคร่ืองประดบัท่ีสามารถผอ่นคลายความเม่ือยลา้ โดยการน าความเช่ือของอญัมณีบ าบดัมาใชใ้หส้ัมพนัธ์กนั
ในรูปร่างและรูปทรงท่ีเอ้ือต่อการนวดร่างกายในแต่ละส่วน การน าวสัดุท่ีแตกต่างกนัมาผสมผสานให้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตนเพ่ือการใชง้านท่ีเหมาะสม เคร่ืองประดบัแต่ละช้ินมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เส้นโคง้
มนจงัหวะและทิศทางการจดัวางโครงสร้างของแต่ละช้ินงาน เพ่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน การเลือกวสัดุท่ีท า
จากไมเ้พ่ือความยืดหยุ่นไดดี้ การน ารูปทรงธรรมชาติของหินท่ีก่อตวัเป็นผลึกและการน าเน้ือโลหะท่ีมี
ความคงทนมาใชใ้นการออกแบบ การน าศาสตร์การครอบแกว้ดูดพิษมาเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาและ
บ าบดั ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ไดค้วามงามท่ีคง
คุณประโยชนท์ั้งกายและใจต่อผูส้วมใส่ 
 
ค าส าคัญ : สราญกาย 
 

Abstract 

                Jewelry can relex fatigue by the beliefs of the Precious stone therapy. The 

stone treatment applied in relation to the shape of the body. Materials into a unique 

blend for proper use.  Every piece of jewelry with natural materials and structure of 

piece which is so easy to use. For great flexibility, the selection of materials made 

from wood. Design by crystal-shaped metal with a durable nature and the cupping of 

therapy as part of treatment. Cause a range appropriate for the individual. Contributes 

to improving the mental and physical benefits to those wearing it. 

 

Key Word (s) : Bodyhappily 
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บทน า 

                 การใชชี้วิตประจ าวนัท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นการท าท่าทางใด 
ๆ เป็นเวลานาน ๆ ก่อใหเ้กิดอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย การบรรเทาความปวดเม่ือยท่ีเป็นท่ีนิยม คือ การ
นวด เพ่ือเป็นการผ่อนคลายกลา้มเน้ือ การนวดเพ่ือสุขภาพ เป็นการนวดโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเป็นการ
ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ความเม่ือยลา้ ความเครียด ดว้ยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจบั การดดั การประคบ 
การอบ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือสุขภาพจึงเป็น
การมุ่งเนน้ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะท่ีสมบูรณ์ ท าให้มีการ
ไหลเวียนของเลือดไปทัว่ร่างกาย ยืดเสน้เอน็ท่ีตึงใหห้ยอ่นลง ท าใหก้ระดูกและกลา้มเน้ือมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน รักษาความยืดหยุ่นของขอ้ต่อไม่ให้ติดขดั ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายกาย สบายใจ ลดความเครียด 
และท าให้รู้สึกสดช่ืนแจ่มใส กระฉับกระเฉง ดงันั้นการนวด จึงเหมือนยาอายุวฒันะท าให้สุขภาพใน
ทางตรง และเป็นผลใหอ้ายยุืนยาวในทางออ้ม เน่ืองจากปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็นัน่เอง 
 สืบเน่ืองมาจากวิชา โครงงานส่วนบุคคลท่ีขา้พเจา้ไดเ้สนอหวัขอ้เร่ือง “สราญกาย” ขา้พเจา้
ประทบัใจในเร่ืองราวของการนวด จากการไดไ้ปศึกษาวิชานวดแผนไทยและการนวดเทา้ ท าให้ขา้พเจา้
ภูมิใจท่ีประเทศไทยยงัคงรักษาศาสตร์วิชาการนวดให้อยู่มาจนถึงปัจจุบนั ดงันั้นขา้พเจา้จึงน าความรู้สึก
และแนวคิดน้ีมาเป็นแรงบนัดาลใจในการท าเคร่ืองประดบัท่ีสามารถบ าบดัความเม่ือยลา้ ปวดเม่ือยจากการ
ท างาน และสามารถนวดผ่อนคลายได้ในบางจุด เช่น คอ บ่า ไหล่ เพ่ือช่วยคลายกลา้มเน้ือและเลือด
ไหลเวียนไดดี้ ซ่ึงเป็นการผอ่นคลายในเบ้ืองตน้ 
                 การรวบรวมขอ้มลูในการออกแบบเพ่ือผลิตผลงานประกอบดว้ยความเช่ือและหลกัของการนวด
เพ่ือผอ่นคลายไม่วา่จะเป็น การครอบแกว้ท่ีเป็นศาสตร์แพทยแ์ผนจีนท่ีน่าสนใจ ในการน ามาออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานให้เป็นรูปธรรมในการกระตุน้การไหลเวียนโลหิต และการช่วยดูดพิษออกจาก
ร่างกายและความเช่ืออีกสาขาหน่ึงคือการบ าบดัร่างกายจากความเจ็บป่วยโดยการใชพ้ลงัของอญัมณี โดย
เช่ือกันว่าอญัมณีแต่ละตัวมีพลังจากธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติช่วยรักษาร่างกายได้ สามารถน ามาเป็น
เคร่ืองประดบัเพ่ือสวมใส่ ขา้พเจา้คิดว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ ใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีมีอาการเครียด
จากการท างาน, การใชชี้วิตประจ าวนั เพ่ือเป็นการผอ่นคลายความตึงเครียด ซ่ึงมีผลท าใหจิ้ตใจและอารมณ์
ดีข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับท่ีช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดส่งผลให้เกิดความ
เม่ือยลา้ จากการท างานและการใชชี้วิตประจ าวนั 
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 2. เพ่ือเป็นการประยุกต์ศาสตร์ของการบ าบัดและการผ่อนคลายความตึงเครียดโดยใช้
หลกัการนวดและการครอบแกว้ดูดพิษ โดยใช้พลงัของอญัมณี 3 ชนิด โดยมี อเมทิสต์ (Amethyst), 
โรสควอตซ์ (Rose Quartz), ซิทรีน (Citrine) ตามความเช่ือมาช่วยบ าบดั เพ่ือมาสู่การออกแบบ
เคร่ืองประดบั 
  

วธิีการวจิยั 
การนวดผอ่นคลายตามจุดต่าง ๆ บนร่างกาย โดยมีความเช่ือของอญัมณีบ าบดัมาช่วยส่งเสริมใหก้ารบ าบดั
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยไดน้ าอญัมณีในประเภท “ควอตซ์” ตามความเช่ือว่าสามารถดูดซับพลงัดา้นลบ และ
น าไปวางในจุดท่ีเจบ็ปวดสามารถลดอาการเจบ็ปวดใหห้ายไปได ้ 
 จากการศึกษาหาขอ้มลู ไดเ้ลือกอญัมณีมาใชใ้นการบ าบดั 3 ชนิดดว้ยกนั โดยมีความเช่ือดงัน้ี  
 

 

ภาพผลึกอญัมณี อเมทิส, ซิทรีน, โรสควอตซ์ 
ท่ีมา :  Clear Quartz-เขีย้วหนุมาน.  เขา้ถึงเม่ือ 21 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www. 

bloggang.com/viewdiary.php?id=shopzguy&month=2007&date=17&group=1&gblog=1

1 

 

 1. อเมทิสต์ (Amethyst) เป็นอญัมณีสีม่วง มีสีตั้งแต่ม่วงอ่อนจนไปถึงม่วงแก่ เหมาะ
ส าหรับคนท าสมาธิ ช่วยท าใหรู้้สึกโปร่งโล่งเบาสบายจิตใจ ท าใหจิ้ตใจสงบผ่อนคลายเกิดความสมดุลยใ์น
ร่างกายและจิตใจ ช่วยใหน้อนหลบัสบายนิยมน ามาวางไวใ้ตห้มอน กระตุน้เมด็เลือดท าให้ผิวพรรณผ่อง
ใส  
 2. ซิทรีน (Citrine) เป็นอญัมณีโปร่งใสมีสีเหลือง สีส้ม สีส้มอมน ้าตาล มีเร่ืองเล่าว่าหากมี
เร่ืองท่ีท าใหต้อ้งตดัสินใจให้ก าซิทรีนไวใ้นมือจะช่วยเร่ืองการตดัสินใจ ช่วยปกป้องจากความคิดดา้นลบ 
เพ่ิมพลงัปัญญาใหก้บัผูค้รอบครอง บ าบดัอารมณ์ซึมเศร้า ช่วยเร่ืองการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน ท าใหร่้างกาย
รู้สึกเบา ช่วยเร่ืองการยอ่ยอาหาร และการช าระลา้งพิษในร่างกาย 
 3. โรสควอตซ์ (Rose Quartz) เป็นอญัมณีโปร่งแสงสีชมพูอ่อน เช่ือกนัว่าเป็นอญัมณีแห่ง
เทพวีนสั ท าใหอ้ารมณ์แจ่มใส ปรับจิตใจ ผอ่นคลายความตึงเครียด เป็นอญัมณีท่ีใหพ้ลงังานและการบ าบดั 
เป็นอญัมณีแห่งความรัก 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         239 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



     
ภาพแสดงแบบร่างเพ่ือหารูปทรงและรูปแบบในการหาแนวทางออกแบบและทดลอง 

 
แนวการทดลองและออกแบบ 

 จากแบบร่างทั้งหมดจึงไดแ้นวทางในการทดลองเพ่ือน ามาออกแบบ ดงัน้ี 
 1. การบ าบดัและผ่อนคลาย โดยใชก้ารนวดแบบกดจุดท่ีสามารถบ าบดัเฉพาะจุดต่าง ๆ บน
ร่างกาย  
โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 2. การส่งเสริมความงาม โดยใชก้ารนวดกล้ิงถือว่าเป็นการนวดเบาเพ่ือเป็นการกระตุน้การ
ไหลเวียนโลหิต โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 3. การบ าบดัโดยการครอบแกว้ดูดพิษ โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดั
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
การออกแบบและการทดลองท าตวัอยา่งช้ินงานในแต่ละแบบ 
แนวการทดลองท่ี 1  การบ าบดัและผอ่นคลาย  
 โดยใช้การนวดแบบกดจุดท่ีสามารถบ าบัดเฉพาะจุดต่าง ๆ บนร่างกาย โดยใช้ความเช่ือ
ของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

   
แบบจ าลองตน้แบบและรูปการใชง้านของเคร่ืองประดบั แนวการทดลองท่ี 1 
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แนวการทดลองท่ี 2  การส่งเสริมความงาม 

 โดยใชก้ารนวดกล้ิงถือว่าเป็นการนวดเบาเพ่ือเป็นการกระตุน้การไหลเวียนโลหิตและการใช้
กล่ินบ าบดั โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

            
แบบจ าลองตน้แบบและรูปการใชง้านของเคร่ืองประดบั แนวการทดลองท่ี 2 

 แนวการทดลองท่ี 3  การบ าบดัโดยการครอบแกว้ดูดพิษ 

 โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

             
แบบจ าลองตน้แบบและรูปการใชง้านของเคร่ืองประดบั แนวการทดลองท่ี 3 

จากการทดลองท าตวัอยา่งช้ินงาน ท าใหเ้ห็นขอ้ดีและขอ้เสียในแต่ละแบบ 

 1. แนวการทดลองแบบท่ี 1  ไม่ไดต้อบโจทยข์องการเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสามารถใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนั มีแนวทางแกไ้ขคือการปรับแบบใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัท่ีแยกช้ินในการนวดแบบกดจุด 
 2. แนวการทดลองแบบท่ี 2  มีความเป็นไปไดใ้นการท าช้ินงานและการใชง้าน 

3. แนวการทดลองแบบท่ี 3  มีความเป็นไปไดใ้นการท าช้ินงานและการทดลองใชง้านจริง 
 แนวทางการออกแบบ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 การออกแบบกลุ่มท่ี 1 เคร่ืองประดบัท่ีใชน้วดและกดจุด ท่ีท าจากวสัดุท่ีเป็นไม ้เน่ืองจากไมมี้
ความยืดหยุ่นสูง มีน ้ าหนกัเบา มีลวดลายสวยงาม มีความแข็งแรงในการใชง้าน และเป็นการต่อยอดจาก
การศึกษาวิชาโครงการส่วนบุคคล ในการท าเคร่ืองประดบัท่ีใชว้สัดุเป็นไม ้เพ่ือการนวดและกดจุดใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
  การออกแบบกลุ่มท่ี 2 เคร่ืองประดบัท่ีใช้นวดผ่อนคลาย เป็นการนวดเบาโดยใช้ลูกกล้ิง
(Roll on)และกล่ินบ าบดั โดยเลือกใช้กล่ินลาเวนเดอร์ (Lavender) เป็นกล่ินท่ีนิยมมานานหลาย
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ศตวรรษ มีคุณสมบติั ให้ความรู้สึกสุขุมสงบ บรรเทาอาการปวดศรีษะ และผ่อนคลาย โดยใชค้วามเช่ือ
ของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 การออกแบบกลุ่มท่ี 3 เคร่ืองประดบัท่ีใชน้วดโดยใชอ้ญัมณีเป็นตวันวด เป็นการนวดเบาใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 การออกแบบกลุ่มท่ี 4 เคร่ืองประดับท่ีใช้วสัดุเป็นโลหะเป็นตัวนวด เป็นการนวดคลาย
กลา้มเน้ือในบริเวณกลา้มเน้ือท่ีจบักนัเป็นกอ้น เน่ืองจากโลหะมีความแข็งตวัและเหนียวมีความหนาแน่น
สูง ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 การออกแบบกลุ่มท่ี 5 เคร่ืองประดบัท่ีใช้การครอบแกว้ดูดพิษ เป็นการรักษาเฉพาะจุดใน
รูปแบบและขนาดท่ีแตกต่างกนั โดยใชค้วามเช่ือของอญัมณีมาประกอบใหก้ารบ าบดัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
                                      จากแนวทางการออกแบบน ามาพฒันาเป็นแบบร่าง 2 มิติ 
 

             

                     
แบบร่างของเคร่ืองประดบัท่ีแตกต่างกนัและแบบร่างการสวมใส่เคร่ืองประดบั 
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    จากการไดศึ้กษาการนวดไทยและการนวดเทา้มาแลว้ ไดจ้ดัรูปแบบตามคุณสมบติัของการใชง้าน ดงัน้ี 

                                     
                   ภาพจุดต่างๆ ของร่างกายโดยใชสี้ใหส้มัพนัธ์กบัเคร่ืองประดบั 

 

                           
              เคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 1  แสดงสญัลกัษณ์เป็นสีเหลือง 

                      กลุ่มท่ี 1 ใชน้วดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ และทัว่ร่างกาย (เวน้บริเวณใบหนา้และศรีษะ)  
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                       การใชง้านเคร่ืองประดบั กลุ่มท่ี 1 

 

            
                              เคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 2 แสดงสญัลกัษณ์เป็นสีเขียว 
                                        กลุ่มท่ี 2  ใชน้วดบริเวณ ศรีษะ ใบหนา้ ขมบั หลงัหู ตน้คอ บ่า 
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                 การใชง้านเคร่ืองประดบั กลุ่มท่ี 2 

 

            
                 เคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 3 แสดงสญัลกัษณ์เป็นสีม่วง 

                            กลุ่มท่ี 3 ใชน้วดบริเวณ ศรีษะ ใบหนา้ ขมบั หลงัหู ตน้คอ บ่า ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ 
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            การใชง้านเคร่ืองประดบั กลุ่มท่ี 3 

 

          
              เคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 4 แสดงสญัลกัษณ์เป็นสีแดง 
            กลุ่มท่ี 4 ใชน้วดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ และทัว่ร่างกาย 

 

              

                                  
        การใชง้านเคร่ืองประดบั กลุ่มท่ี 4 
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             เคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 5 แสดงสญัลกัษณ์เป็นสีฟ้า 

                      กลุ่มท่ี 5 ใชใ้นบริเวณท่ีปวดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย (เวน้บริเวณใบหนา้และศรีษะ)  
 

                                   
                                                                การใชง้านเคร่ืองประดบั กลุ่มท่ี 5 
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในแต่ละกลุ่ม 
แบบกลุ่มท่ี 1 เคร่ืองประดบัท่ีใชน้วดและกดจุด ท่ีท าจากวสัดุท่ีเป็นไม ้
 

  
ภาพเคร่ืองประดบัทั้งหมด กลุ่มท่ี 1 

สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 1 
 1. สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 2. บางตวัท่ีประดบัผลึกอญัมณีมีความแหลมคม ท าใหรู้้สึกเจบ็เม่ือสมัผสักบัผิวหนงั 
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 3. เคร่ืองประดบัช้ินใหญ่สุดมีความรู้สึกหนกัในการสวมใส่ แต่การใชง้านในการนวดบริเวณ
พ้ืนท่ีกวา้งสามารถใชง้านไดดี้ 
แบบกลุ่มท่ี 2 เคร่ืองประดบัท่ีใชน้วดผอ่นคลาย เป็นการนวดเบาโดยใชล้กูกล้ิง(Roll on)และกล่ินบ าบดั 
 

 
ภาพเคร่ืองประดบัทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 

สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 2 
 1. สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 2. เคร่ืองประดบัมีน ้าหนกัพอสมควร เน่ืองจากมีส่วนประกอบของขวดแกว้ 
แบบกลุ่มท่ี 3 เคร่ืองประดบัท่ีใชน้วดโดยใชอ้ญัมณีเป็นตวันวด 
 

 
ภาพเคร่ืองประดบัทั้งหมด กลุ่มท่ี 3 

สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 3 
 1. สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 2. เคร่ืองประดบัมีสีสนัสวยงามเป็นท่ีช่ืนชอบต่อผูพ้บเห็น 
แบบกลุ่มท่ี 4 เคร่ืองประดบัท่ีใชว้สัดุเป็นโลหะเป็นตวันวด 
 

 
ภาพเคร่ืองประดบัทั้งหมด กลุ่มท่ี 4 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         248 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 4 
 1. สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 2. บางตวัท่ีประดบัผลึกอญัมณีมีความแหลมคมท าใหรู้้สึกเจบ็เม่ือสมัผสักบัผิวหนงั 
แบบกลุ่มท่ี 5 เคร่ืองประดบัท่ีใชก้ารครอบแกว้ดูดพิษ 
 

   
 ภาพเคร่ืองประดบัทั้งหมด กลุ่มท่ี 5 

สรุปการใชง้านของเคร่ืองประดบัในกลุ่มท่ี 4 
 1. สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 2. เคร่ืองประดบัท่ีมีน ้าหนกัไม่มาก มีความน่าสนใจต่อผูพ้บเห็น 
 

อภิปรายผล 
                        การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีช่วยทุ่นแรงในการช่วยผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จากการท่ีขา้พเจา้
ไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลไดท้ราบถึงเร่ืองราวท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในการใชอุ้ปกรณ์ในการเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยนวดผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ท าใหข้า้พเจา้เห็นว่าการออกแบบอุปกรณ์ในอดีต
นั้นจะเห็นประโยชน์ทางดา้นการใชง้านเป็นหลกั โดยไม่ค านึงถึงรูปลกัษณ์ความสวยงาม เน่ืองจากคนใน
อดีตค านึงถึงแต่เร่ืองบ าบดัโรค ไม่ไดค้  านึงถึงรูปแบบของการผลิตเพ่ือการคา้ขาย ท าใหอุ้ปกรณ์แต่ละชนิด
มีรูปแบบท่ีเรียบง่ายสามารถท าใชไ้ดง่้าย ในแต่ละชุมชนครัวเรือนท่ีผลิตมาเพ่ือตอบสนองตนเองและคน
ในครอบครัว บางชนิดไม่สามารถพกพาไปไหนไดส้ะดวก 
 ความเช่ือก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้การบ าบดัและช่วยให้จิตใจดีข้ึนส่งผลท าให้ร่างกาย
แข็งแรงข้ึน ความเช่ือมีมาชา้นานตั้งแต่โบราณกาล เน่ืองจากความกลวัของมนุษยน์ัน่เอง โดยความเช่ือท่ี
ขา้พเจา้ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลมานั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอญัมณีบ าบดั นบัว่าเป็นศาสตร์ท่ีมีต่อธรรมชาติ การ
ก าเนิดของอญัมณีประกอบดว้ย ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น ้า ลม ไฟ จากการศึกษาขอ้มูลอญัมณีบ าบดั ขา้พเจา้ได้
เลือกอญัมณีท่ีเหมาะกบัการบ าบดัในการส่งเสริมการนวดและผ่อนคลาย โดยเลือกอญัมณีท่ีอยู่ในประเภท 
“ควอตซ์” เน่ืองจากมีความเช่ือว่าอญัมณีชนิดน้ีสามารถดูดซบัพลงัดา้นลบ และน าไปวางในจุดท่ีเจ็บปวด
สามารถลดอาการเจบ็ปวดใหห้ายไปได ้

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         249 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 จากงานวิจยัขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอเคร่ืองประดบัท่ีสามารถบ าบดัในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย 
โดยน าความเช่ือของอญัมณีและศาสตร์การนวด การครอบแกว้ดูดพิษ มาผสมผสานกนัเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและใหเ้หมาะสมกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของคนในปัจจุบนัซ่ึงเป็นการบ าบดัร่างกายใน
เบ้ืองตน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
                      การท างานและการเคล่ือนไหวร่างกายไม่ใหถู้กตอ้งท าใหร่้างกายเกิดความเม่ือยลา้ การ
แกปั้ญหาโดยการดูแลสุขภาพ ออกก าลงักายใหถ้กูตอ้งและการพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ท าจิตใจใหผ้อ่งใส จะ
ช่วยลดความตึงเครียดและความเม่ือยลา้ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาจากตน้เหตุ 
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เครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลลี ่ 

                                                                                                

Jewelry For Illy Coffee 

 

ผูวิจัย  น.ส. ภัทรสิริย  เกษมสันต ผูวิจัย, ดร.วรรณวิภา  สุเนตตา อาจารยที่ปรึกษา 

         สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

บทคัดยอ 

                โครงการออกแบบเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนภาพลักษณของ

กาแฟอิลล่ี ผานรูปแบบของผลงานเคร่ืองประดับ สงเสริมใหเคร่ืองประดับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืม

กาแฟ  ซ่ึงในสังคมปจจุบัน การด่ืมกาแฟกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของผูบริโภคในการเลือกด่ืมกาแฟ 

เพื่อสะทอนรสนิยมของตน  ในฐานะท่ีเครื่องประดับสามารถสะทอนตัวตนของผูท่ีสวมใสได การสวมใส

เครื่องประดับท่ีสะทอนภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี จึงกอใหเกิดการเช่ือมโยงกันระหวางเครื่องประดับและ

การด่ืมกาแฟ  

               ข้ันตอนการศึกษาประกอบดวย การศึกษาเก่ียวกับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑและสินคา

ตางๆของกาแฟอิลล่ี การสังเกตพฤติกรรมของกลุมเปาหมายรวมทั้งวิเคราะหภาพลักษณของแบรนด

กาแฟอิลล่ี เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับ  ผลจากการศึกษาพบวา ลักษณะงาน

ออกแบบสินคาของกาแฟอิลล่ีมีลักษณะแบบ Retro-Futuristและผสมผสานความทันสมัย(Modern) สินคา

ตางๆมีการออกแบบโดยศิลปนท่ีมีช่ือเสียง และกลุมเปาหมายของแบรนดกาแฟอิลล่ี สวนใหญเปนผูที่มี

รสนิยม มีรายไดสูง ช่ืนชอบงานศิลปะ รักการด่ืมกาแฟ มีความสะดวกสบายและความทันสมัยในการใชชีวิต   

               จากการวิเคราะหภาพลักษณของแบรนดกาแฟอิลล่ี (Brand Identity illy  coffee )โดยใช

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณตราสินคา(Brand  Identity) เพื่อวิเคราะหหาบุคลิกลักษณะเฉพาะของแบรนด 

เพื่อนําไปใชในการออกแบบเครื่องประดับ จากการศึกษาพบวาลักษณะบุคลิกภาพของแบรนดมีแนวคิดใน

การสนับสนุนผลงานศิลปะ  และใชแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟมาสรางสรรคงานศิลปะ  มีการ

จัดนิทรรศการศิลปะรวมกับการด่ืมกาแฟและมีภาพลักษณที่แสดงถึงความมีรสนิยม ทันสมัย ดวยรูปแบบ

สินคาที่มีดีไซนสวยงาม เปนเอกลักษณ มีราคาสูง แสดงใหเห็นถึงความมีระดับของผูที่ด่ืมกาแฟอิลล่ี  และ

ลักษณะบุคลิกภาพท่ีชัดเจนที่สุด คือ Sensorail หมายถึง  ส่ิงที่เก่ียวกับอารมณความรูสึกตางๆในการด่ืม
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กาแฟ โดยแบรนดกาแฟอิลล่ีสะทอนออกมาในรปูแบบตางๆ เชน การโฆษณาใหเห็นถึงสัมผัสของความสบาย 

ผอนคลาย เปนชวงเวลาท่ีมีคาและสัมผัสไดถึงความสุขเมื่อด่ืมกาแฟอิลล่ี  

                  จากภาพลักษณดังกลาวผสมผสานแนวคิดในการออกแบบของผูวิจัย นําเสนอการส่ือสาร

เกี่ยวกับอารมณ สัมผัสในการด่ืมกาแฟ รวมกบัการนาํเสนอมมุมองของสัมผัสในการด่ืมกาแฟอิลล่ี ในรูปแบบ

ประสบการณตางๆ ท่ีผูวิจัยมีตอกาแฟอิลล่ี  โดยนําสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของกาแฟอิลล่ี มาเปนแรง

บันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน คือ เครื่องหมายวงกลมของหูแกวกาแฟอิลล่ีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของ

แบรนดเปนภาพสะทอนความเปนตัวตน กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับ 

ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหภาษาทาทางในการจับแกวกาแฟอิลล่ี คนหาความหมายรองรอย สัมผัส ท่ีส่ือ

ความหมายในการด่ืมกาแฟ วเิคราะหสัมผัสอารมณตางๆของกาแฟอิลล่ี พัฒนามาเปนทัศนธาตุแสดงเสนสาย 

รูปทรง ของสัมผัสท่ีสะทอนอารมณในการด่ืมกาแฟอิลล่ีจนกลายเปนช้ินงานเคร่ืองประดับท่ีส่ือถึงการสัมผัส

(illy Touch) ท้ังทางดานกายภาพและสัมผัสแหงอารมณในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  โดยชุดเครื่องประดับจะ

สะทอนสัมผัสการจับแกวกาแฟเอสเพรสโซ(Espresso)และแกวกาแฟดับเบลิชอต(Doubleshot) ทีม่ีลักษณะ

การจับเฉพาะ  

 

 

 

 

ภาพที ่1 โครงสรางรูปทรงแกวกาแฟอิลล่ีที่เปนเอกลักษณ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ทาทางการจับแกวกาแฟอิลลี ่

Espresso Touch Doubleshot Touch 
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ภาพท่ี 3 การทดลองหารองรอยของอารมณการจับและสัมผัสแกวกาแฟอิลล่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ภาพรางช้ินงานเครื่องประดับข้ันตน ชุดเครื่องประดับ illyTouch 1 

 

Espresso Touch 
Double shot Touch 
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ภาพท่ี 5 ภาพพัฒนาการแบบรางช้ินงานเครื่องประดับ ชุดเครื่องประดับ illyTouch 1 

 

                    ชุดเครื่องประดับ illyTouch 1เปนชุดเครื่องประดับที่สะทอนสัมผัสทางกายภาพของการจบั

แกวกาแฟอิลล่ี ถายทอดเรื่องราวของการจับสัมผัส ทาทางของการสวมใสเครื่องประดับสะทอนภาษาทาทาง

ในการจับแกวกาแฟอิลล่ี และช้ินงานเครื่องประดับบางสวนสามารถนําไปประดับท่ีแกวกาแฟอิลล่ีได เพื่อ

แสดงการเช่ือมโยงแนวความคิด ถึงที่มาของช้ินงานเครื่องประดับ  และชุดเครื่องประดับ illyTouch 2 เปน

ชุดเครื่องประดับท่ีสะทอนสัมผัสเกี่ยวกับอารมณ ความสุนทรียในการจับ สัมผัสแกวกาแฟขณะด่ืมกาแฟอิลล่ี 

สะทอนใหเห็นถึงสัมผัสท่ีผอนคลาย ในการด่ืมกาแฟอิลล่ี  ช้ินงานเครื่องประดับแสดงรองรอยของอารมณ

สัมผัสที่แผวเบาท่ีไดจากการด่ืมกาแฟอิลล่ี 

 

 

 

Espresso Touch 

Double shot Touch 
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ภาพที ่6 ภาพรางช้ินงานเครื่องประดับข้ันตน ชุดเครื่องประดับ illyTouch 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพพัฒนาการแบบรางช้ินงานเครื่องประดับ ชุดเครื่องประดับ illyTouch 2 

Concept 1 Concept 2 

Concept 3 

Concept 1 Concept 2 Concept 3 
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         จากผลการศึกษาและพัฒนางานออกแบบ นํามาสูผลงานเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ี  ท่ีสามารถ

สะทอนภาพลักษณของกาแฟอิลล่ีผานผลงานเคร่ืองประดับ  รูปทรงช้ินงานส่ือความหมายถึงการจับ การด่ืม

กาแฟ ที่สะทอนตัวตนของกาแฟอิลล่ี เมือ่รางกายไดสัมผัสหรือสวมใสเคร่ืองประดับท่ีมีความหมาย ส่ือถึงอัต

ลักษณ ภาษาทาทางในการด่ืมกาแฟ นาํไปสูการเลาเรื่องราวแหลงท่ีมาของสุนทรียะในการด่ืมกาแฟ  สราง

ใหเกิดการเช่ือมโยงกันระหวางเคร่ืองประดับและการด่ืมกาแฟ จึงกอเกิดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืม

กาแฟ 

 

คําสําคัญ : กาแฟอิลล่ี, การออกแบบเครื่องประดับเพื่อสะทอนภาพลักษณ, เอกลักษณหูแกวกาแฟอิลล่ี,การ

จับแกวกาแฟ 

 

Abstract 

The design project “Jewelry for Illy coffee” is intended to reflect the image of 
Illy coffee and associate the jewelry with coffee-drinking culture. The author 
reviewed the design of Illy products, observed  the behavior of target groups and  
analyzed the image of Illy coffee brand as a guide in design jewelry.       

Illy product have been designed in 3 different styles: Retro(), Futurist() and 
Modern(). The main products are coffee machines, coffee cup collections and 
accessories. The target market consisted of customer with high income and 
contemporary life styles. Brand  identity of  Illy coffee has unique  characteristics. 
The core identity is “Sensorial” meaning different moods of coffee drinking , such as 
being relaxed and comfortable, and valuing the precious moment of drinking Illy 
coffee. 

       In translating the identity of Illy coffee brand into concepts for jewelry design, 
the researcher  visually communicates the consumer,s emotions in holding the cup 
while drinking coffee. The classic cup design of Illy consists of a characteristic 
circular handle on a hemispherical cup. This design was the inspiration  for my 
jewelry collection. The body language in holding the Illy coffee cup can be “Espresso 
touch” and “Double-shot touch”.  Illy touch1 is a jewelry collection that reflects the 
physical touch of Illy coffee. The gesture of wearing jewelry reflects the body 
language though holding the Illy coffee cup. Illy touch2 is a jewelry collection that  
reflects emotion and aesthetics in holding the Illy coffee cup. Wearing the jewelry set 
embodies the Illy coffee-drinking experience. 
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Keywords: Illy coffee, jewelry design to reflect the image, classic cup design, 

holding the cup 

 

บทนํา 

              กาแฟเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ในประเทศไทยธุรกิจรานกาแฟมีอัตรา

เติบโต4.2% ตอป  และเปนเครื่องด่ืมที่ยึดครองสวนแบงทางการตลาดถึง 50% (วาสนา ไชยแกว, 

บรรณาธิการ, 2549: 18) การด่ืมกาแฟเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งในสังคมปจจบัุน เปนส่ิงท่ีสะทอนภาพลักษณ

ของผูท่ีด่ืมกาแฟ การด่ืมกาแฟระดับพรีเมี่ยม(Premium)  จากย่ีหอท่ีมีช่ือเสียงเปนส่ิงท่ีบงบอกความเปน

ตัวตนและเปนสัญลักษณของความมีรสนิยมและชีวิตท่ีมีระดับ  เปนความทนัสมัยของการใชชีวิต  เชน     

แบรนดกาแฟอิลล่ี (illy coffee) เปนย่ีหอกาแฟสัญชาติอิตาลี(Italy) (Illy Company, 2012) ทีม่ีช่ือเสียงใน

ดานคุณภาพเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม(Premium) และมีภาพลักษณที่แสดงถึงการเช่ือมโยงวัฒนธรรมของ

การด่ืมกาแฟและศิลปะเขาดวยกัน   นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในการด่ืมกาแฟ เชน เคร่ือง

ชงกาแฟท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มรีูปแบบท่ีสวยงาม เปรียบเสมือนผลงานศิลปะ เนื่องจากบริษัทอิลล่ี

ตระหนักถึงความสําคัญของการเช่ือมโยงวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟและศิลปะเขาไวดวยกันและมีนโยบายใน

การสนับสนุนผลงานสรางสรรคตางๆของศิลปนท่ัวโลก                                                                                                                     

         จากภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี  สามารถบงบอกตัวตน และภาพลักษณของผูที่ด่ืมไดเปนอยางดี  

เปรียบเสมือนกับหนาที่ของเคร่ืองประดับท่ีสามารถบงบอกตัวตนและรสนิยมของผูสวมใสได  ในฐานะของ

เครื่องประดับท่ีสามารถบงบอกภาพลักษณของผูสวมใส  เครื่องประดับที่แสดงถึงเอกลักษณของกาแฟอิลล่ี 

เปนการสะทอนตัวตนของผูท่ีด่ืมกาแฟอิลล่ี  ดังนั้นขาพเจาจึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับสําหรับ

กาแฟย่ีหออิลล่ี (illy)  โดยใชการผสมผสานความรูทางศิลปะกับภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี(illy coffee)  ทํา

ใหเกิดการสรางสรรคเคร่ืองประดับท่ีสะทอนภาพลักษณ โดยส่ือสารผานผลงานเครื่องประดับ  ทําให

เครื่องประดับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟ และเปนการสงเสริมภาพลักษณขององคกรอยาง

เหมาะสม   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
              ออกแบบเครื่องประดับสําหรับกาแฟย่ีหออิลล่ี (illy)  โดยใชการผสมผสานความรูทางศิลปะกับ

ภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี(illy coffee)  สรางสรรคใหเครื่องประดับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืม

กาแฟและเปนการสงเสริมภาพลักษณขององคกร  
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วิธีการวจิัย 

              ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและสรางสรรคผลงานการออกแบบเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ี  ดังนี ้

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี โดยศึกษาจากขอมูลผลิตภัณฑ เก่ียวกับ

ลักษณะของสินคาและงานออกแบบผลิตภัณฑกาแฟอิลล่ี เพ่ือคนหาภาพลักษณ และศึกษา

กลุมเปาหมายของกาแฟอิลล่ีโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภคและวิเคราะหภาพลักษณ

ของแบรนดกาแฟอิลล่ี เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบเครื่องประดับที่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายและสะทอนภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี 

2. นําผลจากการวิเคราะหภาพลักษณของกาแฟอิลล่ีมาใชเปนแนวทางในการออกแบบ

เครื่องประดับ โดยใชลักษณะท่ีเปนสัญลักษณสําคัญของกาแฟอิลล่ี  คือ  รูปทรงของหูแกว

กาแฟอิลล่ี และผสมผสานแนวคิดของผูวิจัยในการสังเกตลักษณะการจับแกวกาแฟขณะด่ืม

กาแฟ ทดลองดูลักษณะการจับแกวกาแฟ อารมณของสัมผัสในการด่ืมกาแฟ ถายทอดเปน

ผลงานเคร่ืองประดับ หารูปทรงที่เหมาะสม นํามาสรางสรรคใหเกิดรูปทรงท่ีสะทอน

ภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี และใหเครื่องประดับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟ ให

ช้ินงานเครื่องประดับแสดงการเช่ือมโยงแนวความคิดและแสดงความสัมพันธระหวาง

เครื่องประดับกับการด่ืมกาแฟ   

3. ทดลองสรางโมเดลช้ินงาน ดวยการปนดินญี่ปุนและทดลองข้ึนรูปช้ินงานโลหะ  เพ่ือหารูปแบบ

ท่ีเหมาะสมเมื่อสวมใสกับรางกาย  

4. ทําช้ินงานจริงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร(Matrix)และแกะช้ินงานดวยเครื่องCNC นํามาหลอ

เปนโลหะ โดยใชวัสดุโลหะเงิน  

 

สรุปผลการวิจยั 

               จากผลงานการออกแบบเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ี  โดยใชภาพลักษณตางๆของกาแฟและ

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสัมผัสและอารมณในการด่ืมกาแฟ ผสมผสานลักษณะทาทางในการจับแกวกาแฟ

ขณะด่ืม มาเปนแนวทางหลักในการออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือสะทอนภาพลักษณของกาแฟอิลล่ี  เพราะใน

การด่ืมกาแฟส่ิงท่ีสัมผัสไดถึงสุนทรียะในการด่ืมกาแฟ  พบวาขณะท่ีเราด่ืมกาแฟ การจับแกวกาแฟ การได

สัมผัสถวยกาแฟขณะด่ืม ความประณีตละเมียดละไม ในการคอยๆจิบกาแฟ เปนความรูสึกท่ีพิเศษ ท่ีมีตอ

การด่ืมกาแฟแกวโปรด  โดยเฉพาะกาแฟอิลล่ีที่นอกจากรสชาติกาแฟท่ีผูคนท่ัวโลกช่ืนชอบ การไดสัมผัสแกว

กาแฟรูปทรงพิเศษท่ีถูกออกแบบโดยศิลปนท่ีมีช่ือเสียง  เปนความรูสึกพิเศษ และเปนความปรารถนาของ
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ผูคนท่ัวโลกท่ีรักการด่ืมกาแฟอิลล่ี  และในขณะเดียวกันการไดสวมใสเครื่องประดับท่ีบงบอกแหลงท่ีมาของ

สุนทรียะในการด่ืมกาแฟ  การท่ีรางกายไดสัมผัส  สวมใสเครื่องประดับที่มีความหมาย  รูปทรงเคร่ืองประดับ

ส่ือถึงอัตลักษณ ภาษาของทาทางในการจับแกวกาแฟ ทําใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางเครื่องประดับกับการ

ด่ืมกาแฟ โดยช้ินงานบางสวนของเคร่ืองประดับสามารถนํามาประดับบนหูแกวกาแฟได แสดงการเช่ือมโยง

แนวความคิดในการออกแบบและเกิดการสะทอนภาพลักษณผานผลงานเครื่องประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานเครื่องประดับเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ีชุดที่ 1 (illy Touch1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพผลงานเครื่องประดับเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ีชุดที่ 2 (illy Touch2) 
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อภิปรายผล 

                จากการศึกษาวิจัย  การออกแบบเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ี  เพื่อสะทอนภาพลักษณของ

กาแฟอิลล่ีผานรูปแบบของผลงานเครื่องประดับ  ทําใหเครื่องประดับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการด่ืม

กาแฟ เปนการสะทอนภาพลักษณหรือรสนิยมจากส่ิงที่สวมใสประดับบนรางกาย  ดวยรูปทรงของ

เครื่องประดับท่ีส่ือความหมายเกี่ยวกับการด่ืมกาแฟอิลล่ี การสวมใสเครื่องประดับที่สะทอนภาพลักษณของ

กาแฟอิลล่ี ทําใหเกิดการสะทอนตัวตนของผูท่ีสวมใส และช้ินงานเคร่ืองประดับแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยง

เครื่องประดับกับการด่ืมกาแฟ  เมื่อถอดช้ินงานบางสวนออกจะสามารถนําไปประดับท่ีหูแกวกาแฟอิลล่ีได   

ทําใหการสวมใสเครื่องประดับสําหรับกาแฟอิลล่ีสามารถสะทอนภาพลักษณของผูที่สวมใสไดเปนอยางดี 
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การใชประโยชนพื้นที่ยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
Functional area of Minburi Commercial District of Bangkok. 
             
ผูวิจัย นายภาณุพงศ  ปกแปน,ผศ.ดร. พัสตราภรณ ทิพยโสธร                                                                  
            สาขาวิชาสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

บทคัดยอ 
                     ยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีการคาขายเปนหลัก แตจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทําให
ยานการคาเส่ือมโทรม การศึกษาการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพยานการคามีนบุรี มีวัตถุประสงค 1) 
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพยานการคา มีนบุรี 2) เพื่อศึกษาการใชประโยชนพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยานการคามีนบุรี 3) เพื่อเสนอแบบแผนการพัฒนาทางกายภาพยาน
การคามีนบุรี โดยการศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยางท่ีคาขาย มาซ้ือขายสินคา อยูในพ้ืนท่ียานการคามีนบุรี 
จํานวน 100 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจสังเกต แบบสอบถาม จากนั้นมาขอมูลมาวิเคราะหตาม
รูปแบบงานวิจัย 
                     ผลจาการวิจัย พบวา 1) แบบสํารวจสังเกต ยานการคา มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการยายการ
คาขายจากริมคลอง มาเปนตามแนวถนน 2) แบบสอบถามความคิดเห็น ภาพลักษณของยานการคามีนบุรี 
คือ ตลาดสด โดยจําเปนตองมีการกําหนดแบบแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน  
 

คําสําคัญ : สภาพแวดลอมทางกายภาพ ยานการคามีนบุรี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
Abstract 

   Since Minburi's commercial district of Bangkok was dominant as trade 
center until the the facilities service changed and commercial center was decline. The 
study of  physical environment at Minburi commercial district aims : 1) to study the 
physical environment and the Commercial Area 2) to study land-use change and 
infrastructure. The commercial utilities Min 3) to propose a model to develop a 
physical environment. These research survey cover Minburi's commercial area for 
100 samples. Field data was collected with survey questionnaires and the data were 
analyzed by the research model. 

  These results showed that: 1) Center of commercial district was moved from 
canal side to new area along the road 2) Minburi is the images of the commercial fresh 
market as it is defined a clear format to achieve the goal of development. 
 
 
 

       
Key Word (s):  Physical environment, Minburi Commercial area, And public utilities 
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บทนํา 
                เมืองมีนบุรีเปนเมืองท่ีมีความเจริญ และมีผูคนหลากหลายเช่ือชาติ ท่ีมีผลสืบเน่ืองจากการขุด
คลองในอดีต การต้ังถิ่นฐานของชุมชนโดยเริ่มแรก จะกระจายตัวอยูบริเวณสองฝงของคลอง ท่ีมีความ
สะดวกในการสัญจร การอุปโภคบริโภค เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีชุมชน ต้ังอยูบริเวณจุดตัด
ของคลองสามวาซ่ึงเปนคลองซอยตัดมาจากทางทิศเหนือของคลองแสนแสบ และคลองสองตนนุน ซึ่ง   
เปนคลองซอยตัดลงไปทางทิศใตของคลองแสนแสบ บริเวณตลาดเกามีนบุรี จึงเปนศูนยกลางการติดตอ
คาขาย ของประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาวและละแวกใกลเคียง (เติมศักดิ์, 2543) 
                      การพัฒนาและความเจริญของเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีขาดการวางแผนท้ังดาน
กายภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหมุนตามกระแสของการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนท่ีอยูอาศัยริมคลอง การเกิดกิจกรรมการใชพื้นท่ีริมคลอง ท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน มีการสรางเสนทางการคมนาคมทางบกใหเกิดความสะดวกสบายในการเขาถึงพ้ืนท่ี 
สภาพของอาคารบานเรือนริมคลองเริ่มมีการหันเหเขาสูเสนทางบก โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีประชากรมาก การ
พึ่งพิงนํ้าจากแมน้ําลําคลองก็เริ่ม ลดนอยถอยลง ลักษณะอาชีพของผูคนท่ีอาศัยน้ําเพ่ือการเกษตรเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเขาสูอาชีพการบริการภายในเมือง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงผูคนริมนํ้าก็ลดบทบาทลง ท่ีเกิดข้ึน
สงผลตอการปรับเปลี่ยนของผูคนในชุมชนอยางรวดเร็วเกิดเปนกระแสของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิด
ความทันสมัย ท้ังทางดานสังคมวิถีชีวิต กิจกรรม การคาขายก็มีการเปลี่ยน จากเดิมคาขายอยูชุมชนริมน้ํา 
ก็เปลี่ยนไปยึดพ้ืน ท่ีตามแนวถนนแทน มีการปลูกสรางอาคาสมัยใหม อาคารท่ีเปนเอกลักษณดั้งเดิมเริ่ม
สูญหายไป( ทิพวัลย, 2549) 
                      จากการท่ีกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองออกสูพื้นท่ีชานเมืองมากข้ึนพื้นท่ีทางดาน
ฝงตะวันออกกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของเมืองการพัฒนาดานเสนทางการสัญจรท่ีดีเพื่อรองรับ 
สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ มีการเปลี่ยนผังสีการใชประโยชนทีดินใหม เพิ่มพ้ืนท่ีสีสมและสีแดงมาก
ข้ึนทําใหสามารถ ขออนุญาต ปลูกสรางอาคารดานพาณิชยกรรมในพ้ืนท่ีไดมากข้ึน ยานการคาก็ขยายอยาง
รวดเร็วตามความเจริญของพ้ืนท่ี แตการขยายตัวอยางรวดเร็วเกินไป ลักษณะท่ีต้ังของยานการคาไม
สอดคลองเช่ือมโยงกับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัย  เพื่อ
เสนอรูปแบบการพัฒนาสภาพ แวดลอมทางกายภาพยานการคามีนบุรีกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                      1.เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพยานการคา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                     
                      2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                                                                       
                      3.เพื่อเสนอแบบแผนการพัฒนาทางกายภาพยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 
                การวิ จั ย เรื่ องการ จัดรูปแบบพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพย านการค า มีนบุรี 
กรุงเทพมหานครโดยผูวิจัยมุงศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ  พฤติกรรมการใชประโยชนท่ีดิน และการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการการสัญจรเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมคาขาย
และต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือเสนอ แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ยานการคา
มีนบุรี กรุงเทพมหานครผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1.พื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีสวน
ใหญของเขตมีนบุรีเปนท่ีราบลุม อดีตเปนเทือกสวน ไรนา ปจจุบันเปลี่ยนสภาพเปนหมูบานอาคารพาณิชย 
โรงงานสถานประกอบกิจการคา ท้ังขนาดเล็กและใหญ สําหรับชุมชน ชาวสวน ชาวไร ชาวนา ไดลด
นอยลงตามลําดับ เขตมีนบุรี แบงการปกครองเปน 2 แขวงคือ แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบพื้นท่ีเขต
มีนบุรีในปจจุบันมีพื้นท่ี 58.24 ตร.กม.โดยผูวิจัยใชพื้นท่ี ยานการคามีนบุรี แขวงมีนบุรี เปนพื้นท่ีศึกษา  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนท่ียานการคา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
                                ท่ีมา : www.Google.earth.com , เขาถึง 14 พ.ย. 2556. 

2.ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัย เปนประชาชนท่ีคาขายและมาซ้ือขายสินคา อยูในพื้นท่ียานการคา 
มีนบุรีกรุงเทพมหานครท่ีไดจัดทําขอมูลการข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเขตมีนบุรี ประกอบดวยแขวงมีนบุรี 
แขวงแสนแสบเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน132,309 คน รวม 48,248 หลังคาเรือน       
                  ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร มิถุนายน 2556 

แขวง ชาย หญิง รวม  

มีนบุรี 43,074 48,165 91,239 คน 

แสนแสบ 20,012 21,085 41,070 คน 

รวม   132,309 คน 

ที่อยูอาศัย  ทั้งหมด  48,248  หลังคาเรือน 

                                          ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เขตมีนบุรี กทม. (พ.ศ.2556)  
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จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชาชนเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครโดยเลือกกลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ี
อาศัยประกอบกิจการและผูมาซ้ือขายสินคา อยูในพื้นท่ียานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน                             
3.เครื่องมือในการวิจัย การรวบรวมขอมูลในดานการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพยาน
การคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 สวน  
                     1.แบบสํารวจและสังเกตกรณีศึกษา ในการสํารวจและสังเกตกรณีศึกษาผูวิจัยจะทําการ
ออกแบบและวางแผน การสํารวจและสังเกตจากเอกสารส่ิงพิมพ แผนท่ี ภาพถายและขอมูลจาก Website ท่ี
เกี่ยวของ ขอมูลสภาพแวดลอมดานกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบสําหรับขอมูลจาก
การสํารวจและสังเกตขางตนจะเปนขอมูลทางดานกายภาพท่ีผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลทีไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นในสวนแรกตามกระบวนการวิจัยตอไป                                                                                     
                      2.แบบสอบถามความคิดเห็น ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชากร
ประกอบกิจการและซ้ือขายสินคาในพื้นท่ียานการคามีนบุรีกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะทําการศึกษาและ
ออกแบบเครื่องมือแลวแบบสอบถามไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิคือ 1) ผศ.ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี 2) รศ.วาท่ี
รอยตรีพิชัย สดภิบาล 3) รศ.อุดมศักดิ์ สารีบุตร 4) ดร.สุพรชัย แสงรัตนวัชรา 5)ผศ.ดร.ปริยาภรณ  
ต้ังคุณานันต และไดปรับปรุงแกไข ใหเหมาะสมแลว นําไปทดลองใช จากน้ันทําการเก็บขอมูล ดวย
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขสมบูรณเรียบรอยแลวในพื้นท่ีศึกษา สรุปผลการการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น                                                 
 4.การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2 
สวน ไดแกแบบสํารวจและสังเกตและแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยาง โดยการออกแบบเครื่องมือ
วิจัย ผูวิจัยไดปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแลวนําไปทดลองใช จากนั้นทําการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขสมบูรณเรียบรอยแลวในพื้นท่ีศึกษา                                                               
5.การวิเคราะหขอมูล ในสวนการวิเคราะหขอมูลการวิจัยน้ัน ผูวิจัยวางแผนในการวิเคราะหขอมูลออก 
เปน 2 สวน 
                    1.ขอมูลจากแบบสํารวจและสังเกตในพื้นท่ีท่ีศึกษาซ่ึงจะนําขอมูลท่ีได อาทิ แผนท่ี แผนผัง
พื้นท่ี ขอมูลการจัดสภาพแวดลอม ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ     
                    2.ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในเขตพื้นท่ีศึกษา
และกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีศึกษาผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภูมิแทง 
แผนภูมิวงกลมและแปรผล                                                                                    
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
                     จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและสังเกตทําใหเห็นถึงการสภาพปจจุบันของยานการคามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และทิศทางความเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
โดยผูวิจัยไดขอมูล ดังน้ี 

 
ภาพที่ 2 แสดงการลักษณะพื้นท่ียานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

                                             ท่ีมา : www.Google.earth.com , เขาถึง 17 พ.ย. 2556.  
                      ลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ียานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพื้นท่ีราบลอมรอบดวยลํา
คลอง 3 ทิศทางตามภาพ ท่ี 2 ดานลางของพ้ืนท่ีคือ คลองแสนแสบ ลํานํ้าสายสําคัญของกรุงเทพมหานคร
และพื้นท่ีมีนบุรีมาต้ังแตสมัยอดีตครั้งแรกเริ่ม ยานการคาแหงน้ีจะอยูตามริมคลองแสนแสบเปนหลัก 
เพราะอาศัยการขนสงสินคาและการปลูกสรางบานเรือนริมนํ้า เหมือนยานการคาท่ัวไปในสมัยโบราณ 
ตอมามีการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางบก มีการตัดถนนเขาถึงพ้ืนท่ี คือ ถนนสีหบุรานุกิจ ลักษณะ
ของยานการคา ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยไดมีการยายมาคาขายตามแนว ถนนสีหบุรานุกิจเปน
หลัก โดยในปจจุบันพบวายานการคามีนบุรีแบงเปน 4 สวนดวยกัน คือตลาดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ศูนยการคา
มีนบุรี (ตลาดมีนบุรีใหม) ตลาดนัดมารเก็ตพาเหรด และตลาดเกามีนบุรี ลักษณะพื้นท่ีพบวามีการคาขาย
และประกอบกิจการท่ีหลากหลายมีผูคนมาจับจายใชสอยอยางหนาแนน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดสุด
สัปดาห แตพื้นท่ียังมีปญหาการจราจรท่ีคอนขางติดขัดพ้ืนท่ีบางพื้นท่ียังเส่ือมโทรมขาดการปรับปรุง ภูมิ
ทัศนและการจัดการท่ีเปนระเบียบรวมท้ังพ้ืนท่ีตลาดเกามีนบุรี ขาดการดูแลรักษา การจัดการ อีกท้ังหอง
แถวไมสถาปตยกรรมโบราณบริเวณน้ี ขาดการดูแลเกิดอัคคีภัยบอยครั้ง จนไดรับความเสียหายหลง
เหลืออยูจํานวนไมมากนัก 
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                                          1.ตลาดมีนบุรี                               2.ตลาดนัดมารเก็ตพาเหรด     

                        
3.ตลาดเกามีนบุรี 

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบอาคารและสถาปตยกรรมยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                               
                                   ท่ีมา: จากการสํารวจสังเกตวันท่ี 18 พ.ย. 2556. 
                    เอกลักษณอาคารและสถาปตยกรรมยานการคามีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  นั้นมีความ
หลากหลายผสมผสานกันระหวางอาคารท่ีเปนพื้นท่ีคาขายสมัยเกาและสมัยใหม โดยสวนของตลาดเกาจะ
เปนรูปแบบของหองแถวไมแตเหลือจํานวนไมมากเพราะเกิดอัคคีภัยบอยครั้ง สวนบริเวณตลาดใหมริม
ถนนก็จะเปนอาคารพาณิชยคอนกรีต และอาคารศูนยการคาสมัยใหม ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 3 

                            
                                                  1.ทางเดินเลือกซื้อสินคา               2.ไฟฟาแสงสวาง 

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบทางเดินและไฟฟาแสงสวางสําหรับเดินเลือกซื้อสินคา 
                                      ท่ีมา: จากการสํารวจสังเกตวันท่ี 2 ธ.ค. 2556. 
                    จาการสํารวจพบวาในพื้นท่ียานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีทางเดินเลือกซ้ือสิคาเปน
ซอยตางๆ และมีไฟฟาสองสวางดานบนในพื้นท่ีในรม และมีไฟฟาสองสวางบริเวณทางเดินเทาริมถนน
ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 4 แตพบวายังมีการวางขาสินคาอยูริมทางเทาอยูอยางไมเปนระเบียบ ทําใหการจราจร
ติดขัด 
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ตารางที่ 2 เอกลักษณยานการคามีนบุรี และ บริเวณท่ีมีการคาขายมากท่ีสุด  

บริเวณที่มีผูมาคาขายมากทีส่ดุ เอกลักษณ 
ยานการคา ในรม   กลางแจง 

 
ติดถนนหลัก ไมติดถนนหลกั จํานวน 

ตลาดสด                     28      6 12 1              47 
ตลาดเส้ือผา                12 0         1 1   14 
ตลาดสัตวเลี้ยง
ตนไม                 

9       0   5 0 14 

ตลาดเกา 
ยอนยุค              

2       0    0 0 2 

จุดตอรถ                   12      3   7 1 23 
จํานวน 63      9    25 3   100 

                     จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีนึกถึงเอกลักษณสําหรับยานการคา
มีนบุรีและ บริเวณท่ีมีผูมาคาขาย ประกอบการ ผูมาเลือกซ้ือสินคารับบริการมากท่ีสุด พบวาประชากรนึก
ถึง ตลาดสด คิดเปน 46 เปอรเซ็นต และหากมายานการคามีนบุรี จะมาเลือกซ้ือสินคารับบริการ บริเวณ
พื้นท่ีในรม มากท่ีสุดคิดเปน 63 เปอรเซ็นต รองลงมาคือตลาดเสื้อผาและจุดตอรถ แตยังคงใชพื้นท่ีบริเวณ
พื้นท่ีในรม มากท่ีสุด 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาการใชประโยชนพื้นท่ีและการพบเห็นปญหาในพื้นท่ี 

ปญหาเสภาพแวดลอมในพ้ืนทีย่าการคามีนบุรี ระยะเวลาการใช
ประโยชนพ้ืนที ่ ภูมิทัศน     ความไมสะอาด  หองนํ้าไมพอ     รานคาไมเปน

ระเบียบ 
จํานวน 

ตํ่ากวา 1 ป               1           1 0 1              3 
1-5 ป                       7           9 7 3 26 
6-10 ป                     4           5 11 6 26 
11-15 ป                   6           6 4 5 25 
16-20 ป                   1           4 0 0 5 
20 ปข้ึนไป              6           5 3 5 17 

จํานวน 25          30 25 20 100 
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                     จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระยะเวลาการอาศัยอยูในพ้ืนท่ียานการคาหรือมาใชพื้นท่ียาน
การคามีนบุรี และการพบเห็นปญหาเรื่องใดมากท่ีสุดในพื้นท่ียานการคามีนบุรีพบวาประชากรท่ีเขามา
คาขายหรือเขามาซื้อสินคาในยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานครในระยะ 1-10 ปนั้นพบปญหาหองนํ้าไม
เพียงพอและ ความไมสะอาดเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ียานการคา ประชากรท่ีเขามาคาขายหรือเขามาซ้ือสินคา
ในยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานครในระยะ 20 ปข้ึนไป พบปญหาการขาดการจัดภูมิทัศนของยาน
การคาท่ีดี ท่ีตองปรับปรุงแกไขตอไป  
 

อภิปรายผล 
                     จากขอมูลท่ีไดจาก การสํารวจและสังเกตทําใหพบเห็นถึงสภาพปญหาปจจุบันของยานการคา
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร และการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบรูปแบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นท่ี 
ความคิดเห็นความตองการพัฒนาพื้นท่ี โดยผูวิจัยไดขอมูล ดังน้ี                                                                        
                     1.ลักษณะทางกายภาพยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต้ังแตสมัยอดีต ครั้งแรกเริ่ม ยาน
การคาแหงน้ีจะอยูตามริมคลองแสนแสบเปนหลัก เพราะอาศัยการขนสงสินคาและการปลูกสรางบานเรือน
ริมนํ้า เหมือนยานการคาท่ัวไปในสมัยโบราณ ตอมามีการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางบก มีการตัด
ถนนเขาถึงภายในพ้ืนท่ี ลักษณะของยานการคาก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีการยายมาคาขาย
ตามแนวถนนเปนหลักแตพื้นท่ียังมีปญหาการจราจรท่ีคอนขางติดขับ พื้นท่ีบางพ้ืนท่ียังเส่ือมโทรมขาดการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการท่ีเปนระเบียบรวมท้ังพ้ืนท่ีตลาดเกา ขาดการดูแลรักษา อีกท้ังหองแถวไม 
สถาปตยกรรมโบราณบริเวณนี้ ขาดการดูแลเกิดอัคคีภัยบอยครั้ง จนไดรับความเสียหายจนหลงเหลืออยู
จํานวนไมมากนัก สอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต้ังถิ่นฐานจากชุมชนนํ้าสู
เมืองบก (กิติศักดิ์, 2545) และคลองในกรุงเทพ ความเปนมาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอกรุงเทพ 
(ปยนาถ, 2525) ท่ีไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัยจากริมน้ําสูริมถนน  
                     2.การใชประโยชนพื้นท่ี และการเปลี่ยนแปลง ของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนท่ี
ยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคมนาคม จากทางนํ้าสูทางบก 
ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการก็ยึดตามแนวการคมนาคมเปนหลักก็เปลี่ยนแปลงตาม การใชพื้นท่ี
การคาขายก็เปลี่ยนแปลงไปดวยรูปแบบอาคารและสถาปตยกรรมยานการคา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น
มีความหลากหลายผสมผสานกันระหวางอาคารท่ีใชเปนพื้นท่ีคาขายสมัยเกาและสมัยใหม โดนสวนของ
ตลาดเกาจะเปนรูปแบบของหองแถวไมแตเหลือจํานวนไมมากเพราะเกิดอัคคีภัยบอยครั้ง สวนบริเวณ
ตลาดใหมริมถนนก็จะเปนอาคารพาณิชยคอนกรีต และอาคารศูนยการคาสมัยใหม สอดคลองกับแนวคิด
เรื่อง ตลาดในกรุงเทพการขยายตัวและพัฒนาการกรุงเทพมหานคร (เกียรติ, 2525)และการเปลี่ยนแปลงท่ี
อยูอาศัยริมคลอง (บัณฑิต, 2544) กลาวถึงการขยายตัวของชุมชนในกรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีใกลเคียง 
                     3.แบบแผนการพัฒนาทางกายภาพยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเอยถึง ยานการคา
มีนบุรี ผูท่ีคาขายและมาซื้อสินคามักจะติดภาพลักษณของรูปแบบตลาดสด และมักจะมาคาขายหรือซื้อหา
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สินคาบริเวณพื้นท่ีในรม รวมท้ังยังเปนจุดเช่ือมตอการเดินทางอีกดวย แตยังพบปญหาพบปญหาหองนํ้าไม
เพียงพอ และความไมสะอาดเส่ือมโทรมของพื้นท่ี การขาดการจัดภูมิทัศนของยานการคาท่ีดี ตลอดจน
การจราจรติดขัด ท่ีตองปรับปรุงแกไขตอไป สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การวางแผนพัฒนาการใชท่ีดินเพื่อ
ยูอาศัยในพ้ืนท่ีชานเมือง (ฐนิตา,2540) และพัฒนาการยานการคาในกรุงเทพมหานคร (สาริยา, 2540) ท่ี
กลาวถึง ทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีและยานการคาในเขตพ้ืนท่ีชานเมืองกรุงเทพมหานคร 
 

ขอเสนอแนะ 
                     จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทางกายภาพยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการกําหนดรูปแบบ โดยการกําหนดรูปแบบการพัฒนาสงเสริมใหเปน ตลาดแบบ
ผสมผสาน ท่ีเนนตลาดสดเปนหลัก  จัดการเรื่องระบบทําความสะอาดหอง น้ําสาธารณะ การจัดระบบ
จราจรท่ีเปนระเบียบชวยลดปญหาการจราจรติดขัด 

 
                                     ภาพที่ 5 แสดงขอเสนอแนะการพัฒนาพื้นท่ียานการคา                                                               
                                                 ท่ีมา: จากการวิเคราะหโดยผูวจิัย สอดคลองกบัแนวคิดของ (สาริยา, 2540)  
                     การพัฒนายานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานครใหเกิดผลท่ีดี จําเปนตองมีการศึกษาจาก
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีต้ังแตอดีต จนเปลี่ยนแปลงมาถึงปจจุบันและจะตองไดรับความรวมมือจากทาง
หนวยงานราชการตลอดจนประชาชนตามท่ีแสดงในภาพท่ี 5   
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ภาพที่ 6 แสดงขอเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ียานการคา 

                                                 ท่ีมา: จากการวิเคราะหโดยผูวจิัย สอดคลองกบัแนวคิดของ (ฐนิตา, 2540) 
                  การวางแผนพัฒนาพื้นท่ี ยานการคามีนบุรี กรุงเทพมหานครจะตองมีแบบแผนท่ีชัดเจน ท้ังการ
ซอมแซมรักษาสิ่งเกาๆ การตอเติม การสรางใหมจะตองไดรบัการควบคุม ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 6   
                 จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลเรื่องรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพยาน
การคามีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทําใหไดขอสรุปท่ีผูวิจัยสามารถเสนอแนะผานกระบวนการออกแบบตอไป  

 
*(บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง การพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพยานการคามีนบุรี  กรุงเทพมหานคร) 
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ชื่อผลงานภาษาไทย 

การพัฒนาบทเพลงพื้นบ้านไทยสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลม 

 

ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ 

The Adaptation of Thai Folk Songs for Wind Band 

 

ผู้วิจัย นายภูษิต  สุวรรณมณี,  อาจารยอ์านันท์ นาคคง อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาบทเพลงพื้นบ้านไทยสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลมนี้ นําเสนอผลงานการ 

วิเคราะห์ทํานองเพลงพื้นบ้านไทยเพื่อนําไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานสําหรับวงดุริยางค์เครื่อง 

ลม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไทย 2. เพื่อศึกษาแนวทาง 

ในการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลมมาพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์ 3. เพื่อเป็น 

หนทางหนึ่งที่จะรักษาเพลงพื้นบ้านไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีกรอบในการพัฒนาทํานอง 

จากการศึกษาเพลงพื้นบ้านไทยจํานวน 4 เพลง ที่ปรากฎตามลักษณะภูมิประเทศของไทย ตลอดจน 

การวิเคราะห์เทคนิคในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านไทยของผู้เรียบเรียงเสียงประสานสําหรับ 

วงดุริยางค์เครื่องลม 

 ผลการวิจัยพบว่าจากการวิเคราะห์ทํานองเพลงพื้นบ้านไทยเพื่อนํามาพัฒนาควรเป็นลักษณะทํานองที่

มีความน่าสนใจ มีช่วงเสียงที่ง่ายและไพเราะ   เมื่อพัฒนาเป็นทํานองใหมโ่ดยให้วงดุริยางค์ 

เครื่องลมบรรเลงนั้น ควรเป็นรูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสาน แบบดนตรีประสมโดยการนําเครื่อง 

ดนตรี พื้นเมืองกับเครื่องดนตรีสากล เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย 

Abstract 

 The research of The Adaptation of Thai Folk Songs for Wind Band, Present 
the analysis of traditional melodies Thai folk songs to contribute to the creative 
process of works. The objectives of this research were 

1. To study the knowledge and understanding about folk of Thailand. 
(Traditional song of Thailand) 

2. To study the arrangement of music for orchestra, wind machine to develop a 
creative work. 
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3. As a way to preserve Thai folk song is known more by developing a 
framework for the study of Thai folk melodies 4 songs, depicted by the landscape of 
Thailand. And analysis of techniques in and arrangement of music of the Arranger 
Thai folk song for wind orchestra 

The results were follow as the Creativity in the development of folk songs of 
Thailand. For Wind Orchestra Through the evaluation of experts of Arrangement of 
music can enable enterprises to show to the public to be more widely known 

Key Word (s): Thai Folk Songs/ Wind Band 

บทนำ 

 มนุษย์กับดนตรีมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน จากยุคโบราณที่มนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มชนเล็กๆ 

จนเกิดเป็นเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือเผ่าชน ตามถ้ําหรือป่าเขาที่อาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต  

ถึงยุคปัจจุบันที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวัฒนธรรม ถิ่นฐาน 

เชื้อชาติหรือภาษาใด ดนตรีก็ยังให้ประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านการสื่อสารทางภาษาอารมณ์ ความบันเทิง 

และการศึกษา ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ (พิชัย ปรัชญานุสรณ์, 2545: บทนํา) 

ดนตรี เป็นภาษาแขนงหน่ึงสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารได้ ส่ือให้คนฟังเกิดความรู้สึก และอารมณ์ต่าง  ๆ

ได้เช่นเดียวกับภาษาพูด และภาษาเขียน (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529: คํานํา) ผู้ฟัง สามารถรับรู้ความหมาย 

ที่แต่ง และผู้บรรเลงสื่อให้ได้มากน้อยต่างกันเพียงใดขึ้นอยู่กับภูมิหลัง เช่น อายุ การศึกษา สถานะในสังคม 

สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ในชีวิตของผู้ฟังคนนั้นๆ แท้จริงนั้น เสียงดนตรีสร้างขึ้นมาจากเสียง 

ธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง เสียงลม เสียงน้ํา ฯลฯ ซึ่งสามารถบันดาลให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก และอารมณ์ 

ต่างๆ ได้อยู่แล้วแต่นํามาดัดแปลงแก้ไขเสียใหม่ ให้เกิดความประณีตงดงาม และไพเราะยิ่งกว่า (โกวิทย์ 

ขันธศิริ, 2528: 1 – 4) จัดได้ว่า ดนตรีเป็น สิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่า 

ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลาย 

ความเครียดทั้งทางตรงทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษา 

ให้เกิดความสงบ และพักผ่อน มีหลากหลายกลุ่มคนที่ให้ความหมายคําว่าดนตรีที่กว้าง และหลากหลาย 

มากรวมไปถึงมีบุคคลจํานวนไม่น้อย เมื่อกล่าวถึงดนตรีคงคิดถึงอะไรที่เป็นเสียงสูงๆ ต่ําๆ โน้ตเพลง 

ที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ ไม่เกี่ยวกับเสียงเมื่อผู้แสดงหรือนักดนตรีนํา โน้ตเพลง 

มาเล่นจึงเกิดเป็นดนตรีขึ้นแต่ในภาษากรีก ดนตรี หมายถึง ศิลปะประเภทหนึ่งไม่เฉพาะแต่การเล่น 

เครื่องดนตรี  การร้องเพลง หรือลีลาศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงอักษรศาสตร์ ทุกประเภท 

โดยเฉพาะบทกวี นาฎกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2543: 1) 

 ดนตรีมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะคนในแต่ละยุคแต่ละสังคมต่างเรียนรู้ และมีแนวความคิดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาจึงมีผลทําให้การดนตรีมีความแตกต่างกันไปใน ทุกสมัย 

ทุกสังคมดังนั้นดนตรีในสังคมต่างๆทั่วโลกนั้นมักสร้างด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกัน และมีการพัฒนาการ 

นานนับพันปีดนตรีมีกําเนิดจากธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดังอยู่รอบตัวเราล้วน เป็นเสียงดนตรีทั้งสิ้น 

เสียงที่เกิดจากธรรมชาติเหล่านี้มนุษย์ได้คิดเลียนเสียงธรรมชาติขึ้น โดยนําวัสดุทางธรรมชาติ มาสร้าง 
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ให้เกิดเป็นเสียงจึงคิดสร้างดนตรีขึ้นในกลุ่มคนและกลุ่มคนเหล่านี้ ได้นําเอกสารดนตรีมาสร้าง ประเพณี 

และวัฒนธรรมประจํากลุ่ม (สุมาลี นิมมานุภาพ,  2530: 227) 

สำหรับดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้น นักมานุษยวิทยา และนักสังคมวิทยา เริ่มให้ความ 

สําคัญในการศึกษาถึงศิลปะต่างๆ ในฐานะที่เป็นการแสดงออกด้านหนึ่งในทางพฤติกรรม ของมนุษย์ 

เนื่องจากการศึกษาศิลปะในแง่ความสัมพันธ์ของศิลปะที่มีต่อสังคม อาจเป็นแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อวิชามานุษยวิทยาโดยเป็นสื่อเพื่อใช้วิเคราะห์วัฒนธรรม และสังคมได้ หรือเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ และท้ายสุดก็เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต่อมนุษย์ผู้ซึ่งเป็น 

เจ้าของศิลปวัฒนธรรมเอง (สงัด ภูเขาทอง, 2532: 172) ดนตรีจึงเป็นวัฒนธรรมประจําชาติ  

ที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความรู้สึกนึกคิดทางศิลปะของชน แต่ละชาติ แต่ละภาษา 

ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีความแตกต่างกัน กําหนดให้วัฒนธรรมของชนแต่ละเผ่ามี 

ความแตกต่างกันนานาประการทั้งที่ความเป็นอยู่ศิลปะภาษาวรรณคดี และดนตรี ดนตรีของชนชาติ 

เดียวกันแต่ต่างถิ่นฐานกันต่างสภาพแวดล้อมกัน ดนตรีที่แต่ละชนชาติได้สร้างสรรค์ สั่งสมสืบต่อกันมา 

ต่างก็นับถือเป็นดนตรีของชาติเหล่านั้นทั้งสิ้นลักษณะของดนตรีชาติเดียวกัน ที่แตกต่างกันไป 

ตามสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อความรู้สึกนึกคิด และวัตถุที่เป็นสื่อแสดงออกซึ่งดนตรี 

ของชนแต่ละท้องถิ่น เรียกว่า ดนตรีประจําถิ่นหรือดนตรีพื้นเมือง ซึ่งมีบทเพลงง่ายๆ 

ตั้งแต่เพลงกล่อมเด็กไปจนถึงเพลงที่ยากขึ้น เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง การขับร้องตลอดจน 

การแสดง การเต้นรําต่างๆ (ปัญญา รุ่งเรือง, 2555: 1-2) 

เพลงพื้นบ้าน (folk song) จัดเป็นงานวรรณกรรมมุขปาฐะ (oral literature) ซึ่งรวมบทร้อยกรอง 

และดนตรีเข้าด้วยกัน สืบทอดกันมาปากต่อปาก และมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายของถ้อยคําการร้อง 

และการแสดงออก นอกจากนี้ยังเป็นเพลงที่รู้จักดี และได้รับความนิยมใน ท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงการใช้ 

คําร้องเป็นภาษาถิ่น ซึ่งเนื้อหาของเพลงพื้นบ้าน มักถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด อุดมการณ์ 

ความเป็นอยู่และภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ด้วย 

นกัคติชนวิทยาที่เชี่ยวชาญเพลงพื้นบ้านย้ําให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของ ผลิตผลทาง 

ปัญญาของชาวบ้านไทย และยังแสดงให้เห็นว่าการรังสรรค์ความงามทางภาษา มิได้ถูกจํากัดไว้ ด้วยเพศ 

อายุ และชนชั้นทางสังคม ความเรียบง่ายของภาษา ความตรงไปตรงมา ของเนื้อเรื่อง 

เสียงลูกคู่ร้องรับและการปรบมือเป็นจังหวะดูจะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของเพลงชนิด ที่นักวิชาการ 

เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เพลงพื้นบ้าน” (สุกัญญา สุจฉายา, 2555: 3) 

จากประสบการณ์การทํางานของผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันเพลงพื้นบ้านมีบทบาทสําคัญกับ 

กิจกรรมวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Orchestra) สงัเกตุได้จากการประกวดระดับประเทศที่นําเครื่องดนตรี 

พื้นบ้านมาผสมผสาน เช่น การประกวด “Thailand International Wind Competition” จัดโดย 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเกณฑ์กําหนดการแข่งขันให้วงที่เข้าร่วมประกวด 

จะต้องบรรเลงบทเพลงประจําชาติจากวงสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงนําบทประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์คนไทย 

ได้นําเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้าน มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลง เพื่อให้เกิดกลิ่นอายของ 

เพลงประจําชาติไทย หรือบทเพลงไทยเดมิ ที่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่เป็นดนตรีสากล เช่น 

เพลงลาวดวงเดือน เรียบเรียงโดย พ .ต.ประทีป สุพรรณโรจน์ ใช้ทํานองเพลงไทยเดิม "ลาวดวงเดือน" 
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มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลม เพลง Bangkok Fantasia, Lanna Fantasia  

ประพันธ์โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช โดยใช้เครื่องดนตรีไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเช่น ระนาดเอก, 

กลองสะบัดชัย และมีแนวทํานองเพลงพื้นบ้านไทย เช่น เพลงฟ้อนเงี้ยว เพลงกลองยาว เพลงลอยกระทง 

เป็นต้น และยังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่ประพันธ์สําหรับวงออเครสตร้า คือ เพลง  Rong Ngeng ประพันธ์โดย 

พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์  ในเพลงประจําชาติ ชุดเพลงพื้นบ้าน บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก 

แห่งประเทศไทย และมีผู้ประพันธ์อีกหลายท่านที่นําเพลงไทย เดิมมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม ่

ในฉบับของวงโยธวาทิตเดินแถวและนั่งบรรเลง  

จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม กําลังได้รับ 

ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากเยาวชนคนรักดนตรีทั้งแบบร่วมกิจกรรม โดยการเข้าค่าย 

ฝึกซ้อมเพื่อการประกวด และการแสดงดนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ 

ทางด้านดนตร ีมีวิธีการหรือกระบวนการฝึกซ้อมที่ใกล้เคียงกันล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสรรค์         สังคม 

ดนตรี โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับเพลงพื้นบ้านไทย เพราะเพลงพื้นบ้านไทย 

มีความสําคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากจัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไทย และควรค่าแก่การอนุรักษ์  

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านไทยสําหรับ 

วงดุริยางค์เครื่องลมโดยในกระบวนการสร้างสรรค์นี้ จะพัฒนาจากการศึกษาบทเพลงพื้นบ้านที่มีผู้นํา 

ไปเรียบเรียงสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลม และเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้เพลงยังคงความเป็นที่รู้จัก 

มากขึ้นอีกทั้งจะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้คนในชาติได้เล็งเห็นคุณค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน 

ไทยและพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นศิลปะพื้นบ้านที่แท้จริง เพื่อเป็นพลังสําคัญสําหรับความอยู-่ 

รอดของสังคมวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไทย 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลมมาพัฒนา 

เป็นงานสร้างสรรค์ 

 3. เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะรักษาเพลงพื้นบ้านไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

 

วิธีการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ 

 1. ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2. ศึกษาเอกสาร งานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 3. ศึกษาบทเพลงพื้นบ้านไทยที่สนใจจากการค้นคว้าตําราเกี่ยวกับประเภทของเพลง 

พื้นบ้านแต่ละภาคของไทย 

 ขั้นดําเนินการ 

  1. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกทํานองเพลงพื้นบ้าน ที่สามารถ 

นํามาพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 3 ท่าน 

  2. ศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลงพื้นบ้านไทยที่คัดเลือกจากการฟังทั้งจากซีดี เอกสารอ้างอิง 

และอินเตอร์เนทมาบันทึกเป็นโน้ตสากลโดยใช้ทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยา 

  3. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านไทยสําหรับ 

วงดุริยางค์เครื่องลมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ผลงาน 

  4. นําทํานองเพลงที่บันทึกเป็นโน้ตสากลมาพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น 

การสร้างผลงานที่เอกลักษณ์ของความเป็นพื้นบ้านไทย ผสมผสานความเป็นร่วมสมัยเพื่อให้เกิด 

ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นแบบเฉพาะและเกิดความแปลกใหม่  

 

เกณฑ์การคัดเลือกและวิเคราะห์บทประพันธ์ 

 ในการวิเคราะหบ์ทประพันธใ์นงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นเพื่อค้นหาเทคนิคที่น่าสนใจ 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคํานึงถึงความสอดคล้องที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

 1. รูปแบบดนตรีประสม มีการรูปแบบดนตรีที่ผสมผสานดนตรีระหว่างเครื่องดนตรีสากลและ 

เครื่องดนตรีพื้นเมือง 

 2. รูปแบบการพัฒนาทํานองเพลงพื้นบ้านไทย โดยการเรียบเรียงประสานสําหรับวงดุริยางค์เครื่องลม 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่าจากการวิเคราะห์ทํานองเพลงพื้นบ้านไทยเพื่อนํามาพัฒนาควรเป็นลักษณะทํานองที่

มีความน่าสนใจ มีช่วงเสียงที่ง่ายและไพเราะ   เมื่อพัฒนาเป็นทํานองใหมโ่ดยให้วงดุริยางค์ 

เครื่องลมบรรเลงนั้น ควรเป็นรูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสาน แบบดนตรีประสมโดยการนําเครื่อง 

ดนตรี พื้นเมืองกับเครื่องดนตรีสากล เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย 
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การศึกษาภูมิปัญญาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
 
THE STUDY OF BANANA LEAF PACKAGING FOR INTERIOR DESIGN OF 
ECO DESIGN CENTER 
 
ผู้วจิยั: มาลินี ทวีศรี, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พยรู โมสิกรัตน์ 

             ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลกัษณ์ของหีบห่อใบตอง โดยศึกษาในเร่ือง

ประโยชน์ใชส้อย รูปทรง วิธีการ และวสัดุ ตลอดจนนามธรรมท่ีแฝงในหีบห่อใบตอง สะทอ้นให้เห็นภูมิ

ปัญญาและความคิดสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงวิถีชีวิตแห่งความเรียบง่ายของทอ้งถ่ิน และการรู้จกัผสมผสานการใช้

ชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษามาประยกุตแ์ละพฒันาสู่

การออกแบบศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 วิธีการดําเนินการศึกษา โดยการสํารวจจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานไปสู่

ประเดน็สาํคญัของเคร่ืองมือในการศึกษา สงัเกต และสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในองคค์วามรู้นั้นๆ และทดลองตาม

ขบวนการท่ีไดศึ้กษามา 

 ผลของการศึกษาพบว่า การนาํแนวคิดจากหีบห่อใบตอง ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของไทยอย่างหน่ึงใน

การคิด สร้างสรรค ์และออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ มาประยกุตสู่์การออกแบบภายในโครงการศูนยก์าร

ออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยสร้างบริบทใหม่ให้กบัพ้ืนท่ี จากการกําหนดพ้ืนท่ีใช้สอย ไปจนถึง

รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัถึง

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั โดยการส่ือออกมาในรูปลกัษณ์ 

และวิธีการต่างๆในการออกแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและแรงบนัดาลใจท่ีเกิดจากผลลพัธ์ในการศึกษาหีบ

ห่อใบตอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาจากหีบห่อใบตองท่ีมีคุณค่าน้ีต่อไป  

 

คาํสําคญั: หีบห่อใบตอง, ออกแบบภายใน, ศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

Abstract 
 
 This studying aims to the identity of banana leave packaging, especially utility 
functions, shapes, forms, materials and also abstract aspect. Reflecting Thai traditional 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         280 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



2 

 

knowledge and creativity that represents the local lifestyle of simplicity and  combination 
life with nature. The purpose of this study that use the knowledge of banana leaf 
packaging to design and develop Eco Design Center. 
 Study procedures were to review from concerned documents as basic sources 
to main point of study media, observation including interviewed the expertise in several 
specific fields following by testing the cases studied. 
 The results of this study showed about the concept from banana leaf 
packaging that is the one of  ideas, creatives and nature friendly of Thai traditional 
knowledge. Applied to interior design for Eco Design Center by creating a new context 
for the area from defining space to the style of the furniture and consider about user 
needs. This study will make people concerned about sustainable development, taking into 
account economic, social and environment at the same time. By the appearance and 
methods of design that showed about the concept and inspiration from results of the the 
study of banana leaf packaging. To encourage the conservation and inheritance of banana 
leaf packaging that have valuable further. 
 
Key words: Banana leaf Packaging, Interior Design, Design Center 
 
บทนํา 

 การขยายตวัของประชากรและการพฒันาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจไทย, 2549) รวมไปถึงภยั

พิบติัร้ายแรงทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก สร้างกระแสการต่ืนตวัในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้มทัว่โลก ผูค้นจาํนวนมากจากหลายสาขาอาชีพเขา้ร่วมกนัจดักิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในการอนุรักษ ์

โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างสรรค์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สันทนา อมรไชย, 2552) เป้าหมายหลกั 

คือการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด จากกระแสดงักล่าวจึงทาํ

ให้เกิดแนวคิดการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Design) ข้ึน 

 การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Design) เป็นวิธีการออกแบบอย่างครบวงจรเพ่ือ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะทาํลายส่ิงแวดลอ้มโดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจไทย, 2549) นบัเป็น

กระแสหลกัของการออกแบบยคุใหม่ท่ีนกัออกแบบต่างให้ความสาํคญัเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั กระแสดงักล่าว

กาํลงัไดรั้บความสนใจในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทศัน์ การออกแบบ

และวางผงัเมือง วิศวกรรม การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม การออกแบบภายใน 

หรือแมแ้ต่การออกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  

 การจัดตั้งศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและองค์

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Eco Design) ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์
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ความรู้ดงักล่าวให้กบันกัออกแบบ และผูท่ี้สนใจทัว่ไป โดยหวงักระตุน้ให้นกัออกแบบ รวมถึงผูส้นใจชาวไทย

และชาวต่างชาติหันมาสนใจในการอ อกแบบท่ี เ ป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าโดยสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมไปถึงส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี

ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของไทย เป็นการผลกัดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน  

 เพ่ือให้ภาพลกัษณ์ของศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แสดงสาระของกิจกรรมท่ี

ชดัเจน ผูวิ้จยัจึงนาํเอาแนวความคิดท่ีเช่ือมโยงกบัโครงการมาใชใ้นออกแบบ โดยการศึกษาหีบห่อใบตองซ่ึง

เป็นภูมิปัญญาของไทยอยา่งหน่ึงในการคิด สร้างสรรค ์และออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  

 ใบตอง คือ เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีมีความเก่ียวพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ต่างๆไดส้ารพดั เป็นทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีแสดงถึงความฉลาดของ 

ภูมิปัญญานบัแต่อดีต (สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 2543) ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้บตองห่อหุ้มส่ิงของ

ในรูปแบบต่างๆ การนาํมาพบั เยบ็ ประดิษฐ ์ใชใ้นงานพิธีจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของขนบประเพณีไทย รวม

ไปถึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกความเช่ือและการถ่ายทอดความคิดของคนไทย (สํานกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์

ของชาติ, 2543) ทั้งยงัเป็นเป็นผลผลิตท่ีธรรมชาติสร้างมาและย่อยสลายง่าย ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(ขวญัจิต ชนมัพร, 2533) 

 หีบห่อใบตองนั้นส่วนใหญ่จะนาํมาห่ออาหารหรือขนมมีหลากหลายวิธี การห่อมีประโยชน์ช่วย

ห่อหุ้มอาหารให้มิดชิด สะอาด ดูสวยงามเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัอาหาร สะดวกต่อการรับประทาน ช่วยใน

การถนอมอาหาร และยงัทาํให้กล่ินของอาหารหอมชวนรับประทานและรสชาติอร่อยกลมกล่อม (นิรมล มูล

จินดา, 2538) นอกจากนั้นยงัแสดงถึงชนิดของอาหารหรือขนมท่ีอยู่ภายใน การห่ออาหารหรือขนมแต่ละชนิด

จะมีเอกลกัษณ์และมีวิธีการห่อท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละชนิดของอาหารและภูมิภาค การห่อดว้ยใบตองนั้น

เป็นการสะทอ้นภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตแห่งความเรียบง่ายของทอ้งถ่ิน สะทอ้นความเป็นไทย และการรู้จกั

ผสมผสานการใชชี้วิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ (ยุคล เกตุรุ่ง และ ศกัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, 2551)  หีบห่อ

ใบตองนั้นเปรียบเหมือนงานออกแบบดว้ยความคิดสร้างสรรค์ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ส่ิงท่ีควรตระหนกั คือ การ

อนุรักษ์และพฒันาให้หีบห่อใบตองนั้นยงัคงอยู่ในวิถีไทย สามารถนําหีบห่อใบตองมาใช้ให้เหมาะสมกับ

สงัคมปัจจุบนั เป็นการรักษาทั้งสภาพทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก

รุ่นสู่รุ่น และทาํให้ดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ  

 จากเหตุผลและสภาพปัญหาในขา้งตน้ จึงเลง็เห็นถึงความสําคญัในการศึกษาหีบห่อใบตอง เป็น

การนาํเอาองคค์วามรู้ แนวคิด และคติความเช่ือมาถ่ายทอดสู่การออกแบบภายในศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั โดยการส่ือออกมาในรูปลกัษณ์ และวิธีการต่างๆในการออกแบบท่ีแสดงให้เห็นถึง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         282 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



4 

 

แนวคิดและแรงบนัดาลใจท่ีเกิดจากผลลพัธ์ในการศึกษาหีบห่อใบตอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์

และสืบทอดภูมิปัญญาจากหีบห่อใบตองท่ีมีคุณค่าน้ีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษารูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตอง 

 2. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูใ้ช ้(Users), บริบทของท่ีตั้งโครงการ (Site), องคก์ร 

(Oganization), การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Design) และกรณีศึกษา (Case Study) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการศึกษาเพ่ือนาํมาเป็นแนวคิดในการออกแบบภายใน 

ศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

วิธีการวิจัย 

 แนวทางการวจิยั 

 1. แนวทางเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากนกัศึกษา

สาขาการออกแบบ และนกัออกแบบ ท่ีสงักดัหน่วยงานรัฐ เอกชน และนกัออกแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะทาํการวิเคราะห์ดว้ยสถิติต่อไป 

 2. แนวทางเชิงคุณภาพ  ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสัมภาษณ์เจาะลึกเน้ือหาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหีบห่อ

ใบตอง จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆของหีบห่อใบตอง โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประชากรเป้าหมาย 

 1. ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ นกัศึกษาสาขาการออกแบบ และนกัออกแบบ ท่ีสังกดั

หน่วยงานรัฐ เอกชน และนกัออกแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน 

 2. ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

ประชากรเป้าหมาย คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆของหีบห่อใบตอง จาํนวน 3 คน 

 การสุ่มประชากรตวัอยา่ง 

 1. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผูวิ้จยัใชเ้ทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  1.1 นกัศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์จาํนวน 150 คน 

   1.1.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกสถาบนัการศึกษาท่ีมีสาขาการ

ออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 5 แห่ง  
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   1.1.2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า หลังจากท่ีได้ทําการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้

สถาบนัการศึกษาท่ีมีสาขาการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 5 แห่ง หลงัจากนั้นจึงกาํหนดสัดส่วน

นกัศึกษาในสาขาการออกแบบ แห่งละ 30 คน ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั จนไดค้รบจาํนวน 150 คน 

  1.2 นกัออกแบบ จาํนวน 50 คน 

   1.2.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนท่ี

เก่ียวกบัการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 แห่ง  

   1.2.2 วิธีการสุ่มแบบโควตา้ หลงัจากท่ีไดท้าํการสุ่มแบบเจาะจงให้ไดห้น่วยงาน

รัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แห่ง แล้วหลงัจากนั้น กาํหนด

สดัส่วนของนกัออกแบบ แห่งละ 4 คน ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั จนไดค้รบจาํนวน 40 คน 

   1.2.3 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกนักออกแบบอิสระในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน 

  1.2  แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีองค์ความรู้ในดา้นต่างๆของหีบห่อใบตอง จาํนวน 3 คนโดยใช้

วิธีการแบบ บอลล์หิมะ (Snow ball Sampling) ผูวิ้จัยจะต้องหาตวัอย่างแรกให้ได้ก่อน โดยเร่ิมจาก

ผูเ้ช่ียวชาญท่านแรกแลว้เขา้ไปสัมภาษณ์เจาะลึกพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้นๆ และให้

ช่วยแนะนาํว่ามีผูเ้ช่ียวชาญท่านไหนอีกบา้งท่ีมีคุณสมบติัท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 1. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตรงกบั

วตัถุประสงคข์องการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างพฒันา

รายการ ขอ้คาํถาม และไดน้าํไปทดสอบกบัประชากรเป้าหมายว่า สามารถส่ือความไดต้ามวตัถุประสงค์ของ

ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงถา้พบว่ายงัมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขก่อนเพ่ือนาํไปใชไ้ดจ้ริง  โดยมี

ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

  1.1 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาสาขาการออกแบบ และนกัออกแบบ

  1.2 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  1.3 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้และสาระท่ีพึงประสงคข์องนกัออกแบบ 

  1.4 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม แนวความคิด และ การออกแบบศูนยก์ารออกแบบ

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.4.1 ดา้นทาํเลท่ีตั้งของโครงการ 

   1.4.2 ดา้นกิจกรรมและพ้ืนทีใชส้อยภายในโครงการ 

   1.4.3 ดา้นบรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ 
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 2. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมทั้งสงัเกต ผูวิ้จยั

ไดส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีองค์ความรู้ในดา้นต่างๆของหีบห่อใบตอง จาํนวน 3 คน โดยการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยันาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดและลึกซ้ึงตาม

วตัถุประสงค ์ผูวิ้จยัทาํการสมัภาษณ์และสงัเกตดว้ยตนเอง ซ่ึงไดใ้ชก้ารเทปบนัทึกเสียงและภาพ และใชเ้วลาใน

การสมัภาษณ์ประมาณรายละประมาณ 20 นาที ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ในประเด็นเร่ืองประโยชน์ใชส้อย

ของหีบห่อใบตอง, คุณสมบติัของใบตอง, ขั้นตอนและวิธีการห่อใบตอง, วสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชท้าํหีบห่อ

ใบตอง และประเดน็อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหีบห่อใบตอง 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมินั้น และในส่วนท่ีสําคญัของภูมิปัญญาหีบ

ห่อใบตอง รวมทั้ งกรณีศึกษาศูนย์การออกแบบนั้ น มาวิเคราะห์และสรุปใจความสําคัญก่อนจะเข้าสู่

กระบวนการออกแบบ  ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ความสอดคลอ้งระหว่างหีบห่อใบตองและการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 30 กนัยายน 2556 

 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของหีบห่อใบตอง ในเชิงนยัยะและ

ความหมาย ท่ีมีความเช่ือมโยงกันกบัการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco Design) โดยหีบห่อ

ใบตอง ทาํหนา้ท่ีเป็นบรรจุภณัฑใ์ส่อาหาร ป้องกนัไม่ให้ส่ิงสกปรกจากภายนอก รักษาคุณภาพอาหาร ช่วยให้
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อาหารคงรูปทรงตามความตอ้งการ เพ่ือความสะดวกในการนาํพาหรือเคล่ือนยา้ย และยงัแต่งกล่ินและรสชาติ

ของอาหาร ทาํให้อาหารชวนรับประทานมากข้ึน รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการกินอยู่ของคนไทย 

สะทอ้นถึงรูปแบบชีวิตท่ีเรียบง่ายอย่างชดัเจน ไม่เพียงแต่แฝงความเรียบง่าย และความสวยงามเท่านั้น ยงัมี

ประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสมแสดงถึงความชาญฉลาดของคนไทยในการสร้างสรรค์และการใชป้ระโยชน์จาก

ธรรมชาติ โดยการนาํเอาวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีอยูใ่กลต้วัมาใชป้ระโยชน์อย่างสร้างสรรค์ การดาํรงชีวิตอยู่

กบัธรรมชาติ โดยเนน้ความกลมกลืนในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั  ความเป็นอยู่ภายใตก้รอบของการ

รับและการให้อยา่งเหมาะสม ใบตองท่ีใชท้าํหีบห่อนั้นเป็นผลผลิตท่ีธรรมชาติสร้างมาพร้อมกบักระบวนย่อย

สลาย ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเลียนแบบได ้จึงถือไดว้่าหีบ

ห่อใบตอง คือ ตวัแทนความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(Eco Design) ท่ีเป็นการออกแบบท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทุกช่วงของวงจรชีวิตของงาน

ออกแบบ โดยผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์เขา้ไปในกระบวนการออกแบบ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในแต่ละ

ขั้นตอนรวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆกนั โดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  การวิเคราะห์หีบห่อใบตองทั้งดา้นรูปธรรมและนามธรรม 

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 15 มีนาคม 2557 
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 จากการศึกษาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตองแลว้ ไดวิ้เคราะห์ประเด็นสําคญั

และแก่นของภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง โดยผูวิ้จยัพบว่าภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการ

นาํวสัดุจากธรรมชาติมาทาํให้เกิดประโยชน์ โดยการนาํเอาแผน่ใบตองซ่ึงเป็นวสัดุชนิดเดียวหรือแผ่นเดียวนั้น

มาห่อหุ้ม มีวิธีการห่อเพ่ือทาํให้เป็นเป็นรูปทรงต่างๆ และเกิดพ้ืนท่ีว่างภายใน โดยมีการพบัเป็นหัวใจหลกัใน

การทาํให้เกิดรูปทรง เน่ืองจากการพบัจะสร้างความแขง็แรงให้กบัหีบห่อและเกิดโครงสร้างในการข้ึนรูปทรง 

ทาํให้สามารถบรรจุอาหารลงไปไดแ้ละก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายๆดา้น ดงันั้นจึงนาํไปสู่คาํสําคญั (Key 

Word) คือ “พับ ห่อ ก่อรูปทรง คงธรรมชาติ”  เพ่ือนําไปใชใ้นการออกแบบต่อไป  โดยนาํมาเอารูปร่าง 

รูปทรง ลวดลาย สีสัน พ้ืนผิว ขั้นตอนวิธีการ รวมไปถึงความหมายแฝง มาใชเ้ป็นแนวความคิดในการ

ออกแบบตวัอาคารกาํหนดกิจกรรม จดัสรรพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน และการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง หรือ

เฟอร์นิเจอร์  รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุในการออกแบบและบรรยากาศภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  Key Word 

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 30 กนัยายน 2556 

 

 การแปรรูป และการออกแบบอาคาร 

 จากการศึกษาหีบห่อใบตองจึงทาํให้ไดแ้นวความคิดจากการห่อหีบห่อใบตองแบบง่ายๆ โดยการ

พบัทั้งสมมาตรและไม่สมมาตรดว้ยใบตองเพียงแผ่นเดียวก็สามารถข้ึนรูปเป็นหีบห่อได ้ทาํให้ไดแ้นวคิดใน

การออกแบบตวัอาคารให้มีลกัษณะเหมือนการพบั ซ่ึงการพบันั้นจะเป็นโครงสร้างเพ่ือทาํให้อาคารนั้นมีความ

แข็งแรง และอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง โดยการใชว้สัดุเดียว โดยตวัอาคารมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกับ

รูปทรงของหีบห่อใบตอง แต่เป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) โครงสร้างของอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กทั้ง

อาคารปิดดว้ยคอนกรีตอดัแรง ทาํลวดลายให้มีลกัษณะเหมือนลวดลายของใบตอง ตวัอาคารมีลกัษณะเหมือน

การพบัซ่ึงการพบันั้นจะเป็นโครงสร้างเพ่ือทาํให้อาคารนั้นมีความแข็งแรง และอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง โดยอาคารน้ี
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จะไม่มีเสา และคานเป็นโครงสร้าง ตวัอาคารจะเน้นช่องเปิดเพ่ือรับแสงธรรมชาติเขา้มาในโครงการ อีกทั้งมี

ทางเดินท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคารเป็นส่วนท่ีนาํเอาแสงธรรมชาติเขา้ใช ้รวมไปถึงมีการเปิด Courtyard เพ่ือให้

เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวและการนาํเอาสวนแนวตั้ง (Vertical Garden) เขา้มาใชใ้นการออกแบอาคารบางส่วน ซ่ึง

เปรียบเสมือนกบัหีบห่อใบตองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพ่ึงพาธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ทศันียภาพภายนอก, แบบร่าง (Idea Sketch) และ Model Study 

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 30 กนัยายน 2556 

 

 การจดัวางผงัเคร่ืองเรือน (Furniture Lay out Plan) 

 จากการวางพ้ืนท่ี (Zoning) ของโครงการ นาํมาสู่การออกแบบผงัเคร่ืองเรือนในส่วนต่างๆ โดย

การออกแบบผงัเคร่ืองเรือน โดยนําแนวคิดจากการพบัของหีบห่อใบตองเขา้มาออกแบบร่วมกบัการการใช้

พ้ืนท่ีของผูใ้ชโ้ครงการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไดป้ระโยชน์สูงสุดในการใชพ้ื้นท่ี โดยมีพ้ืนท่ี

ใชส้อยทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ Eco Exhibition, Eco Resource, Eco Café, Eco Shop, Eco 

Workshop และส่วนของพนกังานและเจา้หนา้ท่ี โดยพ้ืนท่ีใชส้อยหลกัคือชั้นหน่ึง และมีชั้นลอยท่ีอยู่ในส่วน 

Eco Resource และชั้นใตดิ้นเป็นส่วนของการควบคุมงานระบบต่างๆ รวมไปถึงเก็บของและทางให้บริการ

ของพนกังาน 
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ภาพท่ี 5  ผงัเคร่ืองเรือนชั้นพ้ืนดิน, ชั้นลอย และชั้นใตดิ้น 

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 การแปรรูป และการออกแบบภายใน 

 จากการจดัพ้ืนท่ีใชส้อยภายในของโครงการ นาํมาสู่การออกแบบตกแต่งภายในส่วนต่างๆ โดย

ไดน้าํแนวคิดจากองค์รวมของหีบห่อใบตองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว วสัดุ รวมไปถึง

วิธีการห่อซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของหีบห่อใบตอง โดยใชเ้ป็นองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนงั 

และเฟอร์นิเจอร์  รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุในการออกแบบ ดงัน้ี 

 ส่วนต้อนรับ เป็นส่วนท่ีเช้ือเชิญ และดึงดูดให้ผูใ้ช้บริการเกิดความสนใจ และประทบัในส่วน

แรกของโครงการ เป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมต่อไปถึงส่วนนิทรรศการ มองเห็นโครงสร้างของตวัอาคาร เน้น

ความเรียบง่าย ใช้แนวความคิดในการพบัให้ต่อเน่ืองกบัโครงสร้างของตวัอาคาร เปิดช่องแสงเพ่ือใชแ้สง

ธรรมชาติทางดา้นทางเขา้และพ้ืนท่ีพกัคอย 
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ภาพท่ี 6  ทศันียภาพภายในส่วนตอ้นรับ 

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 ส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) เป็นส่วนให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการให้เกิดความเขา้ใจ

และมีความรู้มากข้ึนเก่ียวกับการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจึงออกแบบให้การนําเสนอเร่ืองราวท่ี

ชดัเจนท่ีสุด โดยจะใชส่ื้อในการจดันิทรรศการแบบส่ือผสม (Multi Media) ฉายภาพจาก Projector และ

วีดิทศัน์ บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ และผูช้มนิทรรศการสามารถมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพนัธ์กับนิทรรศการ 

(Interactive) ภายในจะเน้นการใชแ้สงเฉพาะจุดเพ่ือให้เกิดความดึงดูดและเป็นจุดสนใจของผูเ้ขา้ชม  ใช้

แนวความคิดในการมว้น และพบัให้ต่อเน่ืองกนัให้เขา้กบัเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีนาํเสนออยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ทศันียภาพภายในส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition)  

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2557 
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 ส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource)  เป็นส่วนท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก การออกแบบจะ

คาํนึงถึงเร่ืองการใชแ้สงเป็นอย่างมาก เพราะมีผูใ้ช้งานตลอดวนัและตอ้งใชส้ายตาในการอ่านหนงัสือหรือ

คน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ เปิดช่องแสงเพ่ือใชแ้สงธรรมชาติภายในส่วนน้ีในตอนกลางวนั เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการจะ

ใชเ้วลานานในการเขา้ใชบ้ริการในส่วนน้ี จึงออกแบบให้เป็น Double Space เพ่ือให้พ้ืนท่ีเปิดโล่งรู้สึกไม่อึด

อดั รู้สึกผอ่นคลาย โดยมีพ้ืนท่ีพกัผ่อนท่ีเปิดกวา้งให้ผูใ้ชบ้ริการไดพ้กัผ่อนสายตาหรือ ความเม่ือยลา้จากการ

คน้ควา้หาขอ้มูล ใชแ้นวความคิดในการพบั การมว้น ท่ีต่อเน่ืองกัน หรือพ้ืนผิวของใบตองเข้ามาออกแบบ 

ตั้งแต่พ้ืน ผนงั ฝ้าเพดาน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีความต่อเน่ืองและกลมกลืนกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  ทศันียภาพภายในส่วนคน้ควา้ขอ้มูล (Eco Resource)   

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 ส่วนจดัการอบรม สัมมนา (Eco Workshop) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบเร่ืองระบบเสียงมีส่วนสาํคญัในส่วนน้ี โดยไม่ให้เสียงจากส่วนอ่ืนเขา้มารบกวนหรือ

เสียงจากส่วนน้ีไปรบกวนในส่วนอ่ืนๆของโครงการ เน่ืองจากมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในส่วนน้ีมากและอยู่

ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จึงออกแบบพ้ืนท่ีให้กวา้ง มีฝ้าเพดานสูงทาํให้รู้สึกไม่อึดอดั  ใชแ้นวความคิดของพ้ืนผิว

ของใบตองเขา้มาออกแบบ โดยมีจงัหวะท่ีเท่าๆกนั ตั้งแต่พ้ืน ผนงั ฝ้าเพดาน ท่ีต่อเน่ืองกนั 
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ภาพท่ี 9  ทศันียภาพภายในส่วนจดัการอบรม สมัมนา (Eco Workshop) 

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 ส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) ท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม ของหวานและอาหารว่าง เป็นส่วนพกัผอ่นท่ี

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจการออกแบบโดยมีส่วนเปิดสามารถมองเห็นภายในร้านรอบดา้นจากภายนอก และ

เพ่ือใชแ้สงธรรมชาติภายในส่วนน้ีในตอนกลางวนั มีพ้ืนท่ีนัง่ทั้งภายในและภายนอก  ออกแบบให้มีความเรียบ

ง่าย รู้สึกผอ่นคลาย ใชแ้นวความคิดในการพบั ท่ีเป็นจงัหวะเท่าๆกนัแบบสมมาตรจากผนงัถึงฝ้าเพดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  ทศันียภาพภายในส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe)  

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 ส่วนร้านขายผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco Shop) ของนกัออกแบบไทยและ

ต่างชาติ จึงออกแบบให้มีส่วนเปิดสามารถมองเห็นภายใน เพ่ือให้มองเห็นสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายอยูด่า้นใน ใช้

แนวความคิดในการพบัในการออกแบบ 
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ภาพท่ี 11  ทศันียภาพภายในส่วนร้านขายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Shop) 

ท่ีมา: ออกแบบโดย น.ส. มาลินี ทวีศรี, กรุงเทพมหานคร, จดัทาํเม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง  ไดท้าํให้ไดอ้งค์ความรู้ทางดา้นรูปธรรมและนามธรรม ใน

เร่ืองประโยชน์ใช้สอย ขั้นตอนและวิธีการ รูปทรง ลวดลาย สีสัน และวสัดุ  รวมไปถึงนัยยะแฝง นํามาสู่

แนวความคิดท่ีนาํมาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

รวมถึงการศึกษาตวัแปรควบคุม   ผงัองคก์รบริหารภายใน  พฤติกรรม  จิตวิทยาผูใ้ชบ้ริการ - ผูใ้ห้บริการ  และ

การวิเคราะห์บริบทของพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ   ทาํให้ไดแ้นวความคิดใหม่ในการออกแบบ

ตกแต่งภายใน ศูนยก์ารออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงเขา้กบัยุคสมยัในปัจจุบนัและตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูวิ้จยัยงัสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนประกอบอ่ืนๆของใบตอง เช่น เส้นใย เพ่ือเป็นประเด็น

สนบัสนุนให้การออกแบบมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 2. งานออกแบบน้ีผูวิ้จยัเน้นการออกแบบโดยมีแนวความคิดมาจากการพบั ทาํให้ตอ้งคาํนึงถึง

การออกแบบโครงสร้าง ผูวิ้จัยหวงัว่าถา้มีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระบบโครงสร้างมากกว่าน้ี ความ

หลากหลายในการออกแบบก็จะมีมากข้ึน และอาจพฒันาไปถึงการออกแบบโครงสร้างท่ีมาจากการพบัใน

อนาคต 

 3. ผูวิ้จยัควรควรให้ความสาํคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานออกแบบซ่ึงตอ้งตอบสนองกบั

ทุกคนในสงัคม ควรใชท้ฤษฎี หรืองานวิจยัท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือคิดคน้นวตักรรมใหม่ไดดี้ยิ่งข้ึน และศึกษาเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการออกแบบท่ีประหยดัพลงังาน เป็นการนาํธรรมชาติและ

บริบทรอบขา้งเขา้มามีส่วนร่วมกบังานออกแบบมากข้ึน 
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การศึกษาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวลิเลีย่นท่องเทีย่วไทย “ไทยทศัน์” 
 

A study of ma-hod for thailand tourist pavilion "Thai Tassana" 

 
ผู้วจิยั นางสาวยศพร  จนัทองจีน , ผศ. พยรู  โมสิกรัตน ์  
 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาพวงมโหตรภูมิปัญญาการตัดกระดาษของไทยในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มุ่งเน้น
การศึกษาถึงนยัยะส าคญัของภูมิปัญญาท่ีแฝงอยู่ในเทคนิควิธีการสร้างสรรคพ์วงมโหตร  สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความชาญฉลาดของภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  รวมถึงศึกษารูปธรรมของพวงมโหตร  
ไดแ้ก่  โครงสร้าง รูปทรง สีสัน เพ่ือน าเอาองค์ความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์และพฒันาสู่การออกแบบพาวิล
เล่ียนท่องเท่ียวไทย “ไทยทศัน”์ 
 กระบวนการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผูวิ้จัยได้เก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  รวมถึงศึกษา
บริบทสภาพแวดลอ้มท่ีตั้งโครงการ  ศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
ออกแบบพาวิลเล่ียนท่องเท่ียวไทย 
 ผลจากการศึกษาขอ้มูลสู่การออกแบบพาวิลเล่ียนท่องเท่ียวไทย “ไทยทศัน์” โดยน าเอา
แนวความคิดมาจากภูมิปัญญาการตดักระดาษ “พวงมโหตร” มาใช้ในการออกแบบพาวิลเล่ียนดว้ย
เอกลกัษณ์และวิธีการท าท่ีมีความเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นแต่สามารถสร้างสรรคอ์อกมาไดห้ลากหลายรูปแบบ
ดว้ยวิธีการเดียวกนั  พวงมโหตรเป็นภูมิปัญญาท่ีแปรจากแผ่นมาเป็นกอ้นท าให้เกิดมิติท่ีน่าสนใจอีกทั้ง
รูปทรงโครงสร้างของพวงมโหตรยงัสามารถยืดหยุ่นได ้ มีน ้ าหนกัเบาและเคล่ือนยา้ยไดง่้าย  ซ่ึงผูวิ้จยัได้
น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตเ์ป็นแนวความคิดใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบโครงการ 
 
ค าส าคญั: พวงมโหตร / ออกแบบภายใน / พาวิลเล่ียนท่องเท่ียวไทย 
 

Abstract 

 The study of Puang Ma-hod, Thai traditional paper cutting, aims to 

thoroughly study about Thai folk wisdom that it is hidden in the art of the paper 

cutting as Puang Ma-hod perfectly reflects the creativity that has been inherited 

through generations. The study of the physical of Puang Ma-hod, its structure, its 

shape, and its color are overall included in this thesis. The knowledge obtained will be 

applied and developed into the design of Thai Pavilion called “Thai Tassana” 
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 In this thesis; documents related with Puang Ma-hod, surveys of tourists and 

audience, interviews of  experts, and studies on suitability of the pavilion’s location; 

have been undergone in order to attain the design of Thai pavilion. 

 With the collective information of Puang Ma-hod , the concept of this Thai 

traditional paper cutting has been used to create “Thai Tassana” pavilion after the 

uniqueness, the simplicity of making, and the numerous applications of Puang Ma-

hod. In addition; Puang Ma-hod’s interesting transformation from a thin sheet of 

paper into an elaborated structure, its flexibility, and its lightweight; are attractive 

characteristics indicating why Puang Ma-hod is chosen as the concept of Thai 

Pavilion. 

 

Key Word(s): Puang ma-hod / Interior design / Thailand tourist pavilion 

 

บทน า 
 ศิลปหตัถกรรมงานช่างฝีมือพ้ืนบา้นของไทยในแต่ละภาคนั้นมีความสวยงามประณีต  อีกทั้ง
ยงัมีความอ่อนชอ้ยแฝงไปไวด้ว้ยศาสตร์ควรค่าแก่การสืบทอด  แต่น่าเสียดายท่ีงานศิลปะของไทยหลาย
ชนิดไม่ไดมี้การรวบรวมและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงศิลปะงานช่างส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษหรือจดจ ามาจากช่างฝีมือพ้ืนบา้น เม่ือกาลเวลาล่วงเลยไปหากไม่ไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้จากศิลปินหรือช่างพ้ืนบา้นกจ็ะท าใหง้านศิลปะแขนงนั้นๆสูญหายไปจากสงัคมไทยดว้ย  
 "พวงมโหตร" กเ็ป็นอีกหน่ึงภูมิปัญญาท่ีไม่มีการรวบรวมหรือบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมี
เพียงวิธีการท าท่ีถ่ายทอดจากการบอกเล่าปากต่อปากของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนซ่ึงเส่ียงต่อการเลือน
หายไปตามกาลเวลา  เน่ืองจากงานประเภทน้ีเป็นกระดาษไม่มีความคงทนถาวรและเส่ือมสลายไดง่้าย  จึง
ไม่ปรากฏหลกัฐานยืนยนัแน่ชดัเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  แต่ปัจจุบนัมีกลุ่มคนท่ีให้ความสนใจและ
พยายามสืบสานงานศิลป์ชนิดน้ีใหค้งอยูต่่อไปเพ่ือไม่ใหเ้ป็นเพียงงานศิลป์ท่ีหลงเหลืออยู่ใหเ้ห็นแต่ในงาน
เทศกาลงานร่ืนเริงตามชนบทเท่านั้น  จึงไดมี้การน าพวงมโหตรมาตกแต่งไวใ้นงานต่างๆ เช่น งานจดั
แสดงสินคา้โอทอ็ป 4 ภาค  งานส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  พวงมโหตรถูกน ามาประดบัตกแต่งสอดแทรก
อยู่ในการจดังานต่างๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญตามประเพณีหรือแมแ้ต่งานสมยัใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกับวฒันธรรมและงานท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทยแต่ก็ยงัไม่โดดเด่นจนเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 พวงมโหตร มีลกัษณะและช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน  แมเ้รียกเหมือนกนัแต่รูปแบบ
และวิธีการท าแตกต่างกนั  ซ่ึงบางทอ้งถ่ินเป็นงานประดิษฐ์พวกดอกไมส้ด ดอกไมแ้หง้ และบางทอ้งถ่ินมี
รูปแบบและวิธีการท าเหมือนกนัแต่เรียกคนละอยา่ง  คือเป็นงานตดักระดาษแกว้ท่ีใชป้ระดบัประดาบริเวณ
เทศกาลงานบุญงานร่ืนเริง (สมบูรณ์  ผิวละออ.พวงมโหตร ศิลปะการตดักระดาษแบบโบราณ,2552)ใช้
เพ่ือตกแต่งใหง้านมีความสวยงามน่ามอง ซ่ึงความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 ได้
อธิบายถึงพวงมโหตรว่าหมายถึง พวงอุบะ ซ่ึงห้อยประดบัอยู่ท่ีคนัดาลฉัตร ท าดว้ยผา้ตาดทอง  ในท่ีน้ี
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ผูวิ้จยัหมายถึงพวงมโหตรแบบพ้ืนบา้นของไทยท่ีใชต้กแต่งตามเทศกาลงานร่ืนเริงในงานบุญหรืองาน
มงคลต่างๆ มีใหเ้ห็นบา้งตามชนบท ท าดว้ยกระดาษแกว้สีสนัสดใส 
 ดว้ยเอกลกัษณ์และความน่าสนใจของทั้งในรูปทรง เทคนิควิธีการท าพวงมโหตร  ท าใหผู้วิ้จยั
เกิดแรงบนัดาลใจในการศึกษาเพ่ือแปรรูปสู่งานออกแบบ รวมถึงพวงมโหตรไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในการ
ตกแต่งสถานท่ีมากข้ึนในปัจจุบันจนท าให้เป็นท่ีรู้จักและรับรู้กันทั่วไปว่าพวงมโหตรเป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ของงานเทศกาลงานร่ืนเริงท่ีสะทอ้นหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไทย  และเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองนโยบายท่ีมุ่งเนน้การท่องเท่ียวไทยอนัเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีรัฐบาลให้ความส าคญั เน่ืองจาก
ประเทศไทยไดรั้บรายไดจ้ากการเดินทางท่องเท่ียวเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี และมีแนวโน้มท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนภายหลงัการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ( การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย,2555 ) สอดคลอ้งกบัท่ีองคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization)ไดค้าดการณ์ว่า เม่ือ
ถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน (องค์การการท่องเท่ียวโลก,2555) ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความ
น่าสนใจของพวงมโหตรท่ีแปรจากแผ่นมาเป็นก้อนโดยวิธีการท่ีเรียบง่ายไม่ยุ่งยากและน ้ าหนักเบา
เคล่ือนยา้ยไดง่้าย  โดยน าเอาองค์ความรู้  แนวคิด  เทคนิควิธีการสร้างสรรค์มาถ่ายทอดสู่งานออกแบบ
พาวิลเล่ียนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
 พาวิลเล่ียนการท่องเท่ียวไทย  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติไดท่้องเท่ียวเมืองไทยไดม้ากข้ึน  เป็นตวัช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ไดส้ะดวกและทัว่ถึง  โดยพาวิลเล่ียนน้ีจะเนน้การท่องเท่ียวในเชิงเท่ียวงานเทศกาลเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวได้
เขา้มาสัมผสักบังานเทศกาลประเพณีของไทยก่อนท่ีจะกระจายไปตามแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ  นอกจากนั้น
ภายในพาวิลเล่ียนยงัน าเสนอการท่องเท่ียวในเชิงอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั ซ่ึงพาวิลเล่ียนน้ีจะจดัอยู่ในสถานท่ีจดั
แสดงงานนิทรรศการหรือศูนยแ์สดงงานต่างๆท่ีทางกรมการท่องเท่ียวไปจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทยตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน าเสนอการท่องเท่ียวไทยใน
รูปแบบท่ีแตกต่างออกไป  ซ่ึงไทยทัศน์สามารถติดตั้ ง  ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยได้ง่าย  และยงัสามารถ
ปรับเปล่ียนฟังชัน่ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีได ้โดยการน าเอาอตัลกัษณ์และนยัยะของพวงมโหตรท่ีไดม้าเป็น
แรงบนัดาลใจในการออกแบบ  ซ่ึงพวงมโหตรสามารถตอบโจทยก์ารออกแบบพาวิล เล่ียนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทยไดอ้ยา่งรอบดา้น 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. ศึกษาภูมิปัญญาจากศิลปะการตดักระดาษ " พวงมโหตร " 
 2. ศึกษาขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ(Users)กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ , บริบท
ของท่ีตั้งของโครงการ(Site)เช่น อาคารแสดงงานหรืออาคารจดัแสดงนิทรรศการ เช่น อาคารแสดงสินคา้
หรืออาคารจดัแสดงนิทรรศการ , องค์กร(Oganization)การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรณีศึกษา
(Case Study) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวหรือการจดังานนิทรรศการระดบันานาชาติรวมถึง
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หลกัการจดัแสดงนิทรรศการ ตวัอยา่งของการจดัการพ้ืนท่ีในการแสดงงาน     
 3. สงัเคราะห์องความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
พาวิลเล่ียนส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย "ไทยทศัน"์ 
 

วธิีการวจิยั 
 1.  แนวทางการวิจยั 
 แนวทางเชิงคุณภาพ (purposive sample) : ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตและสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) แบ่งประเด็นตามตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ี
มีลกัษณะเฉพาะ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ จากกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวไทย
โดยเนน้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลต่างๆของไทยและเม่ือไดข้อ้มลูมาแลว้จะท าการ
วิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา 
 2.  ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ : การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ยัใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึกประชากรเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะเฉพาะ ในการสมัภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ  
 กลุ่มท่ี  1  กลุ่มเยาวชนท่ีรวมตวักนัอนุรักษก์ารตดักระดาษ "พวงมโหตร"จ านวน 3 คน   
 กลุ่มท่ี  2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตดัพวงมโหตร   จ านวน 2 คน 
 กลุ่มท่ี  3  นกัวิชาการท่ีอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาพวงมโหตร  จ านวน 1 คน 
 กลุ่มท่ี  4  ผูใ้ชบ้ริการดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  จ านวน 1 คน 
 ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ : กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวช่วงเทศกาลโดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบ
แบบสอบถามจ านวน 200 ราย 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 การเกบ็ขอ้มลูเชิงคุณภาพ   การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีระ
เอียดและลึกซ้ึงตามวตัถุประสงค ์โดยไดท้ าการสัมภาษณ์และสังเกตผูเ้ช่ียวชาญภูมิปัญญาการตดักระดาษ
พวงมโหตรและกลุ่มเยาวชนท่ีรวมกลุ่มกนัอนุรักษก์ารตดัพวงมโหตรท่ีจงัหวดัเพชรบุรี   และสัมภาษณ์
ผูใ้หบ้ริการดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงคุณภาพ 
 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยแบ่งข้อค าถามเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ข้อค าถามเพ่ือไปทดสอบ
ประชากรเป้าหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีของโครงการ 
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เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลและทิศทางในการก าหนดการออกแบบพ้ืนท่ี  ลกัษณะและองค์ประกอบโครงการ  
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หนา้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 3.1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้
 3.2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 3.3 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูการท่องเท่ียวและงานเทศกาลในประเทศไทย 
 3.4 ค าถามเก่ียวกบังานท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในส่วนส าคญัของภูมิปัญญาการตดั
กระดาษ "พวงมโหตร" รวมถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวหรือการจดัแสดงงานนั้น  
มาวิเคราะห์และสรุปใจความส าคญัก่อนจะเขา้สู่กระบวนการออกแบบ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงระหวา่งภูมิปัญญาการตดักระดาษ "พวงมโหตร" และ "ไทยทศัน"์ 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของพวงมโหตรท่ีเช่ือมโยงกนักบั
พาวิลเล่ียนส่งเสริมการท่องเท่ียว "ไทยทศัน"์ เอกลกัษณ์ของพวงมโหตรท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจโดยเฉพาะ
ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและยงัสามารถสร้างสรรค์ออกมาไดห้ลากหลายรูปแบบดว้ยวิธีการเดียวกนั
แตกต่างกนัท่ีเทคนิค  เป็นภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงความชาญฉลาดในการลงมือท านอ้ยไดเ้ยอะซ่ึงรูปแบบและ
ลวดลายอาจแตกต่างกนัออกไปตามความช านาญและจินตนาการของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีจะพฒันาหรือ
ประยุกต์รูปแบบท่ีสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้พบเห็น  ภูมิปัญญาพวงมโหตรแปลจากแผ่นมาเป็น
กอ้นจาก2มิติเป็น3มิติท าให้เกิดมิติท่ีน่าสนใจทั้งรูปแบบของโครงสร้างท่ีโปร่งมีลกัษณะเป็นโครงข่าย
เช่ือมโยงส่วนต่างๆไวเ้กิดเป็น Spaceในตวัทบัซ้อนกนัเป็นแสงเงาสะทอ้นโครงสร้างของพวงมโหตร  

พวงมโหตร ไทยทศัน์ 

สง่เสริมบรรยากาศการทอ่งเที่ยว 

น า้หนกัเบาเคลือ่นย้ายง่าย 

ติดตัง้และรือ้ถอนได้งา่ย 

ท าง่ายไมยุ่ง่ยาก 

ท าน้อยได้เยอะ 
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สามารถยืดหยุน่และพล้ิวไหวไปตามลมจนเกิดเป็นMovement นอกจากนั้นดว้ยวสัดุท่ีใชเ้ป็นกระดาษจึงท า
ให้พวงมโหตรมีน ้ าหนกัเบาสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย  และจากการท่ีพวงมโหตรเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน
การตกแต่งสถานท่ีมากข้ึนในปัจจุบนัจนท าให้เป็นท่ีรู้จกัและรับรู้กนัทัว่ไปว่าพวงมโหตรเป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ของงานเทศกาล งานร่ืนเริงท่ีสะทอ้นหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็น ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึง
ความน่าสนใจของพวงมโหตรท่ีแปลจากแผ่นมาเป็นกอ้นโดยวิธีการท่ีเรียบง่ายไม่ยุ่งยากและน ้าหนกัเบา
เคล่ือนยา้ยไดง่้าย  โดยน าเอาองค์ความรู้  แนวคิด  เทคนิควิธีการสร้างสรรค์มาถ่ายทอดสู่งานออกแบบ
พาวิลเล่ียนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยซ่ึงสามารถติดตั้ง  ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยไดง่้าย  และยงัสามารถ
ปรับเปล่ียนฟังชัน่ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีได ้โดยการน าเอาอตัลกัษณ์และนยัยะของพวงมโหตรท่ีไดม้าเป็น
แรงบนัดาลใจในการออกแบบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 วิเคราะห์ค าส าคญั (Key Word) ของพวงมโหตร 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 

แนวคิดในการออกแบบออกแบบโครงการ 
 1) การออกแบบรูปสัญลกัษณ์(Logo)ผูว้ิจยัไดน้ าลกัษณะของพวงมโหตรมาใชใ้นการออกแบบคือการ
คล่ีและการกระจายตวัของกระดาษจนเกิดลวดลายเฉพาะตวัท่ีสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของโครงการ  ซ่ึงได้
น าๆไปใชใ้นส่วนต่างๆของโครงการ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงแนวความคิดการออกแบบสญัลกัษณ์(Logo) 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 

ท ำง่ำย
ง่ำย 

น้อยได้เยอะ 2 มิติ > 3 มิต ิ น  ำหนักเบำ 

เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก คุ้มค่า โครงสร้าง/Space เคลื่อนย้ายง่าย/Movement 

Key  Word 
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 2) กิจกรรมและพ้ืนท่ีใชส้อยในโครงการ ผูวิ้จยัก าหนดกิจกรรมในโครงการจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและจากการสรุปผลแบบถามเพ่ือใหไ้ดกิ้จกรรมท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการรวมถึง
สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้ โดยผูวิ้จยัก าหนดกิจกรรมในโครงการดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ผงัแสดงความสมัพนัธ์ของพ้ืนท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 3) ผงัรวมโครงการ (Master Plan)จากการวิจยัพบวา่ภูมิปัญญาพวงมโหตรเป็นการแปรรูปจาก
แผ่นมาเป็นกอ้น จาก2มิติเป็น3มิติ  ผูวิ้จยัจึงเร่ิมการวางผงัจาก2มิติโดยน าเอารูปแบบกระดาษท่ีใชใ้นการ
ท าพวงมโหตรมาใชใ้นการวางผงัซ่ึงเป็นกระดาษส่ีเหล่ียมจัตุรัสมาวางกระจายตวักนัออกไปตามลกัษณะ
พ้ืนท่ีของโครงการ 

 

ภาพท่ี 5 แสดงกระบวนการท าพวงมโหตรในรูปแบบต่างๆเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
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ภาพท่ี 6 แสดงแนวความคิดการวางผงัโครงการ 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 การออกแบบผงัโครงการมีแนวความคิดจากกระบวนการท าพวงมโหตรโดยน าเอาลกัษณะ
ของกระดาษรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีใชใ้นการท าพวงมโหตรมาเป็นแนวความคิดเร่ิมตน้ในการออกแบบ  ซ่ึง
การท าพวงมโหตรนั้นตอ้งใชก้ระดาษส่ีเหล่ียมจตุัรัสหลายแผ่นมาวางซอ้นทบักนั  ผูวิ้จยัน ารูปแบบของ
กระดาษท่ีซอ้นทบักนัมากระจายตวัและวางใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านของโครงการ 
 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการก าหนดพ้ืนท่ีใชส้อย (Zoneing) และทางสญัจรภายในโครงการ  

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 4) การออกแบบรูปทรงอาคาร  ไดแ้นวความคิดมาจากค าส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาพวงมโหตร  
ท าง่าย  น้อยได้เยอะ  2มิติเป็น3มิติ  น ้ าหนักเบา  จึงน ารูปแบบของการตัดพวงมโหตรมาใช้ในการ

ออกแบบรูปทรงอาคารทั้งโครงการเพ่ือใหง่้ายต่อการท าสามารถท าเพียงรูปแบบเดียวแต่ใชไ้ดก้บัทุกส่วน

ของโครงการ  ซ่ึงผูวิ้จยัเลือกใชว้สัดุท่ีมีน ้ าหนกัเบาเพ่ือใหง่้ายต่อการขนยา้ยและติดตั้ง  โดยโครงการส่วน

ใหญ่จะใช้ผา้ไวนิลสีขาวในการท า  เม่ือใช้กบัไฟ LED จะเพ่ิมสีสันต่างๆให้กบัโครงการสามารถสร้าง

ความประทบัใจและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการ 
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ภาพท่ี 8 แนวความคิดในการออกแบบอาคารพาวิลเล่ียนการท่องเท่ียวไทย "ไทยทศัน"์ 

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 

 

 

 

ภาพท่ี 9 บรรยากาศพาวิลเล่ียนการท่องเท่ียวไทย "ไทยทศัน"์  

ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 5) การออกแบบส่วนลงทะเบียน (Register) เป็นส่วนตอ้นรับแนะน าการเขา้ชมไทยทศัน์และ
ลงทะเบียนเพ่ือรับของท่ีระลึก ลกัษณะการวางผงัภายในน าลกัษณะของพวงมโหตรท่ีมีจุดศูนยก์ลางท่ีคอย
ดึงร้ังโครงสร้างเอาไวโ้ดยส่ีเหล่ียมจตุัรัสหน่ึงแผ่นจะแบ่งเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสเลก็ๆอีก4แผ่น   ผูวิ้จยัไดท้ า
การทดลองแบ่งโดยท าใหส่ี้เหล่ียมจตุัรัส1แผ่นมีจุดศูนยก์ลาง 4 จุด และไดน้ ามาใชใ้นการออกแบบ  ส่วน
ลักษณะการออกแบบภายในส่วนน้ีผูวิ้จัยได้ใช้โครงสร้างท่ีมีลักษณะเป็นโครงข่ายรูปทรงเหมือน
พวงมโหตรมาโดยใชไ้ฟ Led ในการสร้างบรรยากาศและใชก้ารยิง Projectorในการน าเสนอ 
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Plan 

  

 

ภาพท่ี 10 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วนลงทะเบียน Register  

ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 6) การออกแบบส่วนจดัแสดง (In Thai) เป็นส่วนของการแนะน ารูปแบบการท่องเท่ียวไทย

โดยการน าเสนอผ่านโดยการฉาย projector ปรับเปล่ียนบรรยากาศดว้ยไฟ Led ส่วนลกัษณะการวางผงั

ภายในส่วนจดัแสดง In Thai น ารูปแบบของพวงมโหตรมาใช ้ โดยน าเอาลกัษณะของความการซอ้นทบั

ของกระดาษมาคล่ีคลายออก  จะสั่งเกตไดว้่าจากกระดาษแผ่นส่ีเหล่ียมเม่ือดึงข้ึนมาจะมีลกัษณะคลา้ยกบั

ทรงกลมหรือเป็นกรวยจึงน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการวางผงัพ้ืนท่ีภายใน 
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ภาพท่ี 11 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วนจดัแสดง (In Thai) 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 7) การออกแบบส่วนจดัแสดง Thai Fest  เป็นส่วนน าเสนอเทศกาลประเพณีไทย  จดัแสดงใน
รูปแบบการยิง projector ไปท่ีผนงั 360 องศา น าเสนอเทศกาลประเพณีไทยโดยแบ่งเป็นฤดูกาล ร้อน ฝน 
หนาว สามารถเขา้ชมไดต้ลอดเวลาไม่มีรอบในการเขา้ชม เน่ืองจากการน าเสนอจะวนไปเร่ือยๆ  ผูเ้ขา้ชม
จะสามารถรับรู้ว่าส้ินสุดการชมเม่ือการฉายวนกลบัมาถึงจุดแรกท่ีผูเ้ขา้ชมไดรั้บชมในตอนแรกท่ีเขา้มา  
ลกัษณะการวางผงัภายในส่วนจดัแสดง Thai Fest น าลกัษณะของรอยพบัและรอยตดักระดาษมาใชใ้นการ
หารูปทรง 

 
 

 
 

    
 
ภาพท่ี 12 แนวความคิดในการออกแบบส่วน Thai Fest , ทศันียภาพภายในส่วน Thai Fest 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 8) การออกแบบส่วนจดัแสดง (Thai Tour) เป็นส่วนสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวดว้ยตวัเองและ
บริการขอ้มลูคู่มือแนะน าการท่องเท่ียว  ลกัษณะการวางผงัภายในส่วนจดัแสดง Thai Tour น าลกัษณะของ
รอยพบัและรอยตดักระดาษมาใชใ้นการหารูปทรงและน าลกัษณะลายของโครงสร้างมาใชเ้ป็นแนวคิดใน
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
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ภาพท่ี 13 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วน Thai Tour  

ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 

 

 9) การออกแบบส่วน (Thai Talk) เป็นส่วนแนะน าและวางแผนการท่องเท่ียวในประเทศไทย
โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหค้ าแนะน า ลกัษณะการวางผงัภายในส่วนจดัแสดง Thai Talk ลกัษณะของพวงมโหตรจะ
มีจุดศูนยก์ลางท่ีคอยดึงร้ังโครงสร้างเอาไว ้ ส่ีเหล่ียมจตุัรัสหน่ึงแผ่นจะแบ่งเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสเล็กๆอีก4
แผ่น   ผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองแบ่งโดยท าให้ส่ีเหล่ียมจตุัรัส1แผ่นมีจุดศูนยก์ลาง 4 จุด และไดน้ ามาใชใ้น
การออกแบบและน าลกัษณะของรอยพบัและรอยตดักระดาษมาใชใ้นการหารูปทรงเฟอร์นิเจอร์ 
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ภาพท่ี 14 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วน Thai Talk 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 
 10) การออกแบบส่วน (Thai Shop) เป็นส่วนจ าหน่ายสินคา้ ลกัษณะการวางผงัภายในส่วนจดั
แสดง Thai Shop น าลกัษณะของรอยพบัและรอยตดักระดาษมาใชใ้นการหารูปทรง 
   

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วน Thai Shop 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
  
 11) การออกแบบส่วน (Thai Massage) ลกัษณะการออกแบบ Thai Massage น ารูปแบบลาย
ของโครงสร้างมาใชใ้นการออกแบบ 
 
                 

 

 

 

 
ภาพท่ี 16 แนวความคิดในการออกแบบ, ทศันียภาพภายในส่วน Thai Massage 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
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 16) การออกแบบส่วนเวทีการแสดงศิลปวฒันธรรม การออกแบบส่วนน้ีไดน้ ารูปทรงของ
พวงมโหตรมาใชใ้นการออกแบบ  สร้างบรรยากาศแสงสีจากไป Led และจากการยิง Projector 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ทศันียภาพภายในส่วนเวทีการแสดงศิลปวฒันธรรม  
ท่ีมา: ออกแบบโดย นางสาวยศพร  จนัทองจีน 
 

อภิปรายผล 
 ศึกษาภูมิปัญญาจากการตดักระดาษ “พวงมโหตร”  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และน าองคค์วามรู้
ทางดา้นรูปธรรมและนามธรรมท่ีไดจ้ากการศึกษามาออกแบบพาวิลเล่ียนการท่องเท่ียวไทย “ไทยทศัน”์  
โดยน าเอาอตัลกัษณ์และนยัยะส าคญั  รูปทรง สีสนั มาใชใ้นการออกแบบใหมี้ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงการ ศึกษาขอ้มลูกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ(Users)กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
น าไปวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุป รวมทั้งศึกษาบริบทของท่ีตั้งของโครงการ(Site)เช่น อาคารแสดงงานหรือ
อาคารจดัแสดงนิทรรศการ, องคก์ร(Oganization)การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรณีศึกษา(Case 
Study) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวหรือการจดังานนิทรรศการระดบันานาชาติ  โดยน าขอ้มลู
ท่ีไดจ้ากกระบวนการศึกษามาเป็นแนวคิดในการออกแบบพาวิลเล่ียนส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย “ไทย
ทศัน”์ ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
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พัฒนาการของเรือนพ้ืนถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  
ต้าบลท่าหิน  อ้าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  
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Songkhla  Lake  Distsict  Thahin  Sathing  Phra  Songkhla  Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อท าให้เข้าใจถึงพัฒนาการทีเก่ียวข้องกับเรือนพื้นถิ่นใน
แต่ละช่วงเวลา  ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีพที่สามารถอยู่ร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผล
ต่อชุมชน  ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวที่สอดคล้องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  โดยองค์
ความรู้ได้ถูกมองผ่านทางรูปแบบของเรือนพื้นถิ่น  และความสมเหตุสมผลในแต่ละช่วงเวลาที่พัฒนาเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้ความสัมพันธ์กับการด ารงชีพของคนในชุมชน  จากการศึกษาพัฒนาการของ
เรือนรูปแบบการใช้สอย  วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง  ท าให้ทราบถึงภูมิปัญญาในการด ารงชีพและ
การปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์  และสัณฐานของพื้นที่ชุมชน  ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้อง
ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยกรอบการศึกษาของพื้นที่บ้านมิไร  ต าบลท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัด
สงขลา  
  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนบ้านมิไรมีการตั้งถิ่นฐานริมทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก  ซึ่งเป็น
สภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะกับการท าเกษตรกรรม  และประมงพื้นบ้าน  ภายใต้ผลกระทบ
จากฤดูมรสุมและข้อจ ากัดทางธรรมชาติ  โดยภูมิปัญญาในการแก้ปัญหายังคงสอดคล้องด้วยการปรับตัวเข้า
กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของพื้นที่  โดยเห็นถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางพัฒนาการของเรือนพื้น
ถิ่น  จากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค  ตลอดจนเทคโนโลยี  วิธีคิดที่พัฒนาขึ้นตามล าดับในแต่ละช่วงเวลา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน    
 ด้านสถาปัตยกรรมพบว่า   พัฒนาการของเรือนมีการปรับตัวภายใต้ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม  วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง  ตลอดจนจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  แต่ลักษณะเรือน
ยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมากนักตั้งแต่เรือนยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน  ซึ่งเห็นถึงการส่งต่อทางภูมิ
ปัญญาและคตินิยมของคนในชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีพ  แบบสังคมเกษตรที่เรียบง่ายและพออยู่
พอกินภายใต้สภาพแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
 
ค้าส้าคัญ:  พัฒนาการ / เรือนพื้นถิ่น / สภาพแวดล้อมชุมชน / ทะเลสาบสงขลา 
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Abstract 
 The  purposes  of  this  research  study  is  to  understand  the  development  of  

local  housing  relationship  in  different  era  that  concerns  with  living  way  of  people  

in  their  natural  surroundings  directly  affecting  the  community.  The  causes  

knowledge  and  the adaptation  of  inhabitants  significantly.  The  knowledge  is  

considered  via  vernacular  architecture  of  local  housing  and  reasonableness  of  

developed  knowledge  in  different  era  under  the  condition  people  lives  and  related  

to  each  other.  In  the  study  of  development  of  building  materials  and  technology,  

it  is  known  that  the  intelligence  how  to  live  and  adapt  themselves  appropriately  

to  configuration  within  community  area.  Additionally  factors  that  involve  in  

different  era.  The  study  area  is  Ban  Mirai  Thahin  district  Sathingphra  Songkhla  

province. 

 The  study  result  found  that  the  village  are  located  entirely  along  

Songkhla  Lake,  highly  productive  area,  suitable  for  farming  and  fishery.  The  area  

is  under  the  influencs  of  monsoon  and  its  natural  limitation.  Their  intelligence  to  

solve  problems  is  still  related  with  the  adaptation  to  nature  and  environment  of  

the  area.  The  intelligence  derives  through  the  development  of  local  housing,  the  

change  of  technology  and  way  of  thinking  that  has  particular  appearance  in  

different  era  until  now. 

 Architectural  design  is  found  that  constructing  development  reveals  

adjustment  to  factors  of  circumstances,  material,  building  technology  even  family  

members.  However,  architecture  has  only  minorchange  in  style  so  for.  It  reveals  

proper  transference  of  knowledge,  teaching  and  principles  from  generation  to  

generation  under  the  commune  condition  related  appropriately  to  living  style  of  

simple  argricultural  being  and  sufficient  economy.  

 

Key  Words:  Devlopment / Local  Housing / Surround / Songkhla  Lake   
 

บทน้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาน้ันเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญ  ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนรอบลุ่มน้ า
ทะเลสาบและพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนบริเวณรอบลุ่มน้ า
ทะเลสาบมายาวนาน  ด้วยความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จึงมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและ
ทรัพยากรระหว่างชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบ ท าให้ก่อเกิดการผสมผสานทั้งศิลปะ  สถาปัตยกรรม  ประเพณี  
การละเล่นและวิถีการด ารงชีวิต  รวมถึงคติความเชื่อในชุมชนจนก่อเกิดเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทาง
มรดกวัฒนธรรมรอบลุ่มทะเลสาบที่ได้รับการสั่งสมมายาวนานจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน   
 โดยเฉพาะพื้นที่  ต าบลท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เป็นชุมชนหน่ึงที่มีการตั้งถิ่น
ฐานมายาวนานหลายชั่วอายุคนมาจากครั้งบรรพบุรุษ  ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัด  ทั้งประเพณี  
วัฒนธรรม  คติชน  ตลอดจนวิถีการด ารงชีพ  จึงเป็นชุมชนที่น่าศึกษาท าความเข้าใจ  จากลักษณะวิถีการ
ด ารงชีพที่เรียบง่ายแบบสังคมเกษตร  ทั้งท านาปลูกข้าว  ท าตาลโตนด  และประมงพื้นบ้าน  โดยพึ่งพา
ลักษณะทางกายภาพและบริบทของพื้นที่  ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและแสดงออกทางรูปแบบของเรือน
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ภายในชุมชน  ซึ่งอาจมีนัยหรือภูมิปัญญาเชิงช่าง  และคติความเชื่อที่ควรค่าต่อการค้นคว้าหาค าตอบ  เพื่อ
บ่งชี้ถึงพัฒนาการกับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ตามแต่ช่วงเวลา  ซึ่งองค์ความรู้และแนวคิด
ของสภาพทางสังคมในช่างเวลาที่ผ่านมาเป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะที่ยังพอหลงเหลือให้พบเห็นได้ในปัจจุบัน  แต่ความรู้เหล่าน้ีก าลังจะเลือนหายไปตามการ
แปรผันไปตามสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน  ซึ่งอาจมองข้ามภูมิปัญญาการสร้างเรือนที่เคยสั่งสมมาแต่
ครั้งบรรพบุรุษ  แต่เน่ืองด้วยบริบทชุมชนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน  จากปัจจัย
แวดล้อมและอิทธิพลของเรือนสมัยใหม่ที่รับเข้ามา  อาจส่งผลให้เรือนดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ถูกปรับเปลี่ยนรื้อ
ร้างให้ลดจ านวนลงไปทุกขณะ  ซึ่งอาจขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม  ภายใต้การ
ปรับเปลี่ยน  แลกรับ  ปรับตัว  ให้สัมพันธ์กับบริบทชุมชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสสังคมปัจจุบัน    
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาน้ันได้มุ่งเน้นศึกษาเพียงด้านของการฟื้นฟูระบบ
นิเวศลุ่มทะเลสาบเสียเป็นส่วนใหญ่  หากแต่ยังขาดการศึกษาในเชิงลักษณะรูปแบบและพัฒนาการของ
เรือนพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาทางคาบสมุทรสทิงพระอยู่  ดังน้ัน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เร่งศึกษาถึงพัฒนาการลักษณะรูปแบบของเรือนพื้นถิ่น  ซึ่งได้มีการสั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่
แสดงออกทางรูปแบบของเรือนในลักษณะต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นถอดรหัสจากพัฒนาการรูปแบบเรือนที่ยังคงมี
ให้ศึกษาอยู่  ซึ่งอาจมีนัยบางอย่างที่ส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  การเลือกใช้วัสดุและผังเรือนกับ
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมชุมชน  เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงภูมิปัญญาในการสร้างเรือนของชุมชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา  ถึงการปรับตัวหรือมีปัจจัยในมิติใดที่แสดงออกทางรูปแบบของเรือน  เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ที่จะอธิบายปรากฏการณ์ของการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม  โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากอิทธิพลที่เกิดขึ้น
ของสภาวการณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและน าไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนสืบ
ต่อไป 
 

ค้าถามของการวิจัย 
 1.  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  และลักษณะทาง
กายภาพของชุมชนอย่างไร 
 2.  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นสัมพันธ์กับพัฒนาการชุมชนอย่างไร 
 3.  พัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิต  และภูมิปัญญาในการด ารงชีพของ
คนในชุมชนอย่างไร 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของชุมชน  ลักษณะทางสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน
ให้ทราบถึงพัฒนาการของเรือนที่สัมพันธ์กับบริบทชุมชนและสภาพแวดล้อม 
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 2.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม  และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง
ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปของบริบทชุมชน              
 3.  เพื่อศึกษาภูมิปัญญา  คติความเชื่อในการสร้างเรือน  ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
การด ารงชีพ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการก าหนดทิศทางของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 

วิธีการวิจัย   
 1.  ศึกษาทบทวนข้อมูลจากเอกสารเก่ียวกับทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ทั้งระดับ
ปฐมภูมิ  และทุติยภูมิที่เก่ียวข้องในด้านประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน  วิถีการด ารงชีวิต  ลักษณะ
กายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา  ตลอดจนคติความเชื่อ  ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นจากอดีต
ถึงปัจจุบัน  เพื่อน ามาประกอบในขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อไป  
 2.  สร้างแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับเรือนและเจ้าของเรือนถึงวิถีการด ารงชีพจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  ตลอดจนข้อมูลทางกายภาพและสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตและเรือน   
 3.  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  โดยการส ารวจและสัมภาษณ์จากเจ้าของเรือน  ช่างปลูกเรือน  
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ  และชาวบ้านในชุมชนจากแบบสอบถามปลายเปิดแบบพูดคุยอย่างเป็นกันเอง  ถึงข้อมูลของ
สภาพแวดล้อมชุมชน  วิถีการด ารงชีพตลอดจนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับเรือน  และเก็บข้อมูลด้วยถ่ายภาพ  
การรังวัดและร่างแบบ  เพื่อน ามาศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนและชุมชน  โดยจัดท าแบบและรายละเอียด
ทางสถาปัตยกรรม   
 4.  น าข้อมูลท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวกับหัวข้อในการศึกษา  โดยเน้น
รูปแบบของตัวเรือนเป็นหลัก  ซึ่งพิจารณาควบคู่กับสภาพแวดล้อมชุมชนและกายภาพของพื้นที่ตลอดจน
ข้อมูลด้านเอกสารที่ได้รวบรวม  เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อรูปแบบและพัฒนาการของเรือน  
 5.  ขั้นการสังเคราะห์สรุปผลการศึกษา  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตีความตามขั้นตอนของ
การศึกษาจะน ามาประมวลให้ได้ผลสรุป  เพื่ออธิบายถึงเหตุปัจจัยของรูปแบบและพัฒนาการของเรือนพื้น
ถิ่นถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  และองค์ประกอบอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อพัฒนาการรูปแบบของ
เรือนภายใต้ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  และปัจจัยแวดล้อมตามแต่ละช่วงเวลา 
 

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษา  “พัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา  ต้าบลท่าหิน  อ้าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา”  จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึง
ภาพรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากภูมิหลังของบริบทพื้นที่  เพื่อเปิด
มุมมองและท าความเข้าใจองค์รวมในภาพกว้างของพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  อันส่งผลต่องานวิจัยชิ้นน้ี  
เพื่อน ามาประมวลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้เกิดความสมบูรณ์  จากปัจจัยที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์เชิง
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บริบทพื้นที่ตั้งแต่อดีต  ก่อนที่จะเจาะลึกถึงรายละเอียดของพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยชิ้นน้ี   เพื่อเป็นแนวทาง
และเข้าใจในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาของงานวิจัย   
 จากภูมิหลังและประวัติการตั้งถิ่นฐานชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา  ด้วยลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาน้ันมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด  คือ  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดสงขลา  
จึงเป็นพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบมาโดยตลอด  ทั้งระหว่างชุมชนรอบลุ่ม
ทะเลสาบเองและอิทธิพลจากการเป็นเมืองท่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนักเดินเรือที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
แห่งน้ี  จึงเป็นพื้นที่มรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินที่สืบทอดอารยธรรมอันควรค่าแก่การศึกษาที่มีมายาวนาน
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏ  แสดงให้เห็น
ถึงการตั้งถิ่นฐานชุมชนรอบพื้นที่จากอดีตที่มีพัฒนาการเรื่อยมาเป็นล าดับตามแต่ละยุคและช่วงเวลา  โดย
เริ่มมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคก่ึงประวัติศาสตร์  ยุคประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะ
เมืองท่าทางคาบสมุทรสทิงพระน้ันมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาก่อน  ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 18   
เรียกว่า  “เมืองสทิงพาราณสี” หรือ “เมืองสทิงพระ” 1  ต่อมาภายหลังเม่ือเมืองสทิงพระเสื่อมอ านาจลง   จึง
ได้เกิดเมืองพัทลุงขึ้นซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา  ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 - 20  
ก่อนที่จะเกิดเมืองสงขลาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22  ทางด้านฝั่งตะวันออกของทะเลสาบ
สงขลา2     
 โดยสมัยอดีตพัฒนาการก่อเกิดเป็นทะเลสาบสงขลาเพิ่งมีพัฒนาการขึ้นเป็นล าดับในภายหลัง
ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งนิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว3  ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  จากหลักฐานและบันทึกทางประวัติศาสตร์  มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงประเด็นที่นักวิชาการให้ไว้ถึงที่มาของการเรียกว่า “ทะเลสาบ”  ที่ใช้เรียก 
“ทะเลสาบสงขลา”  ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรายงานตามเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้  ของสมเด็จฯ  
เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช  เม่ือ พ.ศ. 2427  ที่กล่าวถึง “ร่องที่จะตัดผ่านทะเลสาบ”  และยังมี
อีกหลายบันทึกที่ชี้ให้เห็นอย่างบันทึกปูมเรือของ  อาร์เธอร์  นีล  สมัยรัชกาลที่  3  ระหว่างปี  พ.ศ. 2383-
2384  ยอมแสดงให้เห็นว่ามีนักเดินเรือสามารถผ่านเข้ามาติดต่อกับดินแดนแถบน้ีมาก่อนหน้าน้ี  ยังผลให้

                                                 

 1ศรีศักร  วัลลิโภดม, “สทิงพระและลังกาสุกะ,” เมืองโบราณ  10, 1 (มกราคม 2527): 25-26.  
 2ค านวณ  นวลสนอง  และคณะ, โครงการจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  เล่ม
ที่ 6, ชุดศิลปวัฒนธรรม  แหล่งประวัติศาสตร์  และโบราณคดี, วิวัฒน์  สุทธิวิภากร และ ฉัตรไชย  รัตนไชย
, บรรณาธิการ (สงขลา: สามัญนีโอ  พ้อยท์, 2548), 1.   
 3นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว, “รอยผ่านของเวลา  ณ ห่วงน้ าทะเลสาบสงขลา,” ใน ร่องรอยกาลเวลา: 
ลุ่มน้้าสงขลา  ทะเลสาบสงขลา  สายน้้าแห่งชีวิต, ทองแถม  นาถจ านง และ ชินวัฒน์  ตั้งสุทธิจิต, 
บรรณาธิการ.  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการแบ่งปันความรู้ 14-15 สิงหาคม 2553, (ม.ป.ท., 2553), 
69 -74.   
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เกิดความรุ่งเรืองมาก่อนที่จะเกิดเป็นทะเลปิดจนกลายเป็นทะเลสาบแบบลากูนเม่ือไม่ก่ีร้อยปีน้ีเองก็เริ่ม
ปรับบทบาทลงไปบ้าง 
 ด้วยวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์และ
กายภาพของพื้นที่ตลอดจนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งวิถีชีวิตของสังคมชนบทในชุมชนเป็นการผลิต
เพื่อการยังชีพหรือเพียงเพื่อใช้ในการบริโภคกันในชุมชนเสียเป็นส่วนใหญ่  แต่จ าเป็นต้องแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบและปัจจัยในการด ารงชีพระหว่างกันของแต่ละชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบ  จ าต้องมีการไปมาหาสู่กัน
ระหว่างชุมชนโดยอาศัยการคมนาคมทางน้ าเพื่อติดต่อสื่อสาร  ด้วยข้อจ ากัดทางขอบเขตและลักษณะ
กายภาพทางธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ เป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบการสัญจรในแต่และช่วงเวลา  
กล่าวคือ  ในอดีตเม่ือประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 (พ.ศ.2162-2223) บริเวณปากอ่าวทะเลสาสงขลา  คือ  
บริเวณเมืองสงขลาริมเขาแดงเริ่มมีบทบาทเป็นกลายเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายที่ส าคัญ  โดยท าการค้า
กับประเทศบริเวณแหลมมลายูและกลุ่มนักเดินเรือต่างชาติที่เดินทางเข้ามา  ครั้นถึงปี  พ.ศ.2312  สมัยกรุง
ธนบุรี  ยังผลให้ปากทะเลสาบขยายตัวเป็นชุมชนการค้าอย่างรวดเร็วท าให้การสัญจรในพื้นที่รอบทะเลสาบ
มีความคึกคักมากขึ้น  ท าให้พื้นที่ทะเลสาบคลาคล่ าไปด้วยเรือที่มีขนาดและลักษณะต่าง ๆ จ านวนมาก  ซึ่ง
ในอดีตเรือมีบทบาทอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร  ทั้งเรือพาย  เรือแจว  เรือใบ  เรือประทุน  รวมทั้งเรือ
ยนต์หรือเรือเมล์ที่เข้ามามีบทบาทในช่วงหลัง4 ยังผลให้มีการแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างชุมชนรอบ
ทะเลสาบในลักษณะมิตรหรือเกลอ  จากการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการด ารงชีพตลอดจนวัสดุที่ขนย้ายมา
ปลูกสร้างบ้านเรือนในชุมชนของพื้นที่ศึกษาที่ปรากฏให้เห็นอยู่จากเรือนกรณีศึกษาในต าบลท่าหิน    
  

 
 
 
 
ภาพที่ 1  ภาพเรือแจวและเรือใบท่ีใช้บรรทุกไม้เพื่อน ามาปลูกเรือน และขนส่งสินค้าในทะเลสาบสงขลา 
ที่มา:  อุทิศ  สังขรัตน์, “การแลกเปล่ียนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในสมัยเรือเมล์  พ.ศ. 
2465-พ.ศ.2516” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546), 397-
398.   
  พัฒนาการของผังเรือนในชุมชนที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  จากการส ารวจ
บริบทพื้นที่ศึกษา  พบว่า  มีลักษณะสัณฐานที่แคบและยาวไปตามแนวทะเลสาบสงขลาในแนวเหนือ -ใต้  

                                                 

 4สุธิวงศ์  พงไพศ์บูรย์, “ข้อจ ากัดและปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา,” ใน  รู้จักทักษิณ, สถาพร  ศรีสัจจัง, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2548), 
207-225. 
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และเป็นที่พื้นราบลุ่มน้ าท่วมถึง  โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกจะมีแนวทุ่งหญ้าชุ่มน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์  และ
เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าที่สามารถเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาได้  ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนน้ าใน
ทะเลสาบจะเอ่อล้นเข้ามาถึงพื้นที่ชุมชนทางด้านทางด้านตะวันตก  ในส่วนทางตะวันออกของชุมชนได้
จัดสรรพื้นท่ีส าหรับท านาและทิวต้นตาลโตนดที่ขึ้นอยู่ตามแนวคันนา  

 จากปัจจัยด้านกายภาพของพื้นที่อันเป็นเง่ือนไขในการวางกลุ่มเรือนในชุมชนให้การตั้ง
บ้านเรือนเน้นความส าคัญต่อพื้นที่ท ากินและการสัญจรเป็นหลัก  โดยสัมพันธ์กับทะเลสาบสงขลากับพื้นที่
นาส่งผลให้กลุ่มเรือนในชุมชนนิยมปลูกเรือนกระจายตัวทอดยาวขนานไปกับทะเลสาบ  แสดงให้เห็นถึง
เหตุผลในการเลือกต าแหน่งการปลูกเรือนที่จ าเป็นสอดคล้องต่อการด ารงชีพ  ตลอดจนยังเป็นปัจจัยส าคัญ
ในด้านของการสัญจรทางน้ าที่ใช้ทะเลสาบเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนรอบ
ทะเลสาบสงขลาแต่ภายหลังได้มีการสร้างถนนหลักของชุมชนขึ้นซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง  บ้านระฆัง – บ้าน
พะโคะ  จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อกลุ่มเรือนในชุมชนที่เริ่มปรับเปลี่ยนโดยกลุ่มเรือนยุคปัจจุบันเริ่ม
ปรับตัวเข้าหาถนนชุมชนและเกาะกลุ่มตามแนวของถนนขึ้นท้ังสองฝั่งริมถนนสายปัจจุบันทั้งยังมีวัดท่าหิน
อยู่ทางทิศใต้ของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับคตินิยมในการปลูกเรือนที่ต้อง “แค่บ่อ  แค่ท่า  แค่นา  และแค่วัด”   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ท่ี 1   แสดงองค์ประกอบชุมชนและการวางกลุ่มเรือนรูปซ้าย  ลักษณะกายภาพชุมชนรูปขวา  
                   (จากการส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.2555)  
 จากการส ารวจพื้นที่ศึกษาทั้งลักษณะทางกายภาพและวิถีการด ารงชีพตลอดจนองค์ประกอบ
ชุมชน  สามารถพบเห็นรูปแบบเรือนในชุมชนท่ีมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ท้ังรูปแบบ  สัดส่วนและ
วัสดุ  ตลอดจนการวางผังเรือนที่สัมพันธ์กับกายภาพของพื้นที่ชุมชน  และวิถีการด ารงชีพที่สอดคล้องกับ
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เรือนและลักษณะการอยู่อาศัย  เม่ือพิจารณาลักษณะของเรือนจึงน าไปสู่การเลือกเรือนกรณีศึกษาที่สามารถ
ยกเป็นตัวแทนในแต่ละช่วงพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากปัจจัยในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะเรือนในชุมชน  
เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์พัฒนาการของเรือนโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเป็นเรือนกรณีศึกษา  ดังน้ี          
 1. วัสดุกลมกลืนหรือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น 
 2. เรือนต้องสร้างโดยบรรพบุรุษทายาทหรือคนในชุมชน 
 3. ผู้อยู่อาศัยต้องเป็นทายาทหรือเจ้าของบ้าน  และต้องมีความต่อเน่ืองของการอยู่อาศัย 
 4. กายภาพของเรือนแสดงถึงคุณลักษณะของเรือนพื้นบ้านและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 5. ตัวเรือนมีองค์ประกอบที่ให้เอกลักษณ์ท้องถิ่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม    
 พัฒนาการของเรือนในยุคแรก  กรณีศึกษาอายุเรือน  90  ปีขึ้นไป  พบว่าจะปลูกเรือนอยู่
บริเวณแนวชายขอบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อสามารถออกสู่ทะเลสาบได้สะดวกทางด้านหลังเรือน  และหัน
หน้าเรือนไปทางที่นาทางด้านตะวันออก  โดยสัมพันธ์กับการด ารงชีพแบบประมงพื้นบ้านและการท านา
ซึ่งเป็นอาชีพหลัก  ประกอบกับการที่ต้องขนย้ายไม้เคี่ยมจากฝั่งพัทลุงมาสร้างเรือนโดยล่องมาทาง
ทะเลสาบในสมัยอดีต  จึงได้ตั้งเรือนอยูแ่นวชายขอบ  ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างจึงได้รับอิทธิพลจากลมและฝน  
หลังคาจึงสร้างเป็นทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินเผาให้มีความลาดชันไม่สูงมากเพื่อช่วยลดการปะทะจาก
แรงลม  และใช้ฝาสังกะสีก้ันมิดชิดและป้องกันลมและฝน  ตัวเรือนวางอยูบ่นตอม่อคอนกรีต (ตีนเสา)  เพื่อ
ลดการผุกร่อนจากความชื้นและป้องกันน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก  โดยสร้างเป็นเรือนเครื่องสับเพื่อความ
คงทนแข็งแรงใช้วิธีเข้าลิ่มและสลักไม้แทนตะปู   ส่วนใต้ถุนเรือนใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการด ารงชีพ  
เช่น  กระบอกน้ าตาลและคอกสตัว์  ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนท ากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                       ตัวเรือนเดิม                                ส่วนต่อเติมครั้งที่หนึ่ง                       ส่วนต่อเติมครั้งที่สอง 
ลายเส้นที่ 1  แสดงการใช้ประโยชน์ผังพืน้บนเรือนและรูปด้าน (รูปบนเรือนกรณีศึกษา A1 ล่าง A2)  
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ภาพที่  2  ภาพผลกระทบในช่วงฤดูฝนที่ส่งผลต่อเรือน  (รูปเรอืนกรณีศึกษาซ้ายเรือน A1 ขวา A2)   
 พัฒนาการของเรือนยุคที่สอง  คือ  กลุ่มเรือนอายุ  70-90 ปี  เป็นเรือนที่มีพัฒนาการต่อเน่ือง
จากเรือนในยุคแรก  กล่าวคือ ยังคงมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แนวทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อเหตุผลในการด ารง
ชีพด้านประมงและการท านาเป็นอาชีพหลัก  ในส่วนของเรือนมีลักษณะรูปแบบทั้งเรือนเดี่ยวและเรือน
แฝด  โดยมีลักษณะเป็นเรือนเครื่องสับยกพื้นใต้ถุนวางบนตีนเสา  โครงสร้างหลักเป็นไม้เคี่ยมและไม้ก่อ  
ในส่วนของโครงสร้างทั่วไปจะใช้ไม้ตาลโตนดเน่ืองด้วยมีมากในชุมชน  ซึ่งใช้วิธีการก่อสร้างโดยการเจาะ
ไม้เข้าลิ่มเข้าสลักไม้แทนตะปูเหมือนกับเรือนในยุคแรก  ซึ่งจะแปรรูปไม้ด้วยการใช้เลื่อยมือกับขวานถาก
แต่งไม้ให้ได้ขนาด  โดยเรือนยุคน้ียังต้องหาจัดหาไม้มาสร้างเรือนจากจังหวัดพัทลุงล่องเรือแจวมาทาง
ทะเลสาบเช่นเดียวกับเรือนในยุคแรก  ตัวเรือนยังนิยมยกพื้นใต้ถุนไม่สูงมากนักด้วยพื้นใต้ถุนมีความชื้น
แฉะน้ าขังและช่วยกันความชื้นจากพื้นดิน  จึงจัดเตรียมพื้นที่เก็บเครื่องมือในการด ารงชีพไว้บริเวณข้าง
เรือนแทนใต้ถุน  (ดูเรือน  B1 )  ตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการด ารง
ชีพ  เช่น  เรือ  รถไถนาแบบเดินตาม  ใช้เป็นคอกสัตว์  เช่น  วัว  และใช้พักผ่อนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  (ดู
เรือน  B2 ) หลังคามุงกระเบื้องดินก้ันด้วยฝาสังกะสี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ตัวเรือนเดิม                                ส่วนต่อเติมครั้งที่หนึ่ง                       ส่วนต่อเติมครั้งที่สอง 
ลายเส้นที่ 2  แสดงการใช้ประโยชน์ผังพื้นบนเรือนและรูปด้าน (รูปบนเรือนกรณีศึกษา B1 ล่าง B2)              
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ภาพที่  3  แสดงภาพผลกระทบในช่วงฤดูฝนที่ส่งผลต่อเรือน  (รูปซ้ายเรือน B1 ขวา B2)  
 พัฒนาการของเรือนยุคที่สาม  อยูใ่นช่วงอายุ  50-70 ปี  เป็นเรือนที่พัฒนาต่อเน่ืองจากเรือนยุค
ที่สอง  ซึ่งมีต าแหน่งที่ตั้งและรูปแบบตลอดจนการใช้วัสดใุกล้เคียงกับเรือนยุคที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นเรือนเครื่อง
สับมีทั้งเรือนเดี่ยวและเรือนแฝดที่ใช้วิธีการแบบเข้าลิ่มและสลักไม้  โดยจะปลูกเรือนอยู่บริเวณชายขอบ
ทะเลสาบจึงปลูกเป็นเรือนยกพื้นวางโครงสร้างเรือนอยู่บนตอม่อคอนกรีต (ตีนเสา)  เพื่อกันความชื้นแฉะ
โดยก้ันเป็นคอกสัตว์และใช้เก็บอุปกรณ์ในการด ารงชีพด้านประมงและการเกษตร  ส่วนโรงเคี่ยวน้ าตาลอยู่
บริเวณเรือน    ซึ่ง เรือนในยุคนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจากกระเบื้องดินเผาเป็นลอนคู่ไปบ้าง
แล้วเม่ือต้องหามาทดแทนกระเบื้องเดิมจากการช ารุดทรุดโทรมไป  ( ดูเรือนกรณีศึกษา  C2 )  เรือนในยุคน้ี
จะแปรรูปไม้โดยใช้เลื่อยมือกับขวานถากเหมือนเรือนยุคที่ผ่านมาและต้องจัดหาไม้มาสร้างเรือนจาก
จังหวัดพัทลุงอยู่  บ้างก็หาซื้อเรือนเก่าในชุมชนและมีการหามเรือนเคลื่อนย้ายภายในชุมชนกันบ้าง  อันเป็น
ข้อได้เปรียบของเรือนทีว่างโครงสร้างอยู่บนตอม่อคอนกรีต ( เรือนกรณีศึกษา  C1 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ตัวเรือนเดิม                                ส่วนต่อเติมครั้งที่หนึ่ง                       ส่วนต่อเติมครั้งที่สอง 
ลายเส้นที่ 3  แสดงการใช้ประโยชน์ผังพื้นบนเรือนและรู้ด้าน (รูปบนเรือนกรณีศึกษา C1 ล่าง C2)  
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ภาพที่ 4  แสดงภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเรือน  (รูปบนเรือน C1 ล่าง  C2) 
 พัฒนาการของเรือนยุคที่ส่ี  เป็นกลุ่มเรือนในช่วงอายุ  30-50 ปี  ซึ่งพบว่าต าแหน่งเรือนตั้งอยู่
แนวชายขอบชุมชนติดทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ดินค่อนข้างชื้นแฉะมาก  จึงสร้างเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนแก้ปัญหา
น้ าท่วมขัง  และเลี้ยงหมู  ไก่  และเก็บอุปกรณ์ในการด ารงชีพ  เช่น  เรือ  กระบอกตาล  โดยคงเป็นเรือน
เครื่องสับแบบยกพื้นซึ่งวางโครงสร้างอยู่บนตอม่อคอนกรีต ทั้งแบบเรือนเดี่ยวและเรือนแฝดเหมือนเรือน
ยุคที่ผ่านมา  โดยหันหน้าเรือนสู่ถนนชุมชนและท่ีนาหันหลังเรือนสู่ทะเลสาบสงขลา  แต่เรือนยุคน้ีจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปจากเรือนทั้งสามยุคที่ผ่านมาในเรื่องของแหล่งที่มาของวัสดุที่ เป็นวัสดุใหม่ทั้งกระเบื้อง
หลังคาเริ่มปรับเป็นลอนคู่และจัดหาไม้มาสร้างเรือนจากเรือนเก่าในชุมชนและวิธีการก่อสร้างที่พัฒนาที่
แตกต่างไปจากเรือนยุคที่ผ่านมาโดยใช้การบากไม้และยึดน๊อตแทนแต่รูปแบบเรือนยังคงลักษณะดั่งเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ตัวเรือนเดิม                                ส่วนต่อเติมครั้งที่หนึ่ง                       ส่วนต่อเติมครั้งที่สอง 
ลายเส้นที่ 5  แสดงการใช้ประโยชน์ผังพื้นบนเรือนและรู้ด้าน (รูปบนเรือนกรณีศึกษา D1 ล่าง D2)  
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ภาพที่ 4  แสดงภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเรือน  (รูปบนเรือน D1 ล่าง  D2) 
 พัฒนาการของเรือนยุคที่ห้า  เป็นเรือนยุคที่ห้า  คือ  กลุ่มเรือนในช่วงอายุ  10-30 ปี  ยังคงนิยม
ปลูกเป็นเรือนเครื่องสับยกพื้นโดยวางโครงสร้างอยู่บนตอม่อคอนกรีต (ตีนเสา)  เน่ืองด้วยบริเวณน้ันมี
ความชื้นแฉะ  ซึ่งยังคงมีลักษณะรูปแบบทั้งเรือนเดี่ยวและเรือนแฝด  แบบ 2 ห้อง  และ 3 ห้อง  เหมือน
เรือนยุคที่ผ่านมา  แต่เรือนยุคน้ีจะมีการปรับเปลี่ยนในด้านของวิธีการก่อสร้าง  และแหล่งที่มาของวัสดุ   
โดยจะใช้วิธีการบากไม้และใช้น๊อตยึด  ส่วนกระเบื้องมุงหรือไม้ที่น ามาสร้างเรือนจะหาซื้อจากเรือนเก่าใน
ชุมชน  บางส่วนก็หาซื้อไม้จากโรงเล่ือยมาเสริมบ้างเล็กน้อย  โดยยังนิยมใช้ไม้เคี่ยมและไม้ก่อในส่วนของ
โครงสร้างหลักด้วยความคงทนของเน้ือไม้  ในส่วนโครงสร้างทั่วไปใช้ไม้ตาลโตนดที่หาได้ในชุมชน  และ
น าขวานมาถางแต่งไม้และใช้เล่ือยมือ  โดยเรือนยังคงลักษณะรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเรือนยุคที่
ผ่านมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ตัวเรือนเดิม                                ส่วนต่อเติมครั้งที่หนึ่ง                       ส่วนต่อเติมครั้งที่สอง 
ลายเส้นที่ 5  แสดงการใช้ประโยชน์ผังพื้นบนเรือนและรู้ด้าน (รูปบนเรือนกรณีศึกษา E1 ล่าง E2)  
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ภาพที่ 6  แสดงภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเรือน  (รูปบนเรือน E1 ล่าง  E2) 
 

อภิปรายผล 
    จากการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า  การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มเรือนในชุมชนจ าต้องมี
ลักษณะกระจายตัวตามแนวยาวกับทะเลสาบสงขลาที่สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพชุมชน  ตลอดจนวิถี
การด ารงชีพที่พึ่งพิงอยู่บนฐานทรัพยากรของทะเลสาบและพื้นที่นาในชุมชน  ซึ่งกลายเป็นวิถีการด ารงชีพ
หลักของชุมชนแบบสังคมเกษตรกรรม  เช่น  การท านา  ท าตาลโตนด  และประมงพื้นบ้าน  หรือเรียกว่า 
“วิถีโหนด  นา  เล”  โดยลักษณะเรือนจะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากลมมรสุม
ประกอบกับชุมชนเป็นพื้นที่รับน้ าที่เอ่อล้นจากทะเลสาบสงขลาทั้งยังเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าท่วมถึงในช่วงฤดูฝน
ของทุกปี  ตัวเรือนในแต่ละยุคจึงจ าเป็นต้องสร้างเป็นเรือนยกพื้นวางอยู่บนตอม่อคอนกรีตเพื่อแก้ปัญหา
ในช่วงฤดูน้ าหลากและช่วยลดการผุกร่อนตลอดจนช่วยลดปัญหาความชื้นแฉะที่ส่งผลต้อตัวเรือน  
ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากใต้ถุนเรือนในการเก็บอุปกรณ์ในการด ารงชีพและท ากิจกรรมในช่วงฤดู
ปกติ  ด้วยชุมชนเป็นพื้นที่ราบโล่งมีฝนและลมพัดแรงส่งผลให้เรือนในแต่ละยุคไม่นิยมเจาะช่องเปิดมาก
นักและลักษณะหลังคาที่ลู่ลมไม่สูงมากที่สัมพันธ์กับการแก้ปัญหาการปะทะลมเพื่อสอดคล้องต่อการอยู่
อาศัยและข้อจ ากัดของวัสดุมุงหลังคาที่เป็นกระเบื้องดินเผาก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่
เม่ือมีการช ารุดเสียหายของหลังคาเดิมแต่ยังคงนิยมใช้ความสูงหลังคาเหมือนเรือนในยุคที่ผ่าน   
 ด้านการวางผังและการใช้พื้นที่ของเรือนสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเรือนในชุมชนมีความสัมพันธ์
กับภูมิศาสตร์ของพื้นที่  โดยการวางผังเรือนส่วนใหญ่จะหันด้านสกัดของเรือนทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกไม่นิยมปลูกเรือนขวางตะวัน  โดยเฉพาะเรือนในกรณีศึกษาทุกกลุ่มอายุยังคงปรากฏให้เห็นการ
วางผังในลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ส่วนกลุ่มเรือนในชุมชนยุคหลังในปัจจุบันกลับพบว่าเรือนใน
ชุมชนบางหลังจะปลูกเรือนขวางตะวันอยู่บ้าง  ด้วยเหตุผลทางข้อจ ากัดของถนนที่เป็นทางสัญจรหลักของ
ชุมชน  ที่ยังพบได้แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน     
 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ว่างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  สามารถสรุปได้ว่า
ลักษณะเรือนตั้งแต่เรือนในยุคแรกจนถึงเรือนในยุคปัจจุบันนิยมปลูกเรือนแบบ 2 และ 3 ห้อง  โดยมีทั้ง
แบบเรือนเดี่ยวและเรือนแฝด  โดยยกพื้นใต้ถุนเรือนวางบนตอม่อคอนกรีต (ตีนเสา) เพื่อประกอบกิจกรรม
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ต่าง ๆ และเก็บอุปกรณ์ในการด ารงชีพ  ผังเรือนนิยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียบง่าย  มักมีนอกชานด้าน
หน้าที่นิยมใช้ไม้เคี้ยมที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและครัวขวางทางด้านหลังเรือนเหมือน ๆ กันในแต่ละยุค  
โดยจะมีโถงทางเดินกลางเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของเรือน  และขนาบด้วยเรือนนอนซ้าย -ขวาที่มี
ระดับสูงกว่าโถงทางเดินเพื่อแยกพื้นที่การใช้งานและระบายอากาศแบบช่องมวลอด  การแบ่งพื้นที่ภายใน
เรือนที่นิยมก้ันเฉพาะห้องนอนแบบไม่ถาวรบ้างก็เป็นผนังไม้หรือก้ันด้วยผ้าม่านเพื่อแบ่งเป็นพื้นที่
ห้องนอน  ซึ่งพื้นที่ห้องนอนมักเป็นของลูกสาวหรือสมาชิกในเรือนที่เป็นผู้หญิง  ส่วนสมาชิกที่เป็นผู้ชาย
จะใช้พื้นที่โถงหน้าห้องนอน   ส าหรับปูเสื่อเป็นที่นอนแบบเรียบง่าย   ส่วนพื้นที่ครัวจะนิยมสร้างไว้บน
เรือนโดยจะจัดวางในต าแหน่งด้านหลังเรือนในลักษณะแบบครัวขวางที่ปิดล้อมด้วยฝาสังกะสีให้เป็นด้าน
สกัดซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ห้องน้ าและบ่อเก็บน้ ารวมอยู่ด้วยในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเรือน  ซึ่งพบว่ามี
ลักษณะการรับรูปแบบของผังเรือนที่เหมือน ๆ กันตั้งแต่เรือนในยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน   
 ในส่วนของช่องเปิดหรือหน้าต่างไม่นิยมเจาะช่องเปิดมากนัก  โดยเจาะช่องเพียงเท่าที่จ าเป็น
เท่าน้ัน  เพียงเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมบนเรือน  ซึ่งมีลักษณะไม่โปร่งมาก
นัก  เจาะช่องเปิดเพียงเพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเท  และไม่สะสมความชื้นแก่ตัวเรือน  ส่วนของประตู
นิยมใช้บานไม้กระดานขัดสลัก  และบานเฟี้ยมเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในกรณีเก็บ
กระสอบข้าวไว้บนเรือน  ผนังภายนอกตั้งแต่เรือนยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันจะนิยมใช้สังกะสีแทนแผ่นไม้ตี
ซ้อนเกล็ด  เพื่อกันแรงลมและความชื้นจากสภาพอากาศประกอบกับข้อจ ากัดของวัสดุของฝาไม้ที่หาได้ยาก
ในชุมชนและไม่ทนต่อการผุกร่อน  ในส่วนของหลังคาของเรือนจะมีลักษณะทั้งทรงปั้นหยาและจั่วให้มี
ความลาดชันประมาณ  30-35 องศา   นิยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาและพัฒนาเป็นกระเบื้องลอนคู่ใน
ภายหลังในเรือนยุคที่สี่และที่ห้า  จากการต่อเติมส่งผลต่อผังเรือนในกรณีจากเรือนเดี่ยวและขยายกลายมา
เป็นเรือนแฝดในภายหลังเพื่อรองรับกับจ านวนสมาชิกภายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น  แต่ยังคงลักษณะแบบที่
เรียบง่ายแบบตัวเรือนเดิม  ซึ่งเป็นที่นิยมของเรือนในชุมชนจากเรือนในยุคแรกส่งผลถึงเรือนในยุคปัจจุบัน
ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมชุมชน    
 ตอบค้าถามของการวิจัย  เม่ือพิจารณาลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพบว่า  เรือนมี
ลักษณะที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชนซึ่งแสดงออกทางรูปแบบและการวางกลุ่มเรือนที่สอดคล้องกับ
วิถีการด ารงชีพและการอยู่อาศัย  ซึ่งสัมพันธ์กับทะเลสาบและพื้นที่ท ากินภายใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมและฤดูกาลมรสุมที่เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปี  โดยเรือนมีลักษณะยกพื้นไม่เจาะช่องเปิดมาก  
หลังคาไม่ต้านแรงลมพื้นที่ใช้สอยตอบสนองการใช้งานตามกิจกรรมของวิถีกรด ารงชีพได้อย่างสอดคล้อง 
 ลักษณะรูปแบบเรือนพบว่า  สามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะดั้งเดิมของเรือนพื้นถิ่นที่
แสดงออกทางรูปแบบเรือนทั้งลักษณะพื้นท่ีใช้สอยและองค์ประกอบของเรือนในแต่ละยุคภายใต้ปัจจัยต่าง 
ๆ ของพัฒนาการชุมชน  จากการคมนาคมทางน้ าในสมัยอดีตมาเป็นทางบกส่งผลให้เรือนในยุคปัจจุบันเริ่ม
เกาะกลุ่มตามแนวถนนและวัสดุใหม่ในการสร้างเรือนที่เข้าทดแทนของเดิม  ตลอดจนพัฒนาการด้าน
วิธีการก่อสร้างจากเรือนในยุคแรกถึงยุคที่สามใช้วิธีการเข้าลิ้มสลักไม้แทนตะปูภายหลังเรือนยุคที่สี่กับห้าก็
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ใช้วิธีการบากไม้ยึดน๊อตและตะปูวัสดุมุงหลังคาจากกระเบื้องดินเผาเป็นลอนคู่ที่หามาทดแทนของเดิม  
ด้านไม้ที่น ามาสร้างเรือนในอดีตต้องขนย้ายมาทางทะเลสาบแต่เรือนยุคหลังสามารถจัดหาได้จากในชุมชน  
 จากภูมิปัญญาในการด ารงชีพและวิถีชีวิตสามารถมองผ่านการปลูกสร้างเรือน  ทั้งการใช้
ประโยชน์พื้นที่บริเวณเรือนในองค์ประกอบต่าง ๆ พบว่าสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตการ
ใช้พื้นที่  และลักษณะการออกแบบรูปแบบเรือน  เพื่อความสอดคล้องต่อการใช้งานพื้นที่ผนวกรวมกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดอย่างเด่นชัด  เช่น  ใต้ถุนและภายในเรือน หลังคา  ผนังเรือน  และการวาง
เรือนไว้บนตอม่อคอนกรีตและใต้ถุนทั้งยังสามารถเป็นพื้นที่อเนกประสงค์   

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  ต าบลท่าหิน  อ าเภอ
สทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมกับการอยู่อาศัย  อันเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
และวิถีการด ารงชีวิต   ในงานวิจัยชิ้นน้ีได้ท าการศึกษาพื้นที่ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในขั้นต้น  
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชุมชนและข้างเคียง  พบว่ายังมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่
น่าสนใจอีกหลายประการ  ทั้งภูมิปัญญาในด้านการด ารงชีพที่สัมพันธ์กับพื้นที่ใกล้เคียง  และระหว่าง
ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในการแลกรับกันทางภูมิปัญญา 
 จากการศึกษาพื้นที่อ าเภอสทิงพระ  ยังพบว่ามีงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันที่น่าจะสืบค้นต่อไปถึงลักษณะร่วมหรือแตกต่างในประเด็นใดบ้างที่ส่งผลต่อ
เรือนพื้นถิ่น  รวมไปถึงการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่อื่นรอบทะเลสาบสงขลา ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
ปรับตัวของเรือนและวิถีชุมชนในอนาคต  
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เ พ ล ง ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง ฟ้ อ น : แ น ว คิ ด  รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ พั น ธ์  แ ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น สั ง ค ม ปั จ จุ บั น  

 กรณศึีกษาผลงานการประพนัธ์เพลงของอาจารย์รักเกยีรติ ปัญญายศ 

Northern Thai Dance Music: Concept, Form and Recognition in Contemporary Thai 
Society A Case Study of the Composition of Rakkiat Panyayot 

 

ผู้วจิยั  รัตนชาติ  จุมปามญั 
  สาขามานุษยดุริยางควิทยา  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื%อ ') เพื%อศึกษาแนวคิด    วิเคราะห์รูปแบบการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดง

ฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ   ปัญญายศ   0)  เพื%อศึกษาความนิยมและการยอมรับเพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์ก

เกียรติ  ปัญญายศ  ในสังคมปัจจุบนั  เป็นการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research) 

 ผลการศึกษาพบว่าในการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อน ของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ทั�ง D เพลง  

ประกอบดว้ยเพลงฟ้อนวี  เพลงฟ้อนที  เพลงฟ้อนกมผดั  เพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่  เพลงฟ้อนผาง  เพลงฟ้อน

สาวไหมแมงบง้  เกิดจากวตัถุประสงคข์องกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั�น  ตอ้งการให้วิทยาลยันาฏศิลป  

และวิทยาลยันาฏศิลปส่วนภมิูภาคนั�น  สร้างสรรคผ์ลงานการแสดงเชิงอนุรักษขึ์�น  เพื%อส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประจาํภาค  

และเป็นการแสดงศกัยภาพของอาจารย ์ และนกัเรียน  นกัศึกษา  วิทยาลยั    นาฏศิลปเชียงใหม่จึงไดม้อบหมายให้อาจารยรั์ก

เกียรติ  ปัญญายศ  เป็นผูป้ระพนัธเ์พลงเพื%อประกอบการแสดงฟ้อน  

 แนวคิด และรูปแบบในการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยร์ักเกียรติ  ปัญญายศ      เกิดจากแรง

บนัดาลใจในการเรียนการประพนัธ์เพลงไทย  ประกอบกบัการใชจิ้นตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  เพื%อสื%อความหมาย  

อารมณ์  ลีลา  ผา่นท่วงทาํนองของเพลงนั�นๆ ซึ% งกลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวับุคคล      ซึ% งประกอบดว้ยโครงสร้างของบท

เพลงที%มีลกัษณะการประพนัธ์เพลง   เช่นเดียวกนักบัการประพนัธ์เพลงไทยเดิม  และมีโครงสร้างในการประพนัธ์เพลง

ระบาํที%คลา้ยคลึงกบัอาจารยม์นตรี  ตราโมท   แต่มีการใชเ้สียง  และกลุ่มเสียง  ที%มีเอกลกัษณ์ และมีสําเนียงของลา้นนาใน

บทเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  จนทาํให้ไดรั้บความนิยมในกลุม่ของนกัดนตรีพื�นเมือง  ในจงัหวดัเชียงใหม่นาํไปบรรเลง

อย่างแพร่หลาย  มีการบนัทึกเสียงของวงดนตรีพื�นเมืองต่างๆ เพื%อจาํหน่ายหลายอลับั�มดว้ย   และในส่วนของนักแสดง  

ศิลปินช่างฟ้อนในจงัหวดัเชียงใหม่  มีการนาํเอาบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยร์ักเกียรติ  ปัญญายศ  มาแสดง
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ฟ้อนหลายชุด  อีกทั�งนาํบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อนบางชุดมาประกอบการเดินขบวน หรือใชป้ระกอบฟ้อนอื%นๆ  ที%

นกัแสดง และศิลปินช่างฟ้อนสร้างสรรคขึ์�นมาใหมอี่กดว้ย 

 จากการศึกษาขอ้มลูภาคสนาม  ทาํให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ที%ไดรั้บอิทธิพลจาก  

0 วฒันธรรม  คือวฒันธรรมดนตรีไทย  และวฒันธรรมดนตรีพื�นเมืองแบบราชสาํนกัเชียงใหม่   ซึ% งทาํให้เกิดการสร้างสรรค์

ประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อน ที%มีอตัลกัษณ์เฉพาะบุคคล  ประโยชน์ของงานวิจยันี� จะเป็นแนวทางให้ผูที้%สนใจใน

การประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อน และเพลงพื�นเมือง  ไดศึ้กษาแนวคิด และรูปแบบ  เพื%อนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการ

ประพนัธเ์พลงพื�นเมืองไดต่้อไป       

บทนํา 

ดนตรีพื�นเมืองลา้นนา  คือผลผลิตหรือสิ%งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาทางดนตรีของชาวลา้นนา  ที%กระจายตวัอยู่

ตามพื�นที%ต่างๆในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  หากจะบ่งชี� ให้เห็นว่าอยู่ที%ใดก็ต้องอาศัยข้อมูลจากผูรู้้ทาง

ประวติัศาสตร์     ซึ% งก็มีขอ้สรุปในระดับหนึ% งว่า  อาณาจกัรล้านนาในอดีตน่าจะประกอบด้วย  จังหวดัเชียงใหม ่ 

เชียงราย  ลาํพูน  ลาํปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  และแม่ฮ่องสอน ที%กล่าวมานี� เป็นเพียงส่วนหนึ% งของอาณาจกัรลา้นนา

เฉพาะที%อยูใ่นขอบเขตของประเทศไทยเท่านั�น (รักเกียรติ  ปัญญายศ, 0OOP)  เมืองที%ขึ�นกบัดินแดนลา้นนามี OQ หวัเมือง  

ในบรรดา OQ หวัเมืองเขา้ใจว่าหลายเมืองน่าจะอยูน่อกขอบเขตประเทศไทย เช่นบางส่วนอยูใ่นประเทศพม่า  บางส่วน

อยู่ในประเทศจีน  เป็นต้น  และหัวเมืองเหล่านี� ลว้นขึ�นตรงต่อศูนยก์ลางการปกครองคือเชียงใหม่  เมื%ออาํนาจการ

ปกครองถูกสถาปนาขึ�นที%แผ่นดินเชียงใหม่  จึงทาํให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนยร์วมของความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ดา้น  

ไม่วา่ทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม ศาสนา และศิลปวฒันธรรม  จึงกลายเป็นแรงดึงดูดที%ทาํให้เกิดการเคลื%อนยา้ย

และการหลั%งไหลเขา้มาของผูค้น  บางส่วนอาจเดินทางเขา้มาเพื%อทาํการคา้ขาย  บางส่วนอาจเกิดจากการร่วมเดินทางเขา้

มาเพื%อถวายเครื% อง     ราชบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆ และบางส่วนถูกกวาดต้อนเข้ามา  การเคลื%อนยา้ยและการ

หลั%งไหลเข้ามาของผูค้นเหล่านั�นปรากฏว่าลว้นมาจากเชื�อชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุอนัหลากหลาย   แต่ละกลุ่มต่างมี

ศิลปวฒันธรรมที%บ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ของเผ่าพนัธุ์แตกต่างกนัออกไป  เมื%อหลากหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ตอ้งมาอยู่

รวมกนัในพื�นที%เดียวกนัจึงก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและปฏิสัมพนัธ์ทางศิลปวฒันธรรมขึ�นมา  ทาํให้ชุดความคิด

ทางศิลปวฒันธรรมที%เคยหลากหลายถกูหลอมรวมกลมกลืนเขา้ดว้ยกนั  ก่อรูปเป็นปรากฏการณ์ใหมท่างศิลปวฒันธรรม

ปรากฏขึ�นมา  จากนั�นทั�งรูปแบบและวิธีการจึงถูกสื%อสารขยายเขา้สู่ปริมณฑลทางสังคม  ก่อให้เกิดเป็นกระแสค่านิยม

และพฒันาไปสู่ความเชื%อ  กระทั%งในที%สุดไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน  ที%นาํมาใชร่้วมกนับน

พื�นฐานของความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ%งของกนัและกนั  ดงัที%ภาษาพื�นเมืองทางภาคเหนือเรียกวา่ของหนา้หมู่ที%ใครไม่อาจ
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อา้งสิทธิความชอบธรรมในการแสดงความเป็นเจา้ของ เช่น สะลอ้  ซึง ปี% จุม เปีS ยะ และกลองชนิดต่างๆ (สรัสวดี  อ๋อง

สกุล, 0OUV)  ดนตรีพื�นเมือง  จึงน่าจะมีความหมายว่า “ดนตรีที%มาพร้อมกบัประวติัศาสตร์ของเมือง” แสดงถึงนยัอนั

งดงามทั�งในเชิงสุนทรียศาสตร์และประวติัศาสตร์ (รักเกียรติ  ปัญญายศ, 0OOP)  

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ลา้นนาและสรุปไวว้่า ดนตรีลา้นนาในอดีตมกัมีบทบาทที%โยงใยกบัศาสนาและ

กษตัริยโ์ดยเฉพาะเชิงพิธีกรรม ดงัปรากฏใน “จารึกหลกัที% 62” ของวดัพระยืน ตาํบลเวียงยอง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน 

จารึกเมื%อ พ.ศ. 'V'U  มีขอ้ความกล่าวไวว้า่  “...ตีพาทย ์ดงัพิณ แตรสังข ์คอ้ง กลอง ปี% สรไน พิสเนญชยั ทะเทียด กาหล 

แตรสังข์ มรทงค์ ดงเดือด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั�งคนโห่อื�อ ดาสะท้าน ทั%งทั�งนครหริภุญชยัแล...” เครื% องดนตรีที%

กล่าวถึงนี�  ลว้นเป็นเครื%องประโคมที%มีความสัมพนัธก์บัพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธในแถบสุโขทยัและ

ลา้นนา เพราะจารึกของวดัพระยนืเป็นการจารึกเรื%องราวของพระมหาสุมนเถระที%มาจากสุโขทยั  ส่วนในไตรภมิูพระร่วง 

ภาคที% 0 ตอนที% \ ก็ไดก้ล่าวถึงความเป็นอยู่ของหญิงและชายแห่งอุตตรทวีป ความตอนหนึ% งปรากฏเครื%องดนตรีที%มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนันี� วา่  “...บา้งเตน้ บา้งรํา บา้งฟ้อนระบาํบนัลือเพลงดุริยางคดนตรี บา้งดีด บา้งสี บา้งตี บา้งเป่า บา้ง

ขบัสัพพะสาํเนียง เสียงหมู่นกัคุณจุนกนัไปเดียรดาษ  พื�นคอ้ง  กลอง   แตรสังข ์ กงัสดาล หรทึกกึกกอ้ง...” (สนั%น  ธรรมธิ 0OOP:1) 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ชี� ให้เห็นถึงการบรรเลงดนตรี และการบรรเลงดนตรีประกอบการระบาํ รํา ฟ้อน  ที%

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชื%อ พิธีกรรม และความบนัเทิง   บทบาทของดนตรีประกอบการระบาํ รํา ฟ้อน ของชาวลา้นนา

มีการพฒันาจนกลายเป็นรูปแบบของดนตรีพื�นเมืองที%เรียกวา่  ดนตรีพื�นเมืองประกอบการแสดง  

ในจงัหวดัเชียงใหม่มีดนตรีพื�นเมืองที%ใชป้ระกอบการแสดงในปัจจุบนั เช่น วงสะลอ้ซึงใชป้ระกอบการแสดง

ฟ้อนสาวไหม (ชายหญิง)  วงกลองตึงโนงหรือกลองแอวใชป้ระกอบการแสดงฟ้อนเล็บ  วงกลองปู่ เจ่ใชป้ระกอบการ

ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง   วงกลองมองเชิงใช้ประกอบการฟ้อนก้าลาย เป็นต้น  และในปัจจุบัน  วงดนตรีพื�นเมืองที%ใช้

ประกอบการแสดงที%ไดร้ับความนิยมมากคือ วงสะลอ้ซึง  ตวัอยา่งของวงดนตรีพื�นเมืองวงสะลอ้ซึงที%ใชป้ระกอบการ

แสดงเช่น ฟ้อนวี ฟ้อนที ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ฟ้อนผาง ฟ้อนกมผดั ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง  เป็นต้น           

การแสดงพื�นเมืองเหล่านี� ตอ้งอาศยัวงดนตรีพื�นเมืองวงสะลอ้ซึงเป็นส่วนสําคญัของการแสดง  การประพนัธ์เพลง

ประกอบการแสดงพื�นเมืองจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์การฝึกฝนทกัษะดนตรี  มีความเขา้ในเรื%องของสุนทรียศาสตร์ 

ระบบ     เสียงวงดนตรีพื�นเมืองวงสะลอ้ซึง  มีพรสวรรคแ์ละอจัฉริยภาพ   จึงจะสามารถประพนัธ์เพื%อให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงพื�นเมืองได ้  

บุญเลิศ  ทองสาลี  ไดก้ล่าวถึงนายรักเกียรติ  ปัญญายศ เป็นครูสอนวชิาดนตรีพื�นเมืองภาคเหนือและเครื%องสาย

ไทย  ที%ใฝ่หาความรู้เพิ%มเติมอยูต่ลอดเวลา  มีความรับผิดชอบสูงในหนา้ที%การงานที%ไดรั้บมอบหมาย  ไม่เคยบกพร่องไม่
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วา่จะเป็นดา้นการเรียนการสอนหรือดา้นกิจกรรมต่างๆ  ของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  จึงทาํให้ไดรั้บการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการคุรุสภาจงัหวดัเชียงใหม่  ยกยอ่งใหเ้ป็นครูดีเด่น  สายผูส้อนระดบัอดุมศึกษา  ประจาํปี พ.ศ. 0OU'  ความรู้

และความสามารถทางดา้นการดนตรี  ของนายรักเกียรติ  ปัญญายศ  เป็นที%ยอมรับของบุคคลทั%วไปในวงดนตรีคนหนึ% ง  

ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีเครื%องสายไทยและวงดนตรีพื�นเมืองภาคเหนือ  ซึ% งจะเห็นไดจ้ากการที%ไดร้ับเกียรติจากสถาบนั

ต่างๆ  เชิญให้ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทย  ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ชมรมผูสู้งอาย ุ วิทยากรอบรมบุคลาการ

สถาบนัต่างๆ ที%มีความสนใจในเรื% องของดนตรีไทยและดนตรีพื�นเมือง  ตลอดจนเป็นกรรมการตดัสินการประกวด

ดนตรีเครื%องสายไทยและดนตรีพื�นเมืองภาคเหนือในระดบัจงัหวดั และระดบัเขตการศึกษา ` มาโดยตลอด  อีกทั�งยงัเป็น

ผูที้%มีความสามารถแต่งเพลงพื�นเมืองภาคเหนือไดอ้ยา่งไพเราะ มีผลงานการประพนัธ์หลายเพลง เช่น เพลงป๊าดไกว๋ใบ 

เพลงฟ้อนจ้อง  เพลงเหมยมุงเมือง  เพลงเอื�องเหนือ และเพลงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นตน้ ซึ% งเพลงต่างๆ     

เหล่านี�    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้คิดค้นท่าฟ้อนประกอบ เ ช่น ฟ้อนวี ฟ้อนจ้อง ฟ้อนที ฟ้อนกมผัด                                    

และฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่   จนเป็นที%รู้จกัและไดรั้บความนิยมนาํไปแสดงกนัอย่างแพร่หลายโดยทั%วไป    

(บุญเลิศ ทองสาลี. 0OU\)   

จากความสาํคญัของเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  ที%มีแพร่หลายในจงัหวดัเชียงใหม่  ทาํให้วิทยาลยันาฏศิลป

เชียงใหม่ไดป้ระดิษฐ์การแสดงฟ้อนของลา้นนา  เพื%อเป็นการพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือ   โดยมี

รูปแบบกระบวนท่าฟ้อนที%ยงัคงเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์พื�นเมือง  และการประพนัธบ์ทเพลงประกอบการแสดงฟ้อนที%

ใชท่้วงทาํนองสาํเนียงเพลงพื�นเมืองที%มีความโดดเด่น  ไพเราะ ดงัจะเห็นไดจ้ากการนาํบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อน

มาบรรเลงในวงดนตรีพื�นเมืองตามงานประเพณีต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่  ทั�งนี� ไดมี้ผูที้% ศึกษาพฒันาการดา้นนาฏศิลป์

ดนตรีพื�นบา้นไดแ้สดงเกี%ยวกบัเพลงฟ้อนวีไวว่้า “ฟ้อนวเีป็นฟ้อนที%มีความหมาย ผสมผสานใหค้วามรู้สึก เมื%อไดดู้ไดฟั้ง

เสียงดนตรีคละเคลา้ท่วงทาํนอง  ท่าทีละมุนละไมนุ่มนวล น่าดนู่าฟังเป็นอยา่งยิ%ง” (ประสิทธิb   ถาวร, 0OU`: 51)   โดยบท

เพลงประกอบการแสดงฟ้อน เป็นบทเพลงที%ประพนัธ์ขึ�นใหม่โดยอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  บทเพลงประกอบการ

แสดงดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการแสดงนาฏศิลป์ภาคเหนือ และไดรั้บความนิยมแพร่หลายกระทั%งถึงปัจจุบนั  

 ดว้ยความสาํคญั และอิทธิพลที%มีต่อวงการนาฏศิลป์ของเพลงฟ้อนดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัที%จะศึกษา

แนวคิด   วิเคราะห์รูปแบบวิธีการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  และศึกษาการ

ยอมรับในสงัคมปัจจุบนัของบทเพลง  เพื%อสามารถทราบถึงแนวคิด  ทราบถึงวิเคราะห์รูปแบบการประพนัธ ์  และการ

ยอมรับในสังคมปัจจุบนัของเพลงประกอบการแสดงฟ้อนที%อาจารยรั์กเกียรติ   ปัญญายศ  ประพนัธ์ขึ�น  และเป็น

ประโยชน์ต่อผูที้%มีความสนใจการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อนต่อไปในอนาคต  จึงได้ทาํวิจยัเรื% อง เพลง
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ประกอบการแสดงฟ้อน: แนวคิด รูปแบบการประพันธ์ และการยอมรับในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาผลงานการ

ประพนัธ์เพลงของอาจารย์รักเกยีรต ิปัญญายศ 

วตัถุประสงค์การวจิยั  

'.  เพื%อศึกษาแนวคิด  วิเคราะห์รูปแบบการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ   ปัญญายศ 

0.  เพื%อศึกษาความนิยมและการยอมรับเพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารย์รักเกียรติ  ปัญญายศ        

    ในสังคมปัจจุบนั 

ขอบเขตการวจิยั 

การศึกษาเรื%อง เพลงประกอบการแสดงฟ้อน: แนวคิด รูปแบบการประพนัธ์ และการยอมรับในสังคมปัจจุบนั  

กรณีศึกษาผลงานการประพนัธ์เพลงของอาจารยรั์กเกียรติ ปัญญายศ ประกอบดว้ยการศึกษาแนวคิดในการประพนัธ์

เพลงฟ้อน ประกอบดว้ยเพลงฟ้อนวี  ฟ้อนที  ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  ฟ้อนกมผดั  ฟ้อนผาง  และฟ้อนสาว

ไหมแมงบง้   รูปแบบในการประพนัธจ์ะวิเคราะห์การแบ่งท่อนเพลง  รูปแบบจงัหวะ  รูปแบบทาํนอง  วรรคเพลง และ

ลูกตก  และการยอมรับในสังคมปัจจุบนัของเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  จากการสัมภาษณ์นกัวิชาการดนตรี  นัก

ดนตรีพื�นเมือง  อาจารยผ์ูป้ระดิษฐ์ท่าฟ้อน  ช่างฟ้อน  และเจา้ของบริษทัรับจดัการแสดงในจงัหวดัเชียงใหม่   เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ                                    

ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัในรูปแบบของมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) พิจารณาศึกษาขอ้มูลจาก

ภาคสนามเป็นหลกัโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-interview)กบัผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั(Key Informer)  ประกอบกบัการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาคน้ควา้จากงานเอกสาร งานวิจยัที%เกี%ยวขอ้ง  เก็บขอ้มูลเพลง

ประกอบการแสดงฟ้อนในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ในการวิจยัครั� งนี�   ผูวิ้จยั

ไดก้าํหนดพื�นที%ของการวิจยัคือ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เพื%อกาํหนดกรอบในการวิจยั และลงภาคสนาม   

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการบนัทึกเสียง  โดยสัมภาษณ์อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  โดยตรงและ

บนัทึกเสียงสมัภาษณ์จากบุคคลที%มีส่วนเกี%ยวขอ้งกบัการประดิษฐฟ้์อนในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  นกัวิชาการดนตรี   

นกัดนตรีพื�นเมือง  ช่างฟ้อน  และเจา้ของบริษทัจดัการแสดงในจงัหวดัเชียงใหม่   เพื%อนาํไปสู่ขั�นตอนการวิเคราะห์ทาง

ทฤษฎีการประพนัธ ์ โครงสร้าง  เสียงทาํนองหลกั  และบริบททางสังคมและวฒันธรรม  
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ประโยคที.คาดว่าจะได้รับ 

'.  ทราบถึงแนวคิด  รูปแบบการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ   ปัญญายศ 
0.  ทราบถึงความนิยมและการยอมรับเพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารย์รักเกียรติ   ปัญญายศ        
    ในสังคมปัจจุบนั  
 

ผลการศึกษา 

 0.แนวคดิในการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อน 
  จากการศึกษาพบวา่  อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ไดรั้บมอบหมายจากวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ให้
เป็นผูป้ระพนัธ์เพลงเพื%อประกอบการแสดงฟ้อน  ที%สร้างสรรคขึ์�นใหม่  ไดแ้ก่  เพลงฟ้อนวี(ป๊าวไกว๋ใบ)  เพลงฟ้อนที
(เหมยมุงเมือง)  เพลงฟ้อนกมผดั(เอื�องเหนือ)  เพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่  เพลงฟ้อนผาง  เพลงฟ้อนโจข้า้ว  
เพลงฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง  และเพลงฟ้อนจอ้ง  ซึ% งมีจาํนวนเพลงทั�งหมด ` เพลง  แต่ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด 
รูปแบบในการประพนัธเ์พลง และการยอมรับในสังคมปัจจุบนั  เฉพาะเพลงฟ้อนวี(ป๊าวไกว๋ใบ)  เพลงฟ้อนที(เหมยมุง
เมือง)  เพลงฟ้อนกมผดั(เอื�องเหนือ)  เพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  เพลงฟ้อนผาง  และเพลงฟ้อนสาวไหม
แมงบง้  รวมทั�งหมดจาํนวน D เพลง  และไดเ้รียงลาํดบัการวิเคราะห์เพลงฟ้อนตามลาํดบัปีพุทธศกัราช  ที%อาจารยรั์ก
เกียรติ  ปัญญายศ  ไดป้ระพนัธ์ขึ�นจากจินตนาการภาพความคิด  เพื%อเปรียบเทียบพฒันาการในการประพนัธ์เพลง
ตามลาํดบั  ดงันี�    
  '.1  เพลงฟ้อนวี   ประพนัธเ์มื%อ พ.ศ.0OU\มีแนวคิดในการประพนัธเ์พลง U แนวคิดคือ  

จินตนาการถึงความรู้สึกเยน็สบาย  เมื%อใช ้“วี” พดัเพื%อใหค้ลายความร้อน  ทาํนองตามจินตนาการของ
อาจารยรั์กเกียรตินั�น  ตอ้งการให้ทาํนองเพลงเสมือนสายลมที%พดัจากการใช ้“วี”พดัร่างกาย   และจินตนาการถึงการ
ฟ้อนที%มีลีลาอ่อนชอ้ย  ของทางภาคเหนือ  ซึ% งในมือของหญิงสาวชาวลา้นนานั�น  ถือ “วี”  ในขณะที%ฟ้อน  ท่วงทาํนองที%
อาจารยรั์กเกียรติประพนัธ์ขึ�น  จินตนาการและสื%อทาํนองเพลงถึงสายลมที%พดัยอดมะพร้าว  เกิดการโอนเอนของใบ  
อยา่งชา้ๆ  จึงทาํให้กลายเป็นที%มาของบทเพลง  ป๋าวไกว๋ใบ  หรือฟิ� นที  มีทาํนองชา้ (อตัราสองชั�น)  และชั�นเดียว 
  1.0  เพลงฟ้อนที ประพนัธเ์มื%อ พ.ศ.0OUO มีแนวคิดเกิดจาก 
  ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานฟ้อนทีซึ%งใชที้ “ที” หรือพดั  เป็นอุปกรณ์ในการแสดง  ดว้ยลกัษณะของที
ที%มีความสวยงามและเป็นศิลปะของชาวไตใหญ่     ทาํนองเพลงฟ้อนทีให้มีทาํนองพม่าผสมไทใหญ่  เพื%อให้เขา้กบัการ
ฟ้อนที  โดยจินตนาการและประสบการณ์ของอาจารยรั์กเกียรติ  เมื%อครั� งหนึ%งเคยฟังเพลงของชาวไทใหญ่ และการเรียบ
เรียงเพลงฟ้อนไตเพื%อให้มีทาํนองที%เอื�อต่อการบรรเลงดว้ยวงดนตรีพื�นเมือง 
              1.U  เพลงฟ้อนกมผดั ประพนัธเ์มื%อ  พ.ศ.0OUD แนวคิดในการประพนัธเ์พลงนี� คือ 
                               ตอ้งการประพนัธ์ทาํนองเพลงตามจินตนาการของอาจารยรั์กเกียรติ  จากการพรรณนาบรรยายความ
งามของดอกเอื�องป่า    คาํว่า “กมผดั” เป็นโคมไฟที%ชาวลา้นนาใช้จุดบูชาพระในคืนเดือนยี%หรือวนัเพ็ญเดือน '0           
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ทาํนองตามจินตนาการของผูป้ระพนัธน์ั�น  ตอ้งการสื%อถึง  หนุ่ม-สาวชาวลา้นนามีความสนุกสนานและมาร่วมงานลอย
กระทง 
               1.\  เพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ ประพนัธเ์มื%อ พ.ศ.0OUV มีแนวคิดในการประพนัธคื์อ 
  แนวคิดจากการจินตนาการถึงขุนเขา  สายหมอกและลาํธารที% มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวดั
เชียงใหม่ในอดีด     จินตนาการถึงงานพิธีการเฉลิมฉลองของชาวจงัหวดัเชียงใหม่ที%ยิ%งใหญ่ดว้ยขณะนั�นเมืองเชียงใหม่มี
อายุครบ  QPP  ปี   จินตนาการถึงความสนุกสนานของชาวเชียงใหม่ที%ร่วมยินดีในงานเฉลิมฉลองครบ  QPP  ปีของ
จงัหวดัเชียงใหม่   U แนวคิดนี� ทาํให้อาจารยรั์กเกียรติ  จินตนาการและถ่ายทอดผลงานการประพนัธ์เพลงฟ้อนนพบุรี     
ศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ขึ�นมา 
              1.O  เพลงฟ้อนผาง ประพนัธ์เมื%อ พ.ศ.0O\U แนวคิดในการประพนัธ์เพลงจากการสังเกตูบุคลิกภาพ
ของครูมานพ  ยาระนะ (ศิลปินแห่งชาติประจาํปีพ.ศ.0O\`)  สัมภาษณ์สอบถามหน้าทบักลองปูจา  และวิธีการตีกลอง
ทาํนองธรรม  ซึ%งเป็นทาํนองที%ใชป้ระกอบการฟ้อนผางของผูช้ายในสมยัโบราณ  จากนั�นอาจารยรั์กเกียรติ  ไดป้ระพนัธ์
ทาํนองเพลงที%มีทาํนองคลา้ยกบัการตีกลองในทาํนองธรรมของกลองปูจา   ตามอารมณ์ความรู้สึก  ที%ผูช้ายแสดงออกถึง
ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาดว้ยการฟ้อนผางเพื%อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
             '.D  เพลงฟ้อนสาวไหมแมงบง้  ประพนัธ์เมื%อพ.ศ.0OOU ไดรั้บแนวคิดจากการสัมภาษณ์ครูมานพ  ยา
ระณะ  (ศิลปินแห่งชาติ  พ.ศ.0O\`)   โดยการสัมภาษณ์ครูมานพในเรื%องการฟ้อนเจิง  ที%เรียกว่า”ท่าสาวไหมแมงบ่ง”  
หมายถึงหนอนที%กาํลงัชกัใยเป็นดกัแด้  อาจารยรั์กเกียรติจึงไดป้ระพนัธ์เพลง  เพื%อบรรยายถึงวงจรชีวิตของหนอน  
ตั�งแต่มวลผีเสื� อออกมาเริงระบาํ  เสพสังวาส  ฟักไข่   กลายเป็นตวัหนอน  การชกัใยดกัแดก้ลายเป็นผีเสื� อ  ซึ% งมีทั� ง
ทาํนองเร็วที%สนุสนานและทาํนองชา้ที%แสดงอารมณ์เศร้า 
         2. รูปแบบในการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อน 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  ซึ% งมีทั� งหมด D เพลง  คือเพลงฟ้อนวี              
เพลงฟ้อนที  เพลงฟ้อนกมผดั  เพลงฟ้อนนุพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  เพลงฟ้อนผาง  และเพลงฟ้อนสาวไหมแมง้บ้ง  
ทาํให้ทราบถึงโครงสร้างของเพลงประกอบการแสดงฟ้อน ซึ% งประกอบด้วย การแบ่งท่อนเพลง  รูปแบบจงัหวะ  
รูปแบบทาํนอง  วรรคเพลง และลกูตก  ดงัต่อไปนี�    
  0.'.การแบ่งท่อนเพลง  ในเพลงประกอบการแสดงฟ้อน ทั�ง D เพลงพบลกัษณะการแบ่งท่อนเพลงที%
แตกต่างกนัไป  ดงันี�    
    0.'.' เพลงฟ้อนวี(ป๊าวไกว๋ใบ)  มีการแบ่งท่อนเพลง  เป็น 0 ส่วน  คือ 
   ก. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  ประกอบดว้ย  ' ท่อน  D ประโยค    
   ข. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)  ประกอบดว้ย ' ท่อน  U ประโยค 
    0.'.0 เพลงฟ้อนที มีการแบ่งท่อนเพลง เป็น U ส่วน  คือ 
   ก. รัว  หรือ ส่วนนาํเพลง  เป็นอตัตราจงัหวะอิสระ 
   ข. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น) ประกอบดว้ย ' ท่อน  ` ประโยค  
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   ค. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  ประกอบดว้ย ' ท่อน  \ ประโยค 
  จากการศึกษาการแบ่งท่อนเพลงฟ้อนที  ผูว้ิจยัพบว่า  มีลกัษณะการแบ่งทาํนองเพลงเหมือนกนัเพลง
 ระบาํดอกบวั  ของอาจารยม์นตรี  ตราโมท 
  0.'.U เพลงฟ้อนกมผดั มีการแบ่งท่อนเพลง เป็น \ ส่วน คือ   
   ก. เขิง หรือ ทาํนองขึ�นตน้เพลงตั�งเชียงใหม่  อตัตราจงัหวะอิสระ 
   ข. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)  1 ท่อน   U ประโยค 
   ค. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน  ` ประโยค 
   ง. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)  1 ท่อน  \ ประโยค 
  0.'.\ เพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่  มีการแบ่งท่อนเพลงเป็น O ส่วน ดงันี�  
   ก. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน  U ประโยค 
   ข. อตัราจงัหวะปานกลาง  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน  ' ประโยค 
   ค. อตัราจงัหวะปานกลาง  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1ท่อน  D ประโยค 
   ง. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน  ' ประโยค 
   จ. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน  D ประโยค 
   ช. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัาจงัหวะชั�นเดียว)  ' ท่อน  \ ประโยค 
   จากการศึกษาเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่  ผูวิ้จยัพบวา่มีแนวคิดกล่าววิถีชีวิตชาว 
  เชียงใหม่  การแบ่งท่อนเพลงจึงมีทั�งหมด O ส่วน  และในแต่ละส่วนผูป้ระพนัธไ์ดจิ้ตนาการเป็นภาพ 
  ลาํดบัเรื%องราว  มีลกัษณะคลา้ยเพลงระบาํชาวนา  ซึ%งเป็นการเล่าเรื%องราวของชาวนาในการปลกูขา้ว 
  และเกบ็เกี%ยวขา้ว เพลงระบาํชาวนานี�ประพนัธโ์ดยอาจารยม์นตรี  ตราโมท   
  0.'.O เพลงฟ้อนผาง  มีการแบ่งท่อนเพลงเป็น  4 ส่วน ดงันี�  
   ก. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  ท่อน '   4 ประโยค 
   ข. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  ท่อน 0    4 ประโยค 
   ค. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)  ท่อน '    0  ประโยค 
   ง. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)   ท่อน 0    0  ประโยค   
   จากการศึกษาเพลงฟ้อนผาง  ผูวิ้จยัพบวา่  มีการแบ่งท่อนเพลงเหมือนกบัเพลง ระบาํสุโขทยั  
  ซึ% งประพนัธ์เพลงโดยอาจารยม์นตรี  ตราโมท 
  0.'.D เพลงฟ้อนสาวไหมแมงบง้  มีการแบ่งท่อนเพลงเป็น Qส่วน ดงันี�  
   ก. รัว หรือ ส่วนนาํเพลง  อตัราจงัหวะอิสระ 
   ข. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  ' ท่อน  7 ประโยค 
   ค. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)  1 ท่อน   4  ประโยค 
   ง. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)   1 วรรค   
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   จ. อตัราจงัหวะชา้  (อตัราจงัหวะสองชั�น)   1 วรรค   
   ฉ.  อตัราจงัหวะปานกลาง  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)  ' ท่อน  1 ประโยค 
   ช. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)   ' ท่อน  \ ประโยค 
   ซ. อตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว)   ' ท่อน  \ ประโยค   
  จากการศึกษาผูวิ้จยัพบวา่  เพลงฟ้อนสาวไหมแมงบง้  มีลกัษณะการแบ่งทาํนองเพลงคลา้ย ๆ กบัเพลง
 ระบาํเริงอรุณ  ซึ% งประพนัธเ์พลงโดย  อาจารยม์นตรี  ตราโมท 
  จากการวิเคราะห์พบว่าการแบ่งท่อนเพลงของเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  แต่ละเพลงมีการแบ่ง
ท่อนเพลงที%แตกต่างกนั   ดว้ยแต่ละเพลงขึ�นอยูก่บัการวางแนวคิดในการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อนของ
อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  และทาํนองเพลงประกอบการแสดงฟ้อนในแต่ละส่วน  สามารถนาํมาบรรเลงเพื%อขบักลอ่ม  
หรือบรรเลงเพื%อการแสดงดนตรีพื�นเมืองได ้
  0.0 รูปแบบจงัหวะ  ของเพลงประกอบการแสดงฟ้อนทั�ง D เพลงนี�   พบว่าอยู่ในอตัราจงัหวะช้า   
(อตัราจงัหวะสองชั�น)  และอตัราจงัหวะเร็ว  (อตัราจงัหวะชั�นเดียว) โดยเพลงประกอบการแสดงฟ้อนทุกเพลงจะใช้
รูปแบบจงัหวะยาว 0 ห้องเพลงในการสร้างแนวทาํนองเพลง  ซึ% งการวิเคราะห์รูปแบบจงัหวะพบวา่   
 
  0.0.' เพลงฟ้อนวี  มีลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบจงัหวะ 
  มากที%สุดมีจาํนวน '' แห่ง 
  0 .0.0  เพลงฟ้อนที  มีลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบจงัหวะ 
  
   มากที%สุดจาํนวน V แห่ง 
  0 .0.U เพลงฟ้อนกมผดั  มีลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบจงัหวะ 
   มากที%สุดจาํนวน 9 แห่ง 
  2.2.4 เพลงฟ้อนนพบุรีศรนครพิงค์เชียงใหม่   มี
ลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบจงัหวะ 
   มากที%สุดจาํนวน ` แห่ง 
  0 .0.O เพลงฟ้อนผาง   มีลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบจงัหวะ 
   มากที%สุดจาํนวน 'P แห่ง 
  0 .0.D เพลงฟ้อนสาวไหมแมงบง้  มีลกัษณะทาํนองที%มีรูปแบบ
จงัหวะ 
   มากที%สุดจาํนวน 'P แห่ง 
  จากการศึกษาพบวา่  เพลงประกอบการแสดงฟ้อนใน

  X X X X   X X X X 

  - X - X   - X -  X 

  - X X X   X X X X 

  - - X X   X X X X 

  - - - X   - - X X 

   -  -  -  -    X X X X 
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ชุดแรกคือฟ้อนวี   มีการประพนัธ์รูปแบบของจงัหวะทาํนองเพลงที%มีตวัโนต้เต็มช่องโนต้  0 ห้อง  มากที%สุด  ในเพลง
ต่อมาอีก O เพลงจะเห็นถึงการประพนัธเ์พลงที%ใชรู้ปแบบจงัหวะที%มีความหลากหลายมากขึ�น   
 0.U.รูปแบบทาํนองเพลงประกอบการแสดงฟ้อนทั�ง  D เพลง  มีลกัษณะการแบ่งทาํนองเพลงในลกัษณะต่อไปนี�  
  0.U.' การเคลื%อนที%ของทาํนองจากเสียงสูงไปหาเสียงตํ%า  และการเคลื%อนที%ทาํนองจากเสียงตํ%า  
 ไปเสียงสูง 
  0.U.0 ในแต่ละวรรคถาม และวรรคตอบ  จะใชท้าํนองที%มีการขา้มเสียง เป็นขึ�นคู่ U คู่ \  
  0.U.U มีการทาํนองทาํนองเพลงแบบซํ�าเสียงในประโยคเพลง 
  0.U.\ มีการดาํเนินทาํนองแบบซํ�าวรรค  
  0.U.O มีการดาํเนินทาํนองห่างๆ ในแต่ละวรรคเพลง 
  0.U.D มีการดาํเนินทาํนองถี% ๆ ในแต่ละวรรคเพลง 
 0.\ วรรคเพลง  เพลงประกอบการแสดงฟ้อน ทั�ง Dเพลง  พบลกัษณะการแบ่งวรรคเพลงในลกัษณะต่างๆ  ดงันี�  
  0.\.' มีส่วนนาํ (รัว ,นาํทาํนอง)  ในการขึ�นเพลง 
  0.\.0 มีรูปแบบของท่อนเพลง  'ท่อน ในอตัราจงัหวะชา้   และ ' ท่อนในอตัราจงัหวะเร็ว 
  0.\.U มีรูปแบบของท่อนเพลง  0 ท่อน ในอตัราจงัหวะชา้  และ 0 ท่อนในอตัราจงัหวะเร็ว 

 0.\.\ มีรูปแบบของท่อนเพลง ' ท่อนในอตัราจงัหวะเร็ว  'ท่อนในอตัราจงัหวะชา้  และ' ท่อนใน
 อตัราจงัหวะเร็ว  
 0.\.O มีรูปแบบของท่อนเพลง  ' ท่อนในอตัราจงัหวะเร็ว  'ท่อนในอตัราจงัหวะชา้  ' ท่อนในอตัรา
 จงัหวะชา้ และ ' ท่อนในอตัราจงัหวะเร็ว 

 0.O.ลกูตกเพลงประกอบการแสดงฟ้อนทั�ง  D เพลง  มีลกูตกในวรรคเพลง ดงันี�  
  0.O.' ลกูตกของทาํนองเพลงตกในจงัหวะตกพอดี  เช่น  เพลงฟ้อนวี  ฟ้อนผาง   
  0.O.0 ลกูตกในจงัหวะเพลงตกในจงัหวะยก ของวรรคเพลงแต่ละวรรค  เช่น  เพลงฟ้อนที  เพลงฟ้อน
 นพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ 
 2.6 เครื%องดนตรีที%นาํมาบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนทั�ง  D เพลง  ไดแ้ก่ 
               '.  สะลอ้กลาง       '     คนั   
    0.  สะลอ้เลก็         '     คนั 
                U.  ซึงใหญ่           '     ตวั 
                \.  ซึงกลาง            '     ตวั 
                O.  ซึงเลก็                '      ตวั 
                D.  ขลุ่ยพื�นเมือง       '    เลา 
                Q.  กลองพื�นเมือง     '    ใบ      
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3.การยอมรับในสังคมปัจจุบนั    
เพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารย์รักเกียรติ  ปัญญายศ  เป็นที%แพร่หลายในการนําไปบรรเลง

ประกอบการแสดงฟ้อน  บรรเลงเพื%อการแสดงดนตรีพื�นเมือง การนาํเพลงประกอบการเดินขบวน  และการนาํไป
ประยกุตใ์ชป้ระกอบการแสดงฟ้อนอื%นๆ ที%ไม่ใช่จุดประสงค์ของผูป้ระพนัธที์%ตอ้งการประพนัธ์เพลงเพื%อประกอบการ
แสดงฟ้อน  ในชุดนั�นๆ จากการสัมภาษณ์นักดนตรีพื�นบ้าน  นักวิชาการดนตรี  อาจารยส์อนดนตรีไทย และดนตรี
พื�นเมืองในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  อาจารยส์อนนาฏศิลป์ไทย  และนาฏศิลป์พื�นเมืองในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ 
นกัเรียน นกัศึกษาที%ประกอบอาชีพดา้นการแสดงฟ้อนเพื%อหารายไดพิ้เศษ  บุคคลทั%วไปที%ประกอบอาชีพเป็นนกัแสดง
ฟ้อน  ซึ% งทาํให้ผูวิ้จยัสามารถทราบถึงการยอมรับในสงัคมปัจจุบนัได ้ ดงัต่อไปนี�  

'. กลุ่มของนกัดนตรีพื�นบา้นในจงัหวดัเชียงใหม่  นิยมนาํบทเพลงของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  มาบรรเลง
เพื%อประกอบการแสดงดนตรีเป็นจาํนวนมาก  โดยเฉพาะ  เพลงฟ้อนวี  และเพลงฟ้อนที เพราะเป็นเพลงแรกๆ  ที%
อาจารยรั์กเกียรติ  ประพนัธขึ์�น  และมีสาํเนียงเป็นลา้นนา  มีความไพเราะเป็นอยา่งยิ%ง 

0.นักวิชาการดนตรี  จะเคยไดย้ินเพลงประกอบการแสดงฟ้อนวีมากที%สุด  รองลงมาคือเพลงฟ้อนที(เหมยมุง
เมือง)  ในเพลงประกอบการแสดงฟ้อนต่างๆที%อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศไดป้ระพนัธ์ขึ�นนั�นมีสําเนียงที%เป็นลา้นนา  
และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน  นอกจากนี�ในประโยคเพลงมีลกัษณ์เป็นประโยคถาม – ตอบ มีสาํนวนที%เชื%อมโยงกนั  

U.อาจารยส์อนดนตรีไทย และดนตรีพื�นเมืองในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  มีความคิดเห็นในวิธีการประพนัธ์
เพลงประกอบการแสดงฟ้อน ของอาจารยร์ักเกียรติ  ปัญญายศ  ว่ามีรูปแบบในการประพนัธ์โดยการนําหลกัการ
ประพนัธเ์พลงไทย  มาปรับใชก้บัเพลงพื�นเมืองของลา้นนา มีความไพเราะ  อ่อนหวาน  และเขา้กบัการแสดงฟ้อนในแต่
ละชุด 

\.อาจารยส์อนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื�นเมืองในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  มีความคิดเห็นเรื%องเพลง
ประกอบการแสดงฟ้อนว่า  มีความสัมพนัธก์บัทาํนองเพลง  ทุกครั� งที%อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ประพนัธ์เพลงจะมี
การประชุม เพื%อบอกแนวคิดของเพลงแต่ละเพลงให้อาจารยผ์ูป้ระดิษฐ์ท่าฟ้อนก่อน  ในบทเพลงมีทาํนองเพลง  จงัหวะ
เพลงที%เป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนา  มีทั�งความไพเราะ  สุนกสนาน  และความสง่างามในบทเพลง 

O.  นักเรียน นักศึกษาที%ประกอบอาชีพดา้นการแสดงฟ้อนเพื%อหารายได้พิเศษ  โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน  
นักศึกษา  ที% ศึกษาในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ และสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์  ดังนั�นจะมีความคุ ้นเคยกับเพลง
ประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ เพราะการแสดงฟ้อน  D ชุดที%ผูวิ้จยัไดท้าํงานศึกษานั�น  บรรจุ
อยูใ่นหลกัสูตรนาฏศิลป์พื�นเมือง  ของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  และนาํการแสดงฟ้อน
มาประกอบอาชีพเพื%อการรายไดพิ้เศษ 

D. บุคคลทั%วไปที%ประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงฟ้อน และรับจดังานการแสดง   จากการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัพบว่า
บุคคลทั%วไปที%ประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงฟ้อน และรับจดังานการแสดง   ไม่ทราบวา่อาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  เป็น
ผูป้ระพนัธ์เพลง  แต่ไดน้าํการแสดงฟ้อน  ที%อาจารยรั์กเกียรติ  เป็นผูป้ระพนัธ์นั�น   มาใชป้ระกอบการแสดงฟ้อนอยู่
บ่อยครั� ง  บางครั�งนาํเพลงประกอบการแสดงฟ้อนที%อาจารยรั์กเกียรติ  ประพนัธ์ขึ�น  มาประกอบการแสดงฟ้อนลา้นนา
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ในชุดอื%นๆ  ที%ตนเองสร้างสรรคขึ์�นใหม่  เพื%อใชป้ระกอบการแสดงที%ตนรับจดังาน  การหาเพลงประกอบการแสดงฟ้อน
ของอาจารย์รักเกียรติ  มาใช้ประกอบการแสดงของตนนั�น  ส่วนใหญ่ได้นําบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อน                 
มาจาก youtube  และหาซื�อซีดีเพลงจากศิลปินพื�นบา้นที%ผลิตเพื%อจาํหน่าย เช่น  วงนาคทนัต ์อลับมัชุดขนัโตก มีการนาํ
เพลงฟ้อนวี  มาอดัเสียงเพื%อจาํหน่าย  วงลายเมือง                                                                           

 
ผลการศึกษา   

จากการศึกษาเพลงประกอบการแสดงฟ้อน  ของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ  ทาํให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงแนวคิด  
ในการประพนัธ์เพลง  ที%ตอ้งอาศยัประสบการณ์การเรียนดนตรีไทย  ดนตรีพื�นเมือง    จินตนาการ  การสิ%งแวดลอ้ม  
สังคม  มาหลอมรวบเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะบุคคล  รูปแบบในการประพนัธ์เพลง  โครงสร้างของเพลงไดใ้ชห้ลกัการ
ประพนัธ์เพลงไทยเดิมมาเป็นหลกัในการประพนัธ์คือการประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะชา้(อตัราจงัหวะสองชั�น)  ตดั
ท่อนลงเป็นอตัราจงัหวะเร็ว(อตัราชั�นเดียว)  รูปแบบของท่อนเพลงมีการใชรู้ปแบบเดียวกนักบัเพลงระบาํของอาจารย์
มนตรี  ตราโมท    ทาํนองเพลงเกิดจากความรู้ความเขา้ใจในเสียงของดนตรีลา้นนา  โดยอาศยัประสบการณ์การบรรเลง 
และการฟังมาเป็นส่วนช่วยให้ทาํนองเพลงประกอบการแสดงฟ้อนมีสาํเนียงของความเป็นลา้นนา  ประโยคของเพลงใน
วรรคถาม และวรรคตอบ  มีสัมผสัของเสียงในลกูตกของวรรคถาม และวรรคตอบ    ลกัษณะเด่นที%ใชใ้นการสร้างแนว
เพลงที%พบอีกประการหนึ% ง คือ  รูปแบบของจงัหวะ  มีการใชเ้สียงสะดุด หรือการกระตุกเสียง  ซึ% งเป็นตวัโนต้ที%ตกใน
จงัหวะยก  ทาํให้ทาํนองเพลงมีสาํเนียงที%เป็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธุ ์ และมีความสมดุลกบัท่าฟ้อน  เขา้กบัจงัหวะใน
การฟ้อนของผูแ้สดงไดเ้ป็นอยา่งดี   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวคิด และวิเคราะห์รูปแบบเพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ     
และการยอมรับในสังคมปัจจุบนั  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะสําหรับผูที้%ตอ้งการศึกษาวิจยั  ในประเด็นที%เกี%ยวขอ้งกบัเพลง
ฟ้อน หรือ เพลงพื�นเมืองลา้นนา  ดงันี�  

 '. ศึกษาความสัมพนัธ์ของท่าฟ้อน  กบัทาํนองเพลงประกอบการแสดงฟ้อน ของอาจารยรั์กเกียรติ  
ปัญญายศ   

 0. การศึกษาแนวทางการประพนัธเ์พลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ  ปัญญายศ เพื%อ
สร้างสรรคพ์ฒันาการประพนัธเ์พลงฟ้อนชุดใหม่ได ้

 U.ศึกษาบริบททางดา้นสังคมวิทยา และวฒันธรรมศึกษา  ที%ส่งผลต่อศิลปินให้เกิดงานสร้างสรรคเ์พลง
ประกอบการแสดงฟ้อน 
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           การศึกษารูปแบบในการประพนัธ์เพลงประกอบการแสดงฟ้อนของอาจารยรั์กเกียรติ   ปัญญายศ  ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งการศึกษารูปแบบในการประพนัธ์ออกเป็นประเด็นไดด้งันี�  
            '  แนวทางการดาํเนินทาํนอง  การเคลื%อนที%ทาํนองเพลงและประโยค 
            0  ช่วงเสียงและกลุ่มเสียง 
            U   การแบ่งท่อนเพลง 
            \  รูปแบบจงัหวะหนา้ทบั 
            O  ลูกตกวรรคเพลง 
            D  บนัไดเสียง 
           Q  เครื%องดนตรีที%นาํมาบรรเลงประกอบการแสดง 
  เพลงฟ้อนวี( ป๊าวไกว๋ใบ) 
           '  แนวทางการดาํเนินทาํนอง   การเคลื%อนที%ทาํนองเพลง  และประโยคพบว่าเพลงฟ้อนวี (ป๋าวไกวใบมี
แนวทางการดาํเนินทาํนองของเสียงในแต่ละวรรคที%สอดคลอ้งกนั  มีประโยคถาม-ตอบที%ดาํเนินทาํนองไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
          0  ช่วงเสียงเพลงฟ้อนวี ( ป๋าวไกวใบ ) นั�นใชช่้วงเสียง  V  ช่วงเสียงคือ (  ดรมฟซลด  )  กลุ่มเสียงในการ
ประพนัธ์เพลงฟ้อนวี (  ป๋าวไกว๋ใบ )  ไม่ไดใ้ชก้ลุ่มเสียงปัญจมูล (  penta centric)  แต่ใชก้ลุ่มเสียง (ทดร+ฟซล )    
          U  การแบ่งท่อนเพลงฟ้อนวี ( ป๋าวไกว๋ใบ ) มี D ประโยค  '0  วรรคเพลง  และ  D  วรรคถาม  และวรรค
ตอบ 
          \  รูปแบบจงัหวะหนา้ทบั ใชห้นา้ทบักลองโป้งป้ง หรือหนา้ทบัพื�นเมืองในการตีประกอบจงัหวะ 
          O  ลูกตกวรรคเพลง  ตกในเสียง  ท  ด  ซ  ล  ร  ร  ซ  ร 
          D  เครื%องดนตรีที%นาํมาบรรเลงประกอบการแสดง 
                '  สะลอ้กลาง      '     คนั 
                0  สะลอ้เลก็        '     คนั 
                U  ซึงใหญ่           '     ตวั 
                \  ซึงกลาง           '     ตวั 
                O  ซึงเลก็             '      ตวั 
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               D  ขลุ่ยพื�นเมือง       '    เลา 
               Q  กลองพื�นเมือง     '    ใบ      
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การศึกษาภูมิปัญญาหม้อน ้าลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพือ่เสนอแนะการออกแบบภายในโครงการศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด 
 
THE STUDY OF WISDOM POTTERY “MORNAM LAI WIJID” KOHKRED 

FOR GUIDE INTERIOR DESIGN KOH KRED COMMUNITY LEARNNING 

CENTER 

 
ผู้วิจัย  : ฤทยัรัตน์ ประยูรหงษ,์ อาจารย ์ ไพบูลย ์จิรประเสริฐกุล 

ภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาภูมิปัญญาหมอ้น ้าลายวจิิตร เกาะเกร็ด โดยไดแ้รงบลัดาลใจมาจากเคร่ืองป้ันดินเผาอนั
เป็นเอกลกัษณ์แห่งศิลปหตัถกรรม เกาะเกร็ด และตราสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดันนทบุรีจากการศึกษาท าให้
ค้นพบภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าของชาวเกาะเกร็ดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต ชุมชน ความศรัทธา และ
วฒันธรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภูมิปัญญาหม้อน ้ าลายวิจิตร ในเร่ืองความเป็นมา, 
ประโยชน์การใชง้าน, ข ั้นตอนการผลิต, รูปทรงนิยมสามชั้น, ลวดลายและสี การศึกษากายภาพและชุมชนของ
เกาะเกร็ด จนไดม้าซ่ึงภูมิปัญญาและแนวความคิดซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของหมอ้น ้ าลายวิจิตร เกาะเกร็ด สู่พ้ืนท่ี
สภาพแวดลอ้ม อาคาร และการออกแบบภายในโครงการ 

ส่ิงซ่ึงสะทอ้นความสัมพนัธ์ ระหวา่ง วตัถุธาตุ (ซ่ึงไดแ้ก่ ดิน น ้า ลม ไฟ อากาศ) ช่วงเวลา, วิถีชีวิต, 
ศิลปหตัถกรรม, วฒันธรรม, ความสัมพนัธ์ ซ่ึงน ามาสู่ความเป็นชุมชนเกาะเกร็ด เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์
ข้ึนมาจากการศึกษา และพฒันาสู่พ้ืนท่ีตั้งโครงการ การจดัสรรพ้ืนท่ี สภาพแวดลอ้ม อาคาร และการออกแบบ
ภายในโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเกาะเกร็ดไดอ้ย่างลึกซ้ึง
และวจิิตรแห่งภูมิปัญญา 

 
ค าส าคัญ : หมอ้น ้าลายวจิิตร ส่ิงซ่ึงสะทอ้นควาสัมพนัธ์ชุมชนเกาะเกร็ด, การออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน เกาะเกร็ด 
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Abstract 
The study of Lai Wijid pottery's wisdom in KohKred has been inspired from 

KohKred pottery which was the identity of handicraft. It was also a provincial seal of 

Nonthaburi Province. According to the result, the researcher found the wisdom of 

KohKred community that reflected their way of life, community, faith and culture. 

 

       The data analysis of the study was introduction, usefulness, manufacturing 

process, triple shape, pattern, color, study on users and physical property of KohKred. It 

has become the wisdom and the concept which was the identity of Lai Wijid pottery in 

KohKred toward environment, building and interior designing. 
 

The result of the study was reflected and synthesized KohKred community's 

relationship between the elements such as soil, water, wind, fire, air, periods of time, way 

of life, handcraft, culture, and relation. Moreover, the researcher developed the project 

area, the selection area, and the building environment. The interior design learning center 

was reflected the identity of KohKred community profound and exquisite wisdom. 

 

Key words : Reflect in Relation  
(“Mornam Lai Wijid” That Reflect KohKred Community Relation) 

 
บทน า 

เคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตร เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากชนชาติมอญท่ีอพยพเขา้มาใน
ประเทศไทยสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยไดรั้บพระบรมราชานุญาติ ตั้งบา้นเรือนบริเวณปากเกร็ดและ
พ้ืนท่ีดงักล่าวมีสภาพดินเหมาะสม ช่างมอญท่ีมีฝีมือช านาญจึงใช้ดินในการท าเคร่ืองป้ันดินเผาจากการ
ด ารงชีวติตามวถิีถิ่นสานต่อกลายเป็นเอกลกัษณ์สืบมา 

เคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ดนั้น เป็นเอกลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ท ั้งในค าขวญั และตราสัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงหมายถึง ชาวจงัหวดันนทบุรีมีอาชีพท าเคร่ืองป้ันดินเผา และมีช่ือเสียงมาช้านาน โดยเป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลกัษณะเด่น คือ รูปทรงเอกลกัษณ์ท่ีเป็น 3 ชั้น ดินมีเน้ือแดง ไม่มีการเคลือบ มีการตกแต่ง
ลวดลายดว้ยไมห้นามทองหลางอย่างประณีต เคร่ืองป้ันดินเผา สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี
ใชส้อยในชีวติประจ าวนั และบรรณาการเพ่ือใชใ้นโอกาสพิเศษ เรียกวา่ "เคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตร"  

เคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงถอืเป็นมงคลสูงสุดของของงานศิลปหตัถกรรมหมอ้น ้าลายวจิิตรของชาวเกาะ
เกร็ดคือเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีบรรจงท าข้ึนเพ่ือถวายแด่พ่อหลวงในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในงาน  
ธ ครองราชย ์60 ปี ถนนดนตรี เทิดพระเกียรติ” ระหวา่งวนัท่ี 9-11 มิ.ย. 2549 ณ ถนนภูมิเวท ห้าแยกปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี  
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ไพฑูรย ์บุญถนอม ศิลปินชาวปากเกร็ด กล่าวถึง การท าหมอ้น ้าเคร่ืองป้ันดินเผาลายวจิิตรจะเน้น
รูปทรงท่ีเป็นแบบโบราณ ขนาดความสูง 20 น้ิว ความกวา้ง 12 น้ิว ค  านวณแลว้ใส่น ้ าได ้1 ป๊ีบ เอกลกัษณ์อนั
โดดเด่นของหมอ้น ้าลายวจิิตรอยู่ท่ีลวดลายจะเน้นแบบดั้งเดิม ใช้หนามตน้ทองหลางมาสลกัให้เกิดลาย แลว้
เซาะร่องน าดินใส่ลงไปเพ่ือน าไปติดลายบนตวัหมอ้น ้ า โดยก าหนดต าแหน่งของลายบนพ้ืนหมอ้ให้มีความ
กลมกลืนสวยงาม ตวัหมอ้น ้าลายวจิิตรแกะสลกัตราสัญลกัษณ์ครองราชย ์60 ปี  

โดยหมอ้น ้าจะแบ่งเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนฐานท่ีจะเน้นขาเป็นขาสลกัเป็นรูปสิงห์  ซ่ึงถือ
เป็นงานพิเศษ ถา้ปกติเป็นหมอ้น ้าท่ีชาวบา้นท ากนัจะเป็นขาบวัธรรมดา ส่วนตวัหมอ้จะแบ่งส่วนท่ีเป็นลายและ
พ้ืน ส่วนดา้นบนจะเป็นฝาป้ันเป็นฉัตร 9 ชั้น เพ่ือแสดงความเป็นมงคลสูงสุด แลว้น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 900 
องศา เป็นเคลด็ลบัส าคญัอีกประการหน่ึง ท าให้เคร่ืองป้ันดินเผามีอายุการใช้งานยาวนาน  (ศิลปวฒันธรรม 
เดลินิวส์, 2549) 

ปัจจุบนัศิลปหตัถกรรมหมอ้น ้าลายวจิิตรถูกลดบทบาทลงจากค่านิยมสมยัใหม่ หลายหมู่บา้นท่ีมี
ความรู้ดา้นศิลปหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเส่ือมโทรมลง ขาดการพฒันาอย่างจริงจงัการเขา้ถึง และสนบัสนุน
ดา้นข่าวสาร สังคมสมยัใหม่ใหโ้อกาสกบัส่ิงใหม่ แต่ลืมนึกไปว่าส่ิงท่ีมีอยู่สามารถพฒันาให้อยู่ร่วมกนัอย่าง
สอดคลอ้งและกลมกลืนกบัความเป็นปัจจุบนัได ้ 

ดงัเช่นผูส้นใจบางกลุ่มท่ีตระหนกัถึงมุมมองน้ี ดงัท่ี (วิจิตรา เรืองสวสัด์ิสุข, 2552) ระบุไวว้่า มี
บางประเดน็ท่ีสงสัยเป็นการส่วนตวัวา่ ไม่ค่อยพบนกัท่องเท่ียวต่างชาติมาท่องเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดมากเท่าท่ีควร 
หากเทียบกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในแบบศิลปวฒันธรรมแห่งอื่น อีกทั้งเร่ืองราวของการอนุรักษส่ิ์งดั้งเดิมภายใน
ชุมชนเกาะเกร็ดนั้น  ยงัมัน่คงอยู่จริงหรือ?  

เช่นเดียวกนักบั (นิตยสารชีวจิตฉบบัท่ี 283, 2553) เขียนไวใ้นบทความว่า เม่ือมีเทคโนโลยีวสัดุ
ใหม่ๆเขา้มา ท าใหข้องใชเ้คร่ืองป้ันดินเผาท่ีปลอดภยักบัสุขภาพ ถูกลดความส าคญัลงไป ยกตวัอย่าง โอ่งดิน
เผาท่ีถูกแทนท่ีดว้ยแทง๊ก์สแตนเลส หรือการเปลี่ยนมาใชภ้าชนะท่ีเป็นสแตนเลส หรือพลาสติกแทนหมอ้และ
ไหดินเผา เป็นตน้ ส่งผลใหช้าวบา้นหลายคนเลิกผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผา ดงัท่ีเห็นอยู่ทุกวนัน้ี 

จากประเดน็ขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาหมอ้น ้าลายวิจิตร โดยเล็งเห็นความก้าวหน้าใน
ปัจจุบนั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อวถิีเดิม ส่งผลอาจเลือนหายในท่ีสุด ส่ิงท่ีตระหนกั คือ ชุมชนตอ้งตั้งอยู่บนความ
เขม้แข็งในศิลปหตัถกรรมทอ้งถิ่นตน เรียนรู้คิดคน้เพ่ือพฒันาให้สอดคลอ้งกลมกลืนและอยู่ร่วมกนัไดก้ับ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั เพ่ือด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืน และสามารถเผยแพร่ประยุกตใ์ชแ้สดงออกอย่างถูกวิธีและเป็น
สากลภายใตศิ้ลปหตัถกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ชุมชนเกาะเกร็ด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  ศึกษาเคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตรของชุมชนเกาะเกร็ด ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
2.  ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของเกาะเกร็ด User Site และ Program  
3.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษามาออกแบบตกแต่งภายในโครงการเสนอแนะโครงการศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

วิธีการวิจัย  
แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์เจาะลึก ท่ีเน้นประเด็น

เร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตร ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
วธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตร จ านวน 3 ราย  
2.  กลุ่มกลุ่มผูอ้าศยัในชุมชนเกาะเกร็ด จ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 8 ราย  
แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรในชุมชนเกาะเกร็ดและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ท่องเท่ียวในเกาะเกร็ด ขนาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง ซ่ึงไดแ้ก่ 

ประชากรท่ีอาศยัในชุมชนเกาะเกร็ด จ านวน 5,650 ราย 
ประชากรท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว จ านวน 200,000 ราย / ปี 
ขนาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง  5,650 + 200,000 = 205,650 
(แหล่งขอ้มูลจาก อบต.เกาะเกร็ด, 2552) 

ดงันั้นการหาประชากรตวัอย่างจะเท่ากบั 

 
จากตารางและการค านวณตามสูตรไดจ้ านวนตวัอย่าง 400  ราย ส ารองไว ้16 ราย เป็นจ านวน

ตวัอย่างทั้งส้ิน 416 ราย โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิและการทบทวนวรรณกรรมแปรค่ากรอบแนวความคิด ไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

เคร่ืองป้ันดินเผา   
หม้อน า้ลายวิจิตร  
นามธรรม 
-ประวติัความเป็นมา 
-ภูมิปัญญา 
-หนา้ท่ีการใชง้าน 
รูปธรรม 
-รูปทรง 3 ชั้น 
-ขั้นตอนการผลิต 
-ลวดลาย, สี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                 ผู้ใช้อาคาร User 
- ประชากรในชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 54% ของจ านวนประชากร 
- กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ค่าเฉล่ีย 90% 
- กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ค่าเฉล่ีย 10% 
- กลุ่มเจา้หนา้ท่ี (ผูใ้หบ้ริการ) 

ORGANIZATION 
เป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนประเภทสืบสานวัฒนธรรมและ

การท่องเทีย่ว 
แบบยั่งยืน ภายใต้การ 

ปรับปรุง อนุรักษ์ และพัฒนา 
(ในระดับจุลภาค สู่มหาภาค) 
โดยมีแผนผงัองคก์ร ดงัน้ี 

ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการตลาด,  ฝ่ายบญัชี/ธุรการ, ฝ่ายงานโสต
ระบบ, ฝ่ายอบรมและบริการ, ฝ่ายความปลอดภยั/แม่บา้น 

 
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เกาะเกร็ด 

KOH KRED 
COMMUNITY 
LEARNNING 

CENTER 

                                       SITE LOCATION 
บริเวณพ้ืนท่ีขาดการดูแลและการเขา้ถึงของเกาะเกร็ด 

บริบท : ศึกษากายภาพ 
- เป็นพ้ืนท่ีท่ีรกร้างเส่ือมโทรมของเกาะเกร็ด ขาดการเขา้ถึงและการดูแลและมีน ้าท่วมขงั 

-  พ้ืนท่ีติดกบัคลองขนาดใหญ่ของเกาะแต่ไม่สามารถเขา้ถึงได ้เพราะถนนขาดการเช่ือมต่อ 
-  เป็นพ้ืนท่ีติดกบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้นบางส่วน 

- เป็นเส้นทางท่ีมีร่องรอยถนนคอนกรีตย่ืนเขา้ในตวัเกาะของสองหมู่บา้น คือ หมู่ 1 และหมู่ 6 
- เป็นเส้นทางท่ีมีแนวทางเช่ือมต่อศิลปหตัถกรรม 3 หมู่บา้น คือหมู่ 1, 6 และ 7 
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สรุปผลการวิจัยเร่ืองหม้อน ้าลายวิจิตร 
ผลจากการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระทั้งรูปธรรมและนามธรรมน ามาสู่แนวความคิดจากการศึกษา

เคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้น ้าลายวจิิตร ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นมา, ประโยชน์การใชง้าน, ข ั้นตอนการผลิต, รูปทรงนิยม 
3 ชั้น, ลวดลายและสี  ไดท่ี้มาของ Key Word ดงัน้ี 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงผลการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระสู่แนวความคิด 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ ์

 
การขยายความ “หมอ้น ้าลายวจิิตรส่ิงซ่ึงสะทอ้นความสัมพนัธ์ ระหวา่ง.....” 

1. วตัถุธาตุ ไดแ้ก่ ดิน น ้า ลม ไฟ อากาศ   2. ช่วงเวลา เกิดเร่ืองราวของการด าเนินชีวติ 
3. วถิีชีวติ ความเป็นอยู่ริมน ้าเจา้พระยาของชาวเกาะเกร็ด 4. ไดม้าซ่ึงภูมิปัญญา  
5. เกิดเป็นศิลปหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา   6. มีความเช่ือมโยง ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
7. ก่อเกิดเป็นวฒันธรรม     8. น ามาซ่ึงความเป็นชุมชนชาวเกาะเกร็ด 
 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ไดบ้ทสรุปและน ามาแปรรูปเพ่ือการออกแบบ
โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการวเิคราะห์สู่งานออกแบบ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
 

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างหมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 6, หมู่ท่ี 7 รองรับการเขา้ถึงพ้ืนท่ี 
รวบรวมและส่งเสริมบริเวณพ้ืนท่ีชั้นในเกาะเกร็ดท่ีเขา้ถึงยาก แนะน าและส่งเสริมอตัลกัษณ์เกาะเกร็ด เช่น 
สินคา้, การเกษตร, หตัถกรรมและดา้นอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใต้แนวคิดในการปรับปรุง อนุรักษณ์ และพฒันา 
ให้กบัชุมชนชาวเกาะเกร็ด โดยการออกแบบวางเส้นทางถนนโครงการเช่ือมต่อดงักล่าวเพ่ือให้เกิดความ
กลมกลืนผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้มและใหเ้กิดผลกระทบกบัชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด  

 
การวเิคราะห์และสรุปประเดน็ไดข้อ้คน้พบและการเช่ือมโยงเขา้สู่การออกแบบผงัโครงการ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงขอ้คน้พบและการเช่ือมโยงเพ่ือออกแบบผงัโครงการ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 

 
การวเิคราะห์สู่กระบวนการวางรูปแบบเส้นทางเดินของโครงการ ดงัน้ี 

 

         
 
ภาพท่ี 4 ภาพแสดงการสรุปการวเิคราะห์สู่กระบวนการวางรูปแบบเส้นทางเดินของโครงการ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
 

จากการวเิคราะห์น ามาสู่การเช่ือมโยงในการออกแบบเส้นทางการวางผงั,รูปแบบอาคารและการ
จดัสรรพ้ืนท่ีการออกแบบภายในโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด ภายใตแ้นวคิด “Reflex n Relation” 
โดยโปรแกรมของโครงการประกอบดว้ยพ้ืนท่ีใช้สอย 3 ส่วนดว้ยกนั ภายใตแ้นวคิด การปรับปรุง อนุรักษ ์
และพฒันา ดงัน้ี  

ZONE A: KOHKRED ORGANIC AND NATURAL เป็นพ้ืนท่ีในส่วนท่ีบอกเร่ืองราวของดิน,
การเกษตร,เกษตรอินทรีย,์ ชารางแดงและพรรณไมด้อกไมป้ระดบั ของเกาะเกร็ด  

ZONE B: KOHKRED HANDICRAFT เป็นพ้ืนท่ีในส่วนท่ีบอกเร่ืองราวของศิลปหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด  

ZONE C: KOHKRED CULTURE  เป็นพ้ืนท่ีในส่วนท่ีบอกเร่ืองราวของศิลปวฒันธรรม, ดนตรี
และกิจกรรมของชุมชนเกาะเกร็ด  

 
 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         347 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



9 
 

การวเิคราะห์บริบททางกายภาพและการเช่ือมโยงเส้นทางเขา้สู่โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  
 

      
 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงเส้นทางและกิจกรรมของโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
  

โดยการเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการจากท่าเรือวดัปรมยัยิกาวาสเขา้สู่พ้ืนท่ีเกาะเกร็ดและท่องเท่ียวจาก
หมู่ 1เช่ือมโยงเขา้สู่โครงการเช่ือมต่อเส้นทางการท่องเท่ียวหมู่ 6 และหมู่ 7 ตามล าดบั 

 

การแสดงรายละเอียดอาคารและแบบจ าลองของโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด  
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงรายละเอียดอาคารและแบบจ าลองของโครงการ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
 

การยกระดบัพ้ืนโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ดเพ่ือสอดรับกบัสภาวะปัญหาน ้ าท่วม 
โดยยกระดบัจากพ้ืนคอนกรีตข้ึนมาท่ีระดบัความสูง 150 เซนติเมตร ช่วงลาดยาวท่ี 100 เมตร จุดพกัทุก 6เมตร 
และขดุคลองระบายน ้าในโครงการตลอดเส้นทางศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด  
 

การออกแบบอาคาร แนวคิดในการออกแบบอาคาร โดยไดแ้รงบลัดาลใจมาจากดิน ซ่ึงเป็นวตัถุ
ธาตุท่ีเป็นตน้ก าเนิดของหมอ้น ้าลายวจิิตรและศิลปหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา และเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิถีชีวิต
ชุมชนชาวเกาะเกร็ดโดยดินมีหลายลกัษณะ แต่ดินท่ีสะทอ้นวถิีชุมชนของเกาะเกร็ดคือดินเหนียว ซ่ึงเป็นตน้
ก าเนิดของศิลปหตัถกรรมและเช่ือมโยงไปสู่วฒันธรรมของชุมชน เกาะเกร็ด 

 

         
 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงแนวคิดและการออกแบบอาคารของโครงการ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ ์

 
การแปรรูปเพ่ือการออกแบบอาคารของโครงการในพ้ืนท่ีแต่ละส่วน และการจดัสรรพ้ืนท่ีการ

ออกแบบภายในโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด ดงัน้ี 
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การออกแบบ ZONE A : KOHKRED ORGANIC AND NATURAL 
 

              
                       

ภาพท่ี 8  ภาพแสดงทศันียภาพการจดัสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE A 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
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การออกแบบ ZONE B : KOHKRED HANDICRAFT 

 

  
 

ภาพท่ี 9  ภาพแสดงทศันียภาพการจดัสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE B 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ ์
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การออกแบบ ZONE C: KOHKRED CULTURE 
     

           
 
ภาพท่ี 10 ภาพแสดงทศันียภาพการจดัสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE C 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นางสาวฤทยัรัตน์ ประยรูหงษ์ 
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อภิปรายผล 
การศึกษาภูมิปัญญาหมอ้น ้ าลายวิจิตร  ไดท้ าให้ทราบถึงรูปธรรมและนามธรรม ในเร่ืองของ

ความเป็นมา, ประโยชน์การใช้งาน, ภูมิปัญญาขั้นตอนการผลิต, รูปทรง ลวดลาย และสี น ามาสู่แนวคิดท่ี
น ามาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด รวมถึงการศึกษาตวัแปร
ควบคุม กายภาพและชุมชน  ผงัองคก์รบริหารภายใน  พฤติกรรม  จิตวิทยาผูใ้ช้บริการ ผูใ้ห้บริการ และการ
วเิคราะห์บริบทของพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ   ท าใหไ้ดแ้นวความคิดใหม่ในการออกแบบตกแต่ง
โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เกาะเกร็ด ท่ีสอดคลอ้งและกลมกลืนกบัชุมชน ในลกัษณะการท่องเท่ียวและ
การเรียนรู้เชิงอนุรักษ ์ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  จากการศึกษาสามารถเป็นแนวทางให้ชุมชนชาวเกาะเกร็ดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างเขม้แขง็และการสร้างอาชีพ เช่น การหนักลบัมาผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใหส้อดคลอ้งหรือดดัแปลงกบัการใช้
งานในปัจจุบนั ดว้ยลวดลาย รูปทรง ลกัษณะการใชง้าน เป็นตน้ 

2.  งานวจิยัฉบบัน้ีมุง้เนน้การศึกษาเพ่ือสามารถเป็นแนวทางแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนและผูท่ี้
สนใจในดา้นศิลปหตัถกรรมการป้ันดินเผาและศิลปหตัถกรรมรวมถึงวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

3.  ผู ้วิจยัเสนอแนะงานวิจยัน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแรงบลัดาลใจให้คนสมยัใหม่หัน
กลบัมาเรียนรู้ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถิ่นตนเพ่ือคงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์และน าไปสืบทอด พฒันา ให้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีนวตักรรมปัจจุบนัรวมถึงอนาคต และน ากลบัมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใน
ทอ้งถิ่น 

4. โดยผูว้จิยัหวงัวา่งานวจิยัฉบบัน้ีจะสามารถเป็นแนวทางให้กบัองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดันนทบุรีให้ด าเนินการตอบสนองนโยบายน าไปสู่การ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
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การสงวนรักษาระบบนิเวศล าน า้ในบริเวณการตั้งถิ่นฐานลกัษณะชุมชนเมอืงนครศรีธรรมราช 
โดยแนวความคดิการเตบิโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพืน้ทีเ่ขยีวเพือ่การวางแผนพฒันา
เมอืงอย่างยัง่ยนื 
 
Conservation of Watercourse Eco-System in Nakhon Si Thammarat 

Urbanization Areas by Smart Growth and GreenPrint Concepts for Sustainable 

Development Planning 

 

ผู้วจิยั:      นางสาววงศิยา วงศพิ์ศาล, รองศาสตราจารย ์สิทธิพร ภิรมยร่ื์น 
               สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
                       ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชประสบปัญหาน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกๆ ปี เน่ืองจากลกัษณะทาง
กายภาพของภูมิประเทศ ประกอบกบัการเจริญเติบโตของเมืองไปในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม จึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ดงักล่าว ดงันั้น การวิจยัจึงมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือศึกษาพฒันาการการตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตของ
บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช และหาแนวทางพฒันาเมืองและสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าใน
บริเวณท่ีมีชุมชนเมืองและบริเวณใกลเ้คียง บนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
(Smart Growth) และร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว (GreenPrint) เพ่ือการวางแผนพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยืน 
                       การด าเนินงานวิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมและศกัยภาพของพ้ืนท่ี ดว้ยเทคนิค 
Sieve Analysis โดยก าหนดปัจจยั (Factors) ต่างๆ 7 ปัจจยั มาจ าแนกเป็นชั้นขอ้มูล เพ่ือแยกพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพออกจากพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาและขอ้จ ากดัต่อการพฒันา หลงัจากนั้นวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคภาพเชิงซอ้น 
(Overlay Technique) เพ่ือสรุปหาพ้ืนท่ีซ่ึงมีศกัยภาพในการพฒันา  

       ผลการวิจยัสรุปไดว้่า พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันามีอยู่ 3 ล าดบั คือ (1) พ้ืนท่ีเหมาะสม
ส าหรับสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีระบบนิเวศล าน ้ าอยู่ในบริเวณดา้นใตแ้ละดา้นตะวนัออกของชุมชนซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมขงัทุกๆ ปี เน่ืองจากมีล าคลองส าคญัไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่าแพ คลอง
ท่าดี-ทุ่งปรัง-ท่าเรียน คลองท่าซกั คลองหนา้เมือง คลองป่าเหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคูพาย เป็นตน้ 
(2) พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับส ารองไวเ้พ่ือการขยายตวัของเมืองในอนาคต คือพ้ืนท่ีท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตก
บริเวณย่านถนนกะโรมและตะวนัออกของบริเวณย่านถนนราชด าเนิน โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวเหมาะต่อการตั้ง
ถ่ินฐาน เน่ืองจากมีโครงข่ายถนนเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดอ้ย่างสะดวก ทั้งน้ีการตั้งถ่ินฐานในบริเวณดงักล่าว จะไม่
ขดัขวางการไหลและระบายน ้า และ (3) พ้ืนท่ีส่งเสริมการขยายตวัของเมืองโดยการเพ่ิมความหนาแน่นให้
สูงข้ึน พฒันาพ้ืนท่ีวา่งในเมือง การใชป้ระโยชนแ์บบผสมและสร้างความกระชบั ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีระหว่างถนน
ราชด าเนิน และถนนพฒันาการคูขวาง ตั้งแต่ตอนล่างของค่ายวชิราวุธลงไปจนถึงคลองหนา้เมือง และ
บริเวณพ้ืนท่ีตลาดหัวอิฐตามแนวยาวถนนกะโรม ซ่ึงทั้ง 2 บริเวณเป็นพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
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สมบูรณ์พร้อมส าหรับบริการชุมชนอยู่แลว้  นอกจากน้ียงัได้เสนอแนะทางดา้นการวางผงัเมืองและ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี การป้องกนัน ้ าท่วมทั้งแบบก่อสร้าง
โครงสร้างผสมกบัแบบไม่ก่อสร้างโครงสร้าง 
 
ค าส าคัญ : ระบบนิเวศล าน ้า, การเติบโตอยา่งชาญฉลาด, ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว, การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 
Abstract 

 

               Nakhon Si Thammarat has been facing heavy flood every year due to its 

natural features, landform and topography coupled with unplanned growth in 

environmentally unsuitable areas. Therefore, the main objective of this research aims 

to study evolution of settlement and urbanization of City urban areas in order to 

generate solutions for urban development, flood prevention and protection by means 

of watercourse eco-system conservation as well as directing growth to the suitable 

areas within city limits and vicinity based on theories and concepts of Smart Growth, 

GreenPrint for sustainable planning development, 

                 In performing the research, Sieve Mapping was employed as methods for 

analyzing suitability and potential for development and conservation. Seven factors 

were selected to prepare layers of physical conditions. Then, Overlay Technique was 

utilized to classify areas of different types of land from high potential to unsuitable 

and constraint.  

                 Findings from the conducted research revealed that areas suitable for 

environment conservation and urban development are as follow. First, areas suitable 

for watercourse eco-system conservation are located in the South and the East of 

Nakhon Si Thammarat municipal boundary, these areas are now facing heavy flood 

annually. Many wetlands, ponds, mashes and five streams namely Tha Pae, Tha Di - 

Thung Prang - Tha Rian, Tha Sak, Na Muang, Pa Lao, Suan Luang, and Khu Phai are 

located within these areas.  Second, areas suitable for future growth reservation are in 

the periphery of the existing city urban areas in the East of Karom district and the 

West of Ratchadamneon district. Road network for areas’ accessibility are in place 

extensively as well as future settlements will not obstruct run-off flows and storm 

drainage systems. Third, areas suitable for promoting immediate growth and urban 

expansion by increasing density, infill, compact, and mixed-use developments are 

located within two city core districts; the Ratchadamnoen-Pattanakarn Khukhwang 

area from south of Wajirawut Military Base to Klong Na Muang and Hua It market-

Karom corridor, which contain completed infra-structure readying for services. 

Moreover, urban planning for development and land use designation in vary suitable 

areas were identified; flood prevention and protection by means of structural 

construction complementing with non-structural construction were also recommended. 

 
Keywords: Watercourse Eco-System, Smart Growth, GreenPrint, Sustainable  

                    Development 
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บทน า 
 ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีการตั้งถ่ินฐานและเจริญเติบโตเป็นชุมชนหลกัแห่งหน่ึงใน
บริเวณตอนใตข้องประเทศไทยมาชา้นานโดยปรากฏหลกัฐานยอ้นหลงัไปมากกว่า 1,500 ปี เป็นชุมชน
ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนา และอาณาจกัรท่ีเป็นอิสระมายาวนานก่อนจะมีสถานภาพเป็นเมืองประเทศราช
ของสยามประเทศและจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยตามล าดบั เมืองน้ีก่อตวัข้ึนบนสันดอนท่ีเรียกว่า หาด
ทรายแกว้ ซ่ึงทอดตวัยาวตามแนวเหนือ - ใต ้การตั้งถ่ินฐานกระจายอยู่บนสันทราย ตวัเมืองจึงมีลกัษณะ
ยาวในแนวเหนือใตต้ามถนนราชด าเนินและถนนพฒันาการคูขวาง โดยมีคลองส าคญั 7 สายไหลตดัผ่าน
ในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ไดแ้ก่ คลองท่าแพ คลองท่าดี-ทุ่งปรัง-ท่าเรียน คลองท่าซัก คลองหนา้เมือง 
คลองป่าเหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคูพาย คลองทั้งเจ็ดน้ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และใน
อดีตใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรออกสู่ทะเลเพ่ือการคา้ขายและติดต่อกบัอาณาจกัรอ่ืนๆ รวมทั้งท าหนา้ท่ีเป็น
เส้นทางระบายน ้ าตามธรรมชาติจากเขาหลวงในดา้นตะวนัตกลงสู่อ่าวไทยในดา้นตะวนัออก (สิทธิพร 
ภิรมยร่ื์น, 2550) 
  ปัจจุบนัการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มิไดจ้ ากดัอยู่แค่บนสันทราย แต่มี
การเจริญเติบโตจากสันทรายออกไปทั้งทางตะวนัออกดา้นถนนพฒันาการคูขวางและถนนเฉลิมพระ
เกียรติและทางตะวนัตกในบริเวณตลาดหวัอิฐ จนมีเน้ือท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชถึง 22.56 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนสันทรายทอดยาวตามเหนือ - ใต ้ขนาบดว้ยท่ีราบลุ่มทั้ง 2 ขา้ง ห่างจากเขาหลวงซ่ึงอยู่
ทางทิศตะวนัตกประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกประมาณ 
13 กิโลเมตร พ้ืนท่ีทัว่ไปเป็นท่ีดอนค่อยๆ ลาดต ่าไปทางทิศตะวนัออกและทางทิศตะวนัตก จากลกัษณะ
ทางกายภาพดังกล่าวประกอบกบัการเจริญเติบโตของเมืองโดยเฉพาะด้านตะวนัออกท่ีขยายตวัรุกล ้ า
ออกไปในพ้ืนท่ีลุ่ม ท่ีราบน ้าท่วมถึง และพ้ืนท่ีชุมน ้า รุกล ้าและขดัขวางระบบนิเวศล าน ้ าและระบบระบาย
น ้าตามธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและพ้ืนท่ีโดยรอบประสบปัญหาน ้ า
ท่วมซ ้ าซากและรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกปี โครงข่ายคลองหลกัไม่สามารถรองรับการระบายน ้ าออกสู่ทะเลไดดี้
เช่นเดิมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัการสงวนรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ตามธรรมชาติ ระบบนิเวศล าน ้ า และการวางแผนพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน แนวความคิด “การเติบโตอย่าง
ชาญฉลาด (Smart Growth)” และ “ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว (GreenPrint)”  

 2. เพ่ือศึกษาการตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช  
 3. เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาเมืองและสงวนรักษาระบบนิเวศ 

ล าน ้ าในบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าของโครงข่ายล าคลองบนพ้ืนฐาน
แนวความคิดการเติบโตอยา่งชาญฉลาดและร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว 
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ขอบเขตพืน้ทีว่จิยั 
    พ้ืนท่ีในการวิจัยมี 2 ระดับ คือ ระดับการตั้ งถ่ินฐานชุมชนเมือง คือพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ี 22.56 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมต าบลปากพูน ต าบลท่าซัก ต าบลนาเคียน  
ต าบลท่าวงั ต าบลปากนคร ต าบลโพธ์ิเสด็จ ต าบลคลงั ต าบลในเมือง ต าบลมะม่วงสองตน้ ต าบลท่าเรือ  
อ  าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และต าบลนาสาร  ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม และระดับอนุภาค 
ครอบคลุม อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงจะเน้นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในเขตลุ่มน ้ าของโครงข่ายล า
คลองทั้ง 7 สาย ซ่ึงเช่ือมต่อกบัคลองบา้นตาล คลองคอน และคลองท่าแพ ทางดา้นเหนือ คลองทุ่งปรัง 
และคลองท่าดี ทางดา้นตะวนัตก คลองวงัววั และคลองหวัตรุด ทางดา้นใต ้และคลองหวัตรุด และคลอง
ปากนคร ทางดา้นตะวนัออก 

 
แผนท่ี 1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

กรอบทฤษฎแีละแนวคดิในการวจิยั 
   กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานแนวคิด “การเติบโตอย่างชาญฉลาด” ท่ี
เน้นการพฒันาท่ีกระชับไม่กระจัดกระจาย การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสม ในบริเวณท่ีมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานอยู่แลว้ และแนวคิด “ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว” ซ่ึงเนน้การสงวนรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ และระบบนิเวศเป็นหลกั  โดยจะมุ่งเนน้พ้ืนท่ีเมืองใหมี้ความสัมพนัธ์กนัอย่างกระชบั 

(Jenks, and Burgess (Ed.), 2000) และสอดคลอ้งกบัการรักษาท่ีโล่ง พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี
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งดงาม และพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยท าการระบุ “ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว (GreenPrint)” 
ส าหรับจดัท าแผนท่ีแสดงแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติของพ้ืนท่ี เพ่ือน ามาก าหนดกรอบการพฒันา สงวน
รักษา และควบคุมการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช (Duany, Speck, and Lydon, 2010)   
 

กระบวนการและวธิีการวจิยั 
 กระบวนการวิจยัเร่ิมตน้จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและ
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช สภาพทางกายภาพและผงัเมืองรวมเมือง
นครศรีธรรมราช หลงัจากนั้นด าเนินการวิจยัตาม 5 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 
  1. การจดัท าแผนท่ีวิเคราะห์ “ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว (GreenPrint)” และชั้นขอ้มูล (layer) เพ่ือ
เตรียมวิเคราะห์หาศกัยภาพการพฒันาพ้ืนท่ี โดยก าหนดปัจจยัท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่างๆ ก าหนดเกณฑ์
การวดัค่าคะแนนของปัจจยั ก าหนดค่าความส าคญัของปัจจยั และ แสดงค่าของปัจจยัลงบนแผนท่ี 
       2. การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาของพ้ืนท่ีดว้ยเทคนิค Sieve Analysis 
       3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบศกัยภาพการพฒันาของพ้ืนท่ีท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 กบัผงัเมือง
รวมเมืองนครศรีธรรมราชว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้อย่างไร โดยวิธีการซ้อนทับชั้นขอ้มูล (Overlay 
Analysis) ดว้ยโปรแกรม ArcView GIS 3.2  
                 4. การวิเคราะห์ลกัษณะเขตชุมชนเมือง บริเวณศูนยก์ลางชุมชนและทิศทางการขยายตวัของ
เมืองตามผงัเมืองรวมจากผลท่ีไดต้ามการวิคราะห์ในขั้นตอนท่ี 3 รวมทั้งการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรักษา
ระบบนิเวศในบริเวณท่ีมีล าน ้ าไหลผ่าน รวมทั้งบริเวณแหล่งน ้ าและพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า ตั้งแต่บริเวณเทือกเขา
หลวงดา้นตะวนัตกไปจนถึงปากอ่าวชายฝ่ังอ่าวไทยทางดา้นตะวนัออก (ปากนคร) 
  5. การสรุปผลการวิจยั การสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวคิดจากผลสรุป และเสนอแนะบริเวณ
พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาเป็นชุมชนและพ้ืนท่ีสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้า 
 

การด าเนินการวจิยั 
  การด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มลูไดใ้ชวิ้ธีการซอ้นทบัชั้นขอ้มูล (Overlay Analysis) ซ่ึง
เป็นการซ้อนทบัข้อมูลลกัษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือน ามาวิเคราะห์ดว้ย
หลกัการ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด” และ “ร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว” โดยใช้ชั้นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บ
รวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ และการส ารวจภาคสนามโดยยอ่ของผูว้ิจยั  

การจดัชั้นขอ้มลูจ าแนกตามปัจจยัส าคญั 7 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยั “การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและอาคาร” ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าในบริเวณการตั้งถ่ินฐานท่ีมีลกัษณะ
เป็นชุมชนเมือง (Daniels, T and K., 2003) เพ่ือศึกษาทิศทางการขยายตวัของเมือง และความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีการขยายตวั (2) ปัจจยั “พ้ืนท่ีสีเขียว” เป็นปัจจยัท่ีเลือกมาเพ่ือศึกษาระบบนิเวศล าน ้ า และพ้ืนท่ีสีเขียว
ของเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม หรือพ้ืนท่ีป่า เพ่ือศึกษาความเหมาะสมต่อการสงวนรักษาระบบนิเวศ
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ล าน ้ า พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีน ามาศึกษา ได้แก่ ประเภทนาไร่สวน พ้ืนท่ีเพาะ เล้ียงสัตวน์ ้ า การปศุสัตว์  และ
ประเภทพ้ืนท่ีป่า (3) ปัจจยั “เส้นทางน ้า” เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าใน
บริเวณการตั้งถ่ินฐานท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง  เพ่ือศึกษาทิศทางการไหลของน ้า และการระบายน ้าลงสู่
ทะเล นอกจากน้ียงัเพ่ือสงวนรักษาพ้ืนท่ีบริเวณเส้นทางน ้ าไม่ใหมี้การพฒันา (4) ปัจจยั “แหล่งน ้ า” เพ่ือ
ศึกษาแหล่งน ้าท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครศรีธรรม ราช ไดแ้ก่ ประเภทแหล่งน ้า บ่อ หนอง มีน ้ าตลอดปี 
ประเภทบ่อ หนอง มีน ้ าไม่ตลอดปี และประเภทแหล่งน ้ าอ่ืนๆ (5) ปัจจยั “เส้นชั้นความสูง” เพ่ือศึกษา
ลกัษณะภูมิประเทศ ความสูง – ต ่า ของพ้ืนท่ี และน ามาวิเคราะห์หาความเหมาะสมการก าหนดการใช้
ประโยชนท่ี์ดินในอนาคต และสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้า (6) ปัจจยั “พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั” เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่ควรน ามาพฒันาเป็นพ้ืนท่ีขยายตวัและตั้งถ่ินฐานของเมือง 
หรือพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม เน่ืองจากไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน (Williams, Burton, and 
Jenks (Ed.), 2000) ทั้งน้ีพ้ืนท่ีดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนท่ีรับน ้ า หรือเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ
การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในอนาคต และ (7) ปัจจยั “ถนนสายหลกั” มีผลต่อการขยายตวัและการตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ถนนราชด าเนิน ถนนกระโรม ถนนพฒันาการคูขวาง และถนน
เฉลิมพระเกียรติ นอกจากน้ีถนนสายหลกัยงัเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมในการก่อสร้างถนนท่ีไม่
ขดัขวางเสน้ทางการไหลของน ้า เพ่ือใหน้ ้าสามารถระบายไดดี้ และป้องกนัการเกิดอุทกภยั 

 

แผนท่ี 2 การซอ้นทบัชั้นขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์สภาพปัจจุบันด้วยหลกัการแนวคดิการเตบิโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพืน้ที่
เขยีว 
                   ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ า ของชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช ไดค้ดัเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทั้งหมด 7 ปัจจยัดว้ยกนัมาวิเคราะห์ศกัยภาพ โดย
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์ ไดผ้ลสรุปพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดว้ยกนั 3 ระดบั
หลกัๆ ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด เหมาะสมในการสงวนรักษา  คือ พ้ืนท่ีบริเวณดา้น
ทิศตะวนัออกของเมืองนครศรีธรรมราช เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่ในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบ พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
และพ้ืนท่ีชายฝ่ัง น ้ าท่ีไหลมากจากเขาหลวงสามารถไหลออกสู่ทะเลไดดี้ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่
เหมาะต่อการสร้างท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานต่างๆในบริเวณน้ี จะเป็นการขวางกั้นการไหลของน ้า
เพ่ือออกสู่ทะเล และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมภายในเมือง ระดบัท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพมาก 
เหมาะแก่การสงวนรักษาใหเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ า คือพ้ืนท่ีดา้นทิศใตข้องเมืองนครศรีธรรมราช เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีดงักล่าว มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบลุ่ม และอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาอุทกภยัเป็นประจ า 
ส่วนพ้ืนท่ีระดบัท่ี 3 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพนอ้ยท่ีสุดในการสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ า แต่เป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุดในการตั้งถ่ินฐาน และรองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคต (Leitmann, 1999) 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีตามแนวถนนพฒันาการคูขวาง จนถึงคลองท่าเรียน และบริเวณตลาดหัวอิฐ พ้ืนท่ีดงักล่าวมี
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชากรในพ้ืนท่ีอยูแ่ลว้  

 
 

แผนท่ี 3 การวิเคราะห์เพ่ือหาศกัยภาพของพ้ืนท่ีดว้ยวิธีการซอ้นทบัชั้นขอ้มลู (Overlay Analysis) 
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                   เม่ือน าหลกัการแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว มาวิเคราะห์
ร่วมกบัโปรแกรมวิเคราะห์เทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลท่ีไดท้ าให้สามารถแบ่งการพฒันาพ้ืนท่ี
บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชออกเป็น  3 พ้ืนท่ีดว้ยกนั คือ 
           1. พ้ืนท่ีท่ีสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ า คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู่บริเวณดา้นใตท่ี้เป็นพ้ืนท่ี
ประสบปัญหามีน ้าท่วมขงัทุกๆ ปีในช่วงฤดูฝน  พ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกท่ีมีความเหมาะสมต่อการสงวนรักษา 
เน่ืองจากมีล าคลองส าคญัไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่าแพ คลองท่าดี-ทุ่งปรัง-ท่าเรียน คลองท่าซัก 
คลองหนา้เมือง คลองป่าเหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคูพาย เป็นตน้ โดยเฉพาะ 3 คลองหลงัน้ีเช่ือม
ต่อไปยงัคลองหัวตรุด และคลองปากนคร ซ่ึงบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ า รวมทั้งยงัเป็นทาง
ระบายน ้าหลกัของเมือง นอกจากน้ี พ้ืนท่ีทางดา้นตะวนัออก ยงัตั้งอยู่ติดกบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
ชายเลนปากพญา-ปากนคร ซ่ึงเป็นหน่ึงในป่าส าคัญของลุ่มน ้ าปากพนัง ท าให้พ้ืนท่ีชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุและอนุบาลสัตวน์ ้ าท่ีส าคญั 
และมีระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของประชากรในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง, 2551) 
      2. พ้ืนท่ีส ารองไวเ้พ่ือการขยายตวัของเมืองในระยะแรก (2.1) บริเวณท่ี 1 คือพ้ืนท่ีท่ีอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเหนือพ้ืนท่ีแนวยาวตลาดหัวอิฐ หรือเหนือถนนสะพานยาวข้ึนไป ตั้งแต่ คลองท่าเรียน 
ไปจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 บริเวณท่ี 2 คือบริเวณพ้ืนท่ีดา้นเหนือ ตะวนัออก และดา้นใต้
ของถนนราชด าเนินและถนนพฒันาการคูขวาง (ทางหลวง 4012) บริเวณหวัถนน ยกเวน้ย่านอนุรักษพ้ื์นท่ี
เปิดโล่งในเขตทหารค่ายวชิราวุธ (สนามบินเก่า) และย่านอนุรักษโ์บราณสถาน – เมืองเก่าบริเวณดา้นล่าง
คลองหนา้เมืองและโดยรอบวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พ้ืนท่ี 1 ดงักล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งถ่ิน
ฐาน เน่ืองจากมีถนนสายหลกั เช่ือมต่อโดยถนนสายรองและสายทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงสามารถพฒันาเพ่ิมเติม
ใหมี้โครงข่ายเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดอ้ย่างสะดวก นอกจากน้ีการตั้งถ่ินฐานบริเวณดงักล่าวหากมีการก าหนดแนว
กนัชน(buffer) ตามแนวคลองหลกัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก กจ็ะไม่กีดขวางทิศทางการไหลของน ้าและ
การระบายน ้า ช่วยใหน้ ้าท่ีมาจากเทือกเขาหลวง หรือแมแ้ต่น ้ าท่ีท่วมภายในเขตท่ีมีการตั้งถ่ินฐาน สามารถ
ระบายลงสู่ทะเลไดดี้ เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ีราบบนสันทรายเดิม และอยู่สูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 
                    นอกจากน้ีแลว้พ้ืนท่ีส ารองไวเ้พ่ือการขยายตวัของเมืองในระยะยาว (2.2) ไดแ้ก่พ้ืนท่ีดา้น
ตะวนัออกของถนนพฒันาการคูขวาง ต่อจากบริเวณพ้ืนท่ีส ารองระยะแรก (2.1) ออกไปจนถึงแนวถนน
เฉลิมพระเกียรติ ทั้ งน้ีต้องมีการก าหนดแนวกันชน (buffer) ตามแนวคลองหลักในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตก ต่อจากพ้ืนท่ีส ารองระยะแรก (2.1) 
                   3. พ้ืนท่ีส่งเสริมการขยายตวัของเมือง โดยการเพ่ิมความหนาแน่นใหสู้งข้ึน พฒันาพ้ืนท่ี
ว่างในเมือง (infill development) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบบผสมและสร้างความกระชบัของเมือง (Lang, 
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1994) ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีระหวา่งคลองท่าเรียน ถนนราชด าเนิน และถนนพฒันาการคูขวาง บริเวณตั้งแต่ตอนล่าง
ของค่ายวชิราวุธ ลงจนถึงคลองหนา้เมือง และบริเวณหวัอิฐตามแนวยาวตะวนัออก-ตะวนัตกถนนกะโรม 
(ทางหลวง 4016) ระหว่างถนนคู่ขนานทางดา้นเหนือ (ถนนสะพานยาว) และดา้นใต ้(ถนนโพธ์ิเสด็จ) ซ่ึง
ทั้ง 2 บริเวณเป็นพ้ืนท่ีบริเวณเมืองเก่าท่ีมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอสามารถรองรับการ
เติบโตไดอี้กและยงัพอมีพ้ืนท่ีวา่งส าหรับประเภทการพฒันาท่ีวา่งท่ียงัเหลือในเมือง (infill) 

 
(1)  (2)                                                 (3) 

แผนท่ี 4 (1) พ้ืนท่ีท่ีสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้า  
(2) พ้ืนท่ีท่ีส ารองไวเ้พ่ือการขยายตวัของเมือง (3) พ้ืนท่ีส่งเสริมการขยายตวัของเมือง  

 

การวเิคราะห์ผงัเมอืงรวมเมอืงนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่3) 
            ส่วนหน่ึงของการด าเนินการวิจยัไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผงัเมืองรวมเมือง
นครศรีธรรมราช (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2551) และผงัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
หาศกัยภาพของพ้ืนท่ี โดยส่วนใหญ่แลว้จะเห็นไดว้า่ผงัเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบบัปรับปรุงคร้ัง
ท่ี 3) จะมีการเพ่ิมท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงขยายไปทางดา้นตะวนัออก ผลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสรุปไดด้งัน้ี  
            พ้ืนท่ีท่ีสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ า ตามผงัเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ไดก้ าหนดท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวบ้ริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ี
พกัอาศยัและบริเวณขอบของเขตผงัเมืองรวม เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง และก าหนดท่ีดินประเภทท่ี
โล่งเพ่ือนนัทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวอ่อน) ไวบ้ริเวณสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
สวนหย่อม และสนามกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน ซ่ึง
ถือว่ายงัไม่เพียงพอต่อการสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ า และยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้ าท่วม
ภายในเมืองได ้ดงันั้น การก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดงักล่าว ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยสงวน
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รักษาพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณแหล่งน ้ าล  าคลองให้มีการใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว และก าหนดพ้ืนท่ี
ทางดา้นตะวนัออกของเมืองให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับการระบายน ้ า และไม่ส่งเสริมการตั้งถ่ินฐาน เพ่ือช่วย
แกปั้ญหาน ้าท่วม และยงัเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บัเมืองได ้(Moughtin and Shirley, 2005) 

   พ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการขยายตวัของเมือง ตามผงัเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบบัปรับปรุง
คร้ังท่ี 3) ไดก้ าหนดท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ไวบ้ริเวณถนนพฒันาการคูขวาง
ตอนบนในพ้ืนท่ีต าบลปากพูน บริเวณฝ่ังตะวนัออกของพ้ืนท่ีผงัในพ้ืนท่ีต าบลปากนคร บริเวณตอนล่าง
ของผงัในพ้ืนท่ีต าบลท่าเรือและต าบลชา้งซา้ย ซ่ึงบริเวณดงักล่าวเม่ือท าการวิเคราะห์ตามหลกัการแนวคิด
การเติบโตอยา่งชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนท่ีเขียวแลว้ เห็นว่าพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าว ไม่มีความเหมาะสมต่อ
การพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากเป็นท่ีราบลุ่ม และมีน ้าท่วมขงั เหมาะแก่การสงวนรักษาไวเ้พ่ือเป็นพ้ืนท่ี
ระบายน ้ าลงสู่ทะเล และเป็นพ้ืนท่ีซับน ้ าและป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม อย่างไรก็ตาม จากผงัเมืองรวมเมือง
นครศรีธรรมราช (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ท่ีไดก้ าหนดให้มีการขยายตวัไปบริเวณตะวนัตกของพ้ืนท่ี ใน
แนวขนานถนนกะโรมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต าบลโพธ์ิเสด็จ และต าบลปากพูน เพ่ือเป็น
พ้ืนท่ีพกัอาศยัชั้นดีท่ีสามารถเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางเมืองไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนการก าหนดบริเวณย่านกลาง
เมือง ใหอ้ยู่ระหว่างแนวถนนราชด าเนินถึงถนนพฒันาการคูขวาง บริเวณริมถนนกะโรม บริเวณตอนล่าง
ของค่ายวชิราวุธถึงแนวคลองหน้า เ มืองในพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลปากพูนและเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมจากศูนยก์ลางเมืองนั้น มีความเหมาะสม เน่ืองจาก ผลจาก
การวิเคราะห์ พบวา่ลกัษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง และเหมาะสมต่อการรองรับการขยายตวั
ของเมืองนครศรีธรรมราช  

 

 

แผนท่ี 5 การเปรียบเทียบผงัเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 
เม่ือน ามาซอ้นทบักบัการวิเคราะห์ศกัยภาพของพ้ืนท่ี  
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ข้อเสนอแนะบนพืน้ฐานหลกัการแนวคดิการเตบิโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพืน้ทีเ่ขยีว 
ขอ้เสนอแนะบนพ้ืนฐานหลกัการแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนท่ี

เขียว เพ่ือการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าในบริเวณการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มีดงัน้ี
(Duany, Speck, and Lydon, 2010) 

   1. ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ควรมีการรักษาพ้ืนท่ีโล่ง พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีธรรมชาติ
ท่ีงดงาม และพ้ืนทีซ่ึงมีความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ ฝ่ังตะวนัออกของพ้ืนท่ี บริเวณต าบลท่าซัก 
และต าบลปากนคร เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม และพ้ืนท่ีชุ่มน ้า และมีป่าชายเลน
ท่ีเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีดา้นฝ่ังใตเ้น่ืองจาก เป็นพ้ืนท่ีลุ่ม และมีน ้ าท่วมขงัทุกปี 
ตั้งแต่ถนนโพธ์ิเสดจ็ไปจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013  
                  2. ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ควรมีการระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม
ของภูมิภาค (ภูมินิเวศ ภูมิวฒันธรรม) ท่ีจะสะสมไวใ้หพ้อกพนูเพ่ิมเติมข้ึนมา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีชุ่มน ้าและเขตกนั
ชน ทางน ้ าหลากหรือทางเล่ียงน ้ า และท่ีราบน ้ าท่วมถึง ท่ีลาดชนัปานกลางและสูง บริเวณเติมน ้ าใตดิ้น 
พ้ืนท่ีป่าไม ้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชได ้แหล่งท่ีอยู่อาศยัสัตวป่์าท่ีส าคญั ลกัษณะทางประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี และวฒันธรรม (สุรัสดา นิปริยาย, 2543) บริเวณท่ีมองเห็นภูมิทศัน์จากถนนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
พ้ืนท่ีบริเวณแนวยาวตามฝ่ังถนนราชด าเนิน ตั้งแต่คลองหนา้เมืองไปจรดหวัถนน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ มีโบราณสถาน ไดแ้ก่บริเวณย่านราชการ เมืองเก่า และวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และโบราณสถานต่างๆ ท่ีมีความส าคญั และสามารถมองเห็นภูมิทศันไ์ดจ้ากถนนราชด าเนินอีกดว้ย 
                      นอกจากน้ียงัมีสาระส าคญัของขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ า และ
ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
  เน่ืองจากในการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) มีการ
ปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีควบคุมกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยั (สีเหลือง) และ
พ้ืนท่ีบางส่วนของท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจึงควรมี
การพิจารณาควบคุมเร่ืองการถมดินและระยะความสูงของการถมดิน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยจ ากดัระดบัความสูงของ
อาคารใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีควบคุมไว ้และเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการถมดินขวางทิศทางการระบายน ้า
อนัอาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาน ้ าท่วมในอนาคตได้ นอกจากน้ียงัเสนอให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินทุก
ประเภทท่ีอยู่ริมฝ่ังล าคลองและแหล่งน ้ าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามธรรมชาติของล า
คลองและแหล่งน ้าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน ้า หรือการ
สาธารณูปโภค เพ่ือใหน้ ้าสามารถระบายออกสู่ทะเลไดส้ะดวก และป้องกนัการรุกล ้าพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ าท่ีจะ
ท าใหกี้ดขวางการระบายน ้า 
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แผนท่ี 6 ขอ้เสนอแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้าบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 
  ด้านการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
    การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม นอกจากแกไ้ขปัญหาดว้ยการก่อสร้างโครงสร้าง เช่น การสร้าง
เข่ือนแลว้ ยงัแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยใชแ้นวทางไม่ก่อสร้างโครงสร้างมาสนนัสนุนดว้ยทฤษฏีการแกไ้ขปัญหา
น ้าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางการบริหารจดัการดา้นน ้าท่วมลน้ (Flood Management) 
ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชไดโ้ดยวิธีการ ดงัน้ี 
          1. การปรับปรุงสภาพล าน ้า ทั้ง 7 สายในแนวตะวนัตก - ตะวนัออก ท่ีเป็นเส้นทางการระบาย
น ้าสายหลกัของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ คลองท่าแพ คลองท่าซกั คลองหนา้เมือง คลองป่าเหลา้ 
คลองสวนหลวง คลองคูพาย และในแนวเหนือใต ้ไดแ้ก่คลองท่าดี – ทุ่งปรัง - ท่าเรียน รวมทั้งไปถึง
โครงข่ายท่ีคลองทั้ ง 7 สายเช่ือมต่อในระดบัอนุภาค เช่น คลองบ้านตาล คลองคอนและคลองท่าแพ
ทางดา้นเหนือ คลองทุ่งปรัง และคลองท่าดี ทางดา้นตะวนัตก คลองวงัววั และคลองหวัตรุด ทางดา้นใต ้
และ คลองหวัตรุด และคลองปากนครทางดา้นตะวนัออก  เพ่ือใหน้ ้าท่ีท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล าน ้ า
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ไดส้ะดวกหรือช่วยให้กระแสน ้ าไหลเร็วยิ่งข้ึน เป็นการบรรเทาความเสียหายจากน ้ าท่วมขงัได ้โดยใช้
วิธีการขุดลอกล าน ้ าต้ืนเขินให้น ้ าไหลสะดวกข้ึน ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อ
ทางเดินของน ้า ก าจดัวชัพืช ผกัตบชวา และร้ือท าลายส่ิงกีดขวางทางน ้าไหลใหอ้อกไป  
        2. การสร้างคนักั้นน ้ าและปลูกพืชริมตล่ิงเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะหนา้ดิน  วิธีการดงักล่าว
เป็นวิธีการดั้งเดิมท่ีมีมาแต่โบราณโดยการก่อสร้างคนัดินกั้นน ้าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามล าน ้ าห่าง
จากขอบตล่ิงพอสมควร เพ่ือป้องกนัมิใหน้ ้ าลน้ตล่ิงไปท่วมในพ้ืนท่ีต่างๆ พร้อมทั้งปลูกพืชท่ีช่วยยึดหนา้
ดิน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกนัเซาะหนา้ดินจากน ้าท่ีไหลเช่ียวในบางฤดู 
  3. การสร้างทางผนัน ้ า เพ่ือผนัน ้ าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีลน้ตล่ิงท่วมให้ออกไป โดยการ
ก่อสร้างทางผนัน ้าหรือขดุคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัล าน ้าท่ีมีปัญหาน ้าท่วม  ใหน้ ้าไหลไปตามทางผนัน ้าท่ี
ขดุข้ึนใหม่ไปลงล าน ้าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ คลองท่าเรียน คลอง
ทุ่งปรัง และคลองท่าซัก ควรขุดลอกและขุดใหม่ตามแนวเดิมในแนวเหนือ-ใตผ้่านสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ไปออกจากคลองบา้นตาล คลองคอนและคลองท่าแพทางดา้นเหนือ 
 

ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะในการวจิยัขั้นต่อไป 
 อยา่งไรกต็าม การวิจยัยงัคงมีขอ้บกพร่อง เช่น 
 1. การทบทวนเอกสารและงานวิจยัไม่กวา้งขวางและครอบคลุม เน่ืองจากแนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าในบริเวณท่ีมีการตั้ งถ่ินฐานชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราชและบริเวณใกลเ้คียงนั้นมีจ านวนมาก อาจส่งผลใหก้ารวิจยัน้ีไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควรหรือไม่
ครอบคลุมทุกประเดน็ท่ีส าคญั 
                   2. ชั้นขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์บางรายการยงัไม่มีการปรับปรุงใหท้นัสมยั เกณฑก์ารใหค่้า
คะแนนในการวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อยู่บนพ้ืนฐานความคิดของผูวิ้จยัแต่
เพียงผูเ้ดียว จึงอาจท าใหผ้ลการวิจยัท่ีไดมี้ความคาดเคล่ือน 
 3. การวิจยัไดอ้า้งอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิชาการท่ีเป็นเร่ืองทางเทคนิค ประชาชนทัว่ไป
เขา้ใจไดย้าก ผูวิ้จยัจึงไม่เลือกใชว้ิธีการสอบถาม และสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนโดยทัว่ไป  
 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาระบบนิเวศล าน ้ าเป็นเพียงขอ้เสนอแนะในหลกัการ
ทัว่ไป ยงัขาดขอ้พิจารณาทางดา้นวิศวกรรม 
                   ดงันั้นเพ่ือใหก้ารวิจยัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขอ้เสนอแนะในการวิจยัขั้นต่อไป กคื็อ 
                   1. การศึกษาแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ าการป้องกันน ้ าท่วมแบบไม่ใช้
โครงสร้าง และอ่ืนๆ 
                 2. การปรับปรุงฐานขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ทนัสมยั พร้อม น ามาใช้วางแผนและผงัได้
ทนัที  รวมทั้งการวิจยัสร้างเกณฑก์ าหนดค่าคะแนนปัจจยัต่างๆในการวิเคราะห์ 
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                  3. การวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผงับนพ้ืนฐานแนวคิดการเติบโต
อยา่งชาญฉลาดและร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว 
                  4. การวิจยัทางดา้นวิศวกรรมโยธา ระบบการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม          
          

บทสรุป 
                       ปัญหาเร่ืองน ้าท่วมซ ้าซากทุกๆ ปี ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เน่ืองมาจากลกัษณะทาง
กายภาพประกอบกบัการเจริญเติบโตของเมืองไปในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงท าใหเ้กิด
ปัญหาดังกล่าว การวิจัยจึงได้ก าหนดวตัถุประสงค์หลกั เพ่ือศึกษาพฒันาการการตั้ งถ่ินฐานและการ
เจริญเติบโตของบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช และหาแนวทางพฒันาเมืองและสงวนรักษาระบบ
นิเวศล าน ้าในบริเวณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองและบริเวณใกลเ้คียง บนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี 
การเติบโตอยา่งชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว  เพ่ือการวางแผนพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยืน  

        ผลการวิจยัพบวา่ ล าดบัของศกัยภาพในการพฒันาจากต ่าไปหาสูงคือ (1) พ้ืนท่ีศกัยภาพการ
พฒันาต ่าท่ีควรสงวนรักษาไวเ้ป็นพ้ืนท่ีนิเวศล าน ้ าคือบริเวณดา้นใตข้องชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีประสบปัญหามี
น ้ าท่วมขงัทุกๆ ปีและพ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกของถนนพฒันาการคูขวาง เน่ืองจากมีโครงข่ายล าคลองสาย
ส าคัญไหลผ่าน เป็นต้น (2) พ้ืนท่ีศกัยภาพการพฒันาปานกลางท่ีควรส ารองไว ้เพ่ือน ามาใช้เพ่ือการ
ขยายตวัของเมืองในอนาคต คือพ้ืนท่ีท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัออกถนนราชด าเนินและถนนพฒันาการคูขวาง 
และพ้ืนท่ีดา้นตะวนัตกเหนือพ้ืนท่ีแนวยาวตลาดหวัอิฐ (ถนนกะโรม) โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวจะไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการตั้ งถ่ินฐาน เน่ืองจากมีโครงข่ายถนนท่ีเข้าถึงพ้ืนท่ีได้สะดวก การตั้ งถ่ินฐานในบริเวณน้ีจะไม่
ขดัขวางการไหลและระบายน ้า และ (3) พ้ืนท่ีศกัยภาพการพฒันาสูงสมควรส่งเสริมการขยายตวัของเมือง
ในอนาคตโดยการเพ่ิมความหนาแน่น พฒันาพ้ืนท่ีว่างในเมืองและสร้างความกระชบัไดแ้ก่ พ้ืนท่ีระหว่าง
ถนนราชด าเนิน และถนนพฒันาการคูขวาง ตั้งแต่ตอนล่างของค่ายวชิราวธุลงมาจนถึงคลองหนา้เมือง และ
บริเวณหัวอิฐตามแนวยาวตะวนัออก - ตะวนัตกของถนนกระโรม ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเมืองเดิมท่ีมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานสมบูรณ์ 

 ขอ้เสนอแนะบนพ้ืนฐานหลกัการแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนท่ีเขียว
เพ่ือการสงวนรักษาระบบนิเวศล าน ้ า ไดแ้ก่  การรักษาพ้ืนท่ีโล่ง พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีธรรม ชาติท่ีงดงาม 
และพ้ืนทีซ่ึงมีความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการระบุแหล่งทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีส าคญัและ
พอกพนูข้ึนของภูมิภาค  
                   การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม นอกจากแกไ้ขปัญหาแบบการก่อสร้างโครงสร้างแลว้ ยงัแกไ้ข
ปัญหาไดโ้ดยใชแ้นวทางแบบไม่ก่อสร้างโครงสร้างมาสนบัสนุน เป็นตน้วา่  การปรับปรุงสภาพล าน ้ าทั้ง 7 
สาย และโครงข่ายท่ีเช่ือต่อในระดบัอนุภาค การสร้างคนักั้นน ้าและปลกูพืชริมตล่ิงเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะ
หนา้ดิน รวมทั้งการสร้างทางผนัน ้า เพ่ือผนัน ้าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีลน้ตล่ิงท่วมใหอ้อกไปใหไ้หลไปลง
ล าน ้าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่อ่าวไทย 
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เคร่ืองประดบัแนวทดลองเพือ่เสริมความงามให้กบัผวิพรรณของผู้สวมใส่ 
 
THE EXPERIMENTAL ORNAMENT OF BRIGHTNESS 

 

 
ผู้วจิยั   นส.วรีวรรณ์  แกว้กาญจนดิษฐ ์,อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
             สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 
 ผิวพรรณท่ีขาวใส เป็นผิวพรรณในอุดมคติท่ีปรารถณาของคนส่วนใหญ่ในสังคม จนเกิดเป็น
ความเช่ือและค่านิยมของการมีผิวพรรณท่ีขาวกระจ่าง สะดุดตา เพ่ือเป็นการยอมรับทั้งจากตวัเองและ
สังคม จึงมีการพฒันาและสรรหากรรมวิธีเพ่ือความงาม ความขาวข้ึนมามากมาย อย่างการใช้สาร
สงัเคราะห์ท่ีน ามาใชเ้พ่ือปรับสีผิว อยา่ง กลตูา้ไธโอน ท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่ในขณะน้ี แต่การใชก้ลูตา้ไธโอนนั้น
มีความเส่ียงต่อสุขภาพและเป็นอนัตรายต่อชีวิต หากไดรั้บเป็นเวลานานและใช้ไม่ถูกวิธี และดว้ยใน
ปัจจุบนัท่ีกระแสความนิยม เกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว ผ่านระบบส่ือสารและเทคโนโลยีในการติดต่อ ท าให้
ไดรั้บขอ้มลูไดง่้ายและตลอดเวลา ส่งผลใหเ้กิดการโนม้เอียงและขาดการพิจารณาถึงขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น ท า
ใหห้ลงไปกบัความตอ้งการและค่านิยมความงามไปโดยไม่รู้ตวั ท าใหห้ลงลืมความปลอดภยัและขาดการ
หาขอ้มลูท่ีครบถว้นก่อนการตดัสินใจ  
 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นต้นเหตุแห่งความจูงใจให้ผู ้วิจัยท าการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน
เคร่ืองประดบัแนวทดลอง เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย ท่ีอาจ
ร้ายแรงจนถึงชีวิตไดแ้ละเป็นการเสริมความขาวกระจ่างใหก้บัผิวพรรณขณะสวมใส่ ทั้งยงัเป็นการทดลอง
ขยายขอบเขตและพฒันาความเป็นไปไดข้องเคร่ืองประดบั โดยรวมองคค์วามรู้ในดา้นกายภาพของวสัดุ
และองค์ประกอบศิลป์เขา้ไวด้ว้ยกนั ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การออกแบบและการผลิต ดว้ยเทคนิคท่ี
เหมาะสมผา่นการส ารวจทั้งหมด คือ การหล่อดว้ยซิลิโคน ซ่ึงมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนอนัเป็นสารท่ีใช้
เพ่ือความขาว แต่น ามาเปล่ียนวิธีการใชใ้หม่ เกิดเป็นเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีสะทอ้นแง่มุมของความพอดี
และพอใจในความงามของตน โดยน าเสนอผ่านแนวคิด “การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” โดย
กระบวนการวิเคราะห์และขั้นตอนการส ารวจน ามาซ่ึงผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลองเพ่ือเสริมความงาม
ท่ีเป็นนามธรรมใหส้ามารถจบัตอ้งไดใ้นเชิงสัญญะซ่ึงเกิดเป็นผลลพัธ์ทางกายภาพใหก้บัผูส้วมใส่ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั: กลตูา้ไธโอน , การสร้างสรรคด์ว้ยการทะลาย , การหล่อดว้ยซิลิโคน 
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ABSTRACT 

An ideal of Brightness skin is a goal of physical beauty which set from the 

social become a faith and a value to get a trail to do something more about beauty for 

acceptation and respectation. And that cause many new technologies for a Brighter 

skin ,the lastest technology is Glutathaione which is now the most famous supplement 

and also the most dangerous effecting by using long term and getting over dose.  

A factor that is now intense a living is Media and Social Network that make 

people able to get a news or conect to each other anytime by smartphone,tablet.By 

getting a news or an advertistment easily that drop a consideration and also make us 

lack of revise an essential details which cause a mistake to get a rick to life.     

All thats are the motivation on this research of The Experimental Ornament 

of Brightness which object to reduce a rick of Glutathione by using to adjust a skin. 

The best suitable technic to produce an ornament is a Silicone Casting which mixed 

by Glutathione, for creating a new way of material and also a new direction of 

ornament through a concept , Creation by Destruction.  

 

Key Word (s): GLUTATHIONE / SILICONE CASTING / CREATION BY 

DESTRUCTION  

 
บทน า 
 ดว้ยความเช่ือและค่านิยมของสังคมในเร่ืองความงามท่ีผิดเพ้ียนไป ท าใหวิ้ถีชีวิตของผูค้นใน
สงัคมเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเร่ืองของสีผิวท่ีส่ือมกัน าเสนอและกล่าวถึงการมีสีผิวท่ีขาว ใส จนเป็นท่ี
รับรู้และเกิดการยอมรับจากสังคม ซ่ึงส่ือและการโฆษณาเหล่าน้ีในปัจจุบันสามารถเขา้ถึงไดง่้ายผ่าน
อุปกรณ์ติดตวั อย่างโทรศพัทมื์อถือ (Smart phone) หรือ แทบเลต์ (Tablet) ท่ีกระตุน้ความตอ้งการและ
ความคิดไดต้ลอดเวลา ท าใหข้าดการยบัย ัง่ชั้งใจ และพิจารณาขอ้มูลทั้งในแง่ดีและแง่เสียใหล้ะเอียดก่อน
การตดัสินใจ  

วตัถุเพ่ือการปรับสีผิวใหก้ระจ่างใสท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคือ กลูตา้ไธโอน ซ่ึงสามารถเห็น
ความนิยมไดจ้ากถูกน าไปผสมในผลิตภฑัณ์ต่างๆมากมาย คลา้ยกบัเป็นการปลูกฝังความเช่ือในการมี
ผิวพรรณท่ีขาว จะไดรั้บการยอมรับจากสังคมไปโดยปริยาย แต่ส่ือมกัน าเสนอในแง่มุมท่ีตอ้งการเท่านั้น 
คือความงามและผลลพัธ์ท่ีสวยงาม ส่วนอีกดา้นหน่ึงคือความอนัตรายความเส่ียง ย่อมไม่ไดก้ล่าวถึง ซ่ึง
การหลงกลค าชวนเช่ือหรือฝักใฝ่ในการมีผิวพรรณท่ีขาวน้ี ท าใหด้ าเนินชีวิตในความเส่ียงและไม่เกิดผลดี
ต่อร่างกาย  

การกระท าเพ่ือความงามเหล่าน้ี ท าให้เกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การ
สร้างสรรค์ดว้ยการทะลาย การเพ่ิมความสวยงามแต่กลบัท าลายสุขภาพและอายุชีวิต ซ่ึงน าเสนอผ่าน
ผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลองน้ี  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. ผิวพรรณท่ีดีท าได้หลายวิธี ทั้ งจากวิถีธรรมชาติและวิถีสมยัใหม่ อย่างการใช้วิตามิน 
อาหารเสริม วิถีสมยัใหม่เป็นวิถีท่ีง่าย และตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในปัจจุบนั แต่แนวทางการ
ใชวิ้ถีสมยัใหม่นั้น มีความเส่ียงจากส่ิงเจือปนและผลขา้งเคียงตามมาดว้ย และการไดรั้บวิตามินติดต่อกนั
เวลานาน ท าให้ร่างกายเกิดการสะสมของสารต่าง ๆ และส่ิงเจือปน จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
วิทยานิพนธ์น้ีจึงมุ่นเน้นท่ีการออกแบบและน าเสนอเคร่ืองประดบัแนวทดลอง เพ่ือลดความเส่ียงของ
ผลกระทบเหล่านั้น  
 2. เพ่ือศึกษาและวิจยัรูปแบบเคร่ืองประดบัแนวทดลอง และผลกัดนัขอบเขตผลงานเคร่ือง 
ประดบัท่ีมีอยูท่ ัว่ไป  
 

วธิีการด าเนินงานวจิยั 
 ผูว้ิจัยได้ท าการทดลองเพ่ือส ารวจหาผลลพัธ์ทางกายภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามา
ประกอบเป็นผลงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงผ่านกระบวนการคิดและแนวทางท่ีว่าดว้ย “การสร้างสรรคด์ว้ยการ
ทะลาย” โดยเปรียบการสร้างเสริมแต่งความสวยงามใหก้บัร่างกาย เป็นการสร้างท่ียิ่งสร้างกลบัยิ่งท าลาย
และท าร้ายร่างกาย โดยผ่านวิธีคิดและวิธีการส ารวจท่ีว่าดว้ย การส ารวจทางกายภาพ ท่ีเป็นการหาความ
เหมาะสมทางกายภาพในการรวมตวั ของ กลูตา้ไธโอน กบัวสัดุอ่ืน เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสมในการ
น าไปพฒันาและขยายผล นอกจากนั้นยงัท าการส ารวจในดา้นของการเสริมประสิทธิผลให้กบัช้ินงาน
เคร่ืองประดบั ดว้ยการส ารวจถึง ปัจจยัสี,โครงสร้าง,และการจดัองคป์ระกอบศิลป์ โดยน ามาเรียบเรียงและ
วิเคราะห์สู่วิธีการออกแบบ  
 
 กลูตา้ไธโอน เป็นวสัดุหลกัท่ีน ามาใชใ้นเคร่ืองประดบั เน่ืองดว้ย กลูตา้ไธโอนเป็นสารท่ีถูก
น ามาใชเ้พ่ือเสริมความงามใหก้บัผิวพรรณ และก าลงัไดรั้บความนิยมอยู่ในปัจจุบนั จึงท าการทดลองและ
ส ารวจเชิงกายภาพของการรวมตวัและการละลาย ซ่ึงจากการทดลองสามารถสรุปไดว้่า กลูตา้ไธโอน 
สามารถรวมตวักบัยางซิลิโคนไดเ้หมาะสมท่ีสุด จึงท าการพฒันารูปแบบและโครงร่างของชุดผลงาน
เคร่ืองประดบัต่อไป 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดลองผสมกลตูา้ไธโอนกบัวสัดุอ่ืน 

 

ประเภทการทดลอง ประเภทการรวมตวั 
 

วธีิการทดลอง 

       วสัดุ 

 
 

     ป้ันดว้ยดินญ่ีปุ่น    

 

 
 

   หล่อดว้ยยางพารา 
 

 
 

     หล่อดว้ยซิลิโคน   
 

มะขามขดัผิว 

 

สรุปผลการทดลอง 
  ผงมะขามขดัผิว  ผง
ทานาคา และผงวิตามินซี 
จะมีสีเหลือง-น ้ าตาลตาม
สีของผงท่ีผสมลงไป  
 กลูต้าไธโอนจะได้สี
ขาวเนียนไปกบัดิน 

 

สรุปผลการทดลอง 
 ผงมะขามขดัผิวและผง
ทานาคา ละลายได้ไม่ ดี 
เกิดการจบัตวักนัเป็นกอ้น  
 ผ ง วิ ต า มิ น ซี แ ล ะ
ผงกลูต้าไธโอน มีการ
ละลายตวัท่ีดี และผสมไป
กบัเน้ือของยางพาราไดดี้  
 แต่เม่ือยางทั้งหมดแห้ง
สนิท จะให้ให้สีท่ีเขม้ข้ึน 
จึ ง ข ย า ย ผ ลต่ อ ในก า ร
ทดลองหล่อดว้ยซิลิโคน 

 

สรุปผลการทดลอง 
การท าละลายและ

การรวมตวั จากทดลอง
พบว่า กลูต้าไธโอนมี
การละลายและรวมตวั
ท่ีดีท่ีสุด ไม่เกิดตะกอน 
แ ล ะ เ น้ื อ ซิ ลิ โ ค น
สามารถผสมสีได้ มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย 
เหมาะส าหรับน าไป
พฒันาต่อ 

ทานาคา 
(แป้งพม่า) 

   

วติามิน ซี 

   

กลูตา้ไธโอน 
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             วิธีการทดลอง 
      
      วสัดุ 

 
 

           หล่อดว้ยซิลิโคน 
 

 
กลตูา้ไธโอน 

 
ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 

  

การท าละลายและการรวมตวั 
จากทดลองพบว่า กลูตา้ไธโอนมี
การละลายและรวมตัวท่ีดีท่ีสุด 
และเน้ือซิลิโคนสามารถผสมสี
ได้ มีความหลากหลาย เหมาะ
ส าหรับน าไปพฒันาต่อ 

  ตารางท่ี2 แสดงผลการทดลองผสมกลตูา้ไธโอนในซิลิโคน  
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 พฒันาซิลิโคนให้มีลกัษณะสีท่ีคลา้ยคลึงกับสีผิวจริงของมนุษย์ โดยการผสมสี ผ่านการ
ทดลอง และไดผ้ลลพัธ์ซิลิโคนท่ีมีสีเหมือนผิวพรรณมนุษยจ์ริง 7 เฉดสี โดยอา้งอิงจากแทบวดัสีผิวจาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางค ์ 
 

 

 
ภาพท่ี 1 การหล่อและผสมสีกลตูา้ไธโอนในซิลิโคน 

 
ภาพท่ี 2 ผลลพัธ์ซิลิโคนทั้ง 7 เฉดสี  
  
 จากนั้นท าการทดลองหาทศันธาตุ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเคา้โครงของชุดผลงานเคร่ืองประดบั โดย
ท่ีมาของการใช้ทศันธาตุเส้น มีสาเหตุมาจากการอธิบายความรู้สึกของลกัษณะอาการความขาวของ
ผิวพรรณ ท่ีสะดุดตา จนสามารถเรียกความสนใจจากส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งได ้และไดผ้ลสรุปท่ีว่า เป็นการ
น าทศันธาตุเสน้มาใชเ้พ่ือเป็นการดึงดูดและน าสายตา ท่ีตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกสะดุดตาไดเ้หมาะสม
ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3 การทดลองหาทศันธาตุเสน้ 
  เม่ือไดท้ศันธาตุเส้นในการออกแบบชุดผลงานเคร่ืองประดบัแลว้ จึงท าการออกแบบและ
ประเมินความเป็นไปไดข้องการออกแบบ โดยมุ่งเนน้ลกัษณะการสวมใส่ท่ีคอ เน่ืองจากบริเวณคอ เป็น
บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีมาก และตอบสนองต่อแสงท่ีมาตกกระทบซ่ึงส่งผลต่อใบหน้าได้มากท่ีสุด และด้วย
ผลลพัทธ์ท่ีตอ้งการเป็นการยกระดบัและเสริมความสว่างให้กบัผิวพรรณ ผลงานเคร่ืองประดบัจึงตอ้งมี
พ้ืนท่ีในการตกกระทบของแสงท่ีมาก หรือมีช้ินท่ีใหญ่นัน่เอง ซ่ึงสามารถออกแบบไดด้งัน้ี  

 
ภาพท่ี 4 การพฒันารูปแบบของชุดผลงานเคร่ืองประดบั 
 

 
ภาพท่ี 5 การพฒันารูปแบบของชุดผลงานเคร่ืองประดบัโดยระนาบ 
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ภาพท่ี 6 แบบร่างชุดผลงานเคร่ืองประดบั 
 

 
ภาพท่ี 7 รูปแบบลวดลายของชุดผลงานเคร่ืองประดบั 
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แบบ              ด้านหน้า  ด้านหลงั 

 
 

แบบ 2 ช้ิน 
 
  
 
 

แบบ 3 ช้ิน 
 
  

 
 

แบบ 4 ช้ิน 
 
  
 
 

แบบ 5 ช้ิน 
 
  

ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการฉลุลายชุดผลงานเคร่ืองประดบั 
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แบบ              ด้านหน้า  ด้านหลงั 

 
 

แบบ 2 ช้ิน 
 
  

 
 

แบบ 3 ช้ิน 
 
  

 
 

แบบ 4 ช้ิน 
 
  

 
 

แบบ 5 ช้ิน 
 
  

ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการหล่อซิลิโคน 
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แบบ              ด้านหน้า  ด้านหลงั 

 
 

แบบ 2 ช้ิน 
 
  
 
 

แบบ 3 ช้ิน 
 
  

 
 

แบบ 4 ช้ิน 
 
 

 
 
 

แบบ 5 ช้ิน 
 
  

ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการเสริมแผน่โลหะดา้นหลงั  
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         380 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



  

 
ภาพท่ี 11 ชุดผลงานเคร่ืองประดบั 
 
ผล/สรุปผลการวจิยั 
 จากการทดลองและส ารวจพบวา่ เทคนิควิธีการหล่อดว้ยซิลิโคน เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมทั้งใน
แง่ของการรวมตวัทางกายภาพระหว่างกลูตา้ไธโอน วสัดุเพ่ือผิวพรรณ กบัซิลิโคน ท่ีสามารถรวมตวัไดดี้
ท่ีสุด และซิลิโคนเป็นวสัดุท่ีมีความหลากหลายสามารถน ามาผสมสีเพ่ือใหค้ลา้ยคลึงกบัสีผิวจริงไดดี้ท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อปัจจยัท่ีผลต่อการดึงดูดสายตา คือปัจจยัในเร่ืองของสี นอกจากนั้นปัจจยัท่ีมีส่วน
ส่งเสริมใหก้บัช้ินงานเคร่ืองประดบัยงัรวมถึง รูปแบบและโครงสร้างของช้ินงานดว้ย โดยไดน้ าเสนอผ่าน
รูปแบบของทศันธาตุเส้น ท่ีน ามาประกอบกนั แทนลกัษณะอาการความพุ่งของรัศมีท่ีพุ่งออกจากร่างกาย 
และดึงดูดความสนใจจากส่ิงแวดลอ้ม 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ทั้งจากวสัดุ แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลงาน
เคร่ืองประดบัท่ีไดรั้บ แสดงออกถึงการพฒันาและการรวมองคค์วามรู้ในหลายๆดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเป็น
การตีแผแ่ง่มุมของความงามท่ีสงัคมใหคุ้ณค่า จนท าใหเ้กิดเป็นความเช่ือและค่านิยมท่ีผูค้นปฏิบติัตาม โดย
ไม่ค านึงถึงความปลอดภยัและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ และจากการคน้ควา้ทั้งหมดเป็นแค่เพียงการเร่ิมตน้ 
เพ่ือจุดประเด็นความคิดให้สังคมได้รับรู้แลตระหนักถึงผลเสียและแง่มุมอีกด้านหน่ึงเท่านั้น มิได้มี
จุดประสงคเ์พ่ือหกัลา้งความเช่ือหรือทศันคติในความงามแต่อยา่งใด ผูวิ้จยัยินดีอยา่งยิ่งหากผลงานการวิจยั
ในหัวข้อโครงการเคร่ืองประดบัแนวทดลองเพ่ือเสริมความงามให้กับผิวพรรณของผูส้วมใส่น้ีจะยงั
ประโยชนใ์หก้บัสงัคมสืบไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากชุดผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองเพ่ือเสริมความงามให้กบัผิวพรรณของผูส้วมใส่น้ี 
เป็นผลงานชุดแรกในการสร้างสรรคแ์ละพฒันา จึงมีขนาดและสัดส่วนท่ีเอ้ือประโยชน์ในการสวมใส่ได้
นอ้ย หากในอนาคตมีโอกาสไดพ้ฒันาและสร้างสรรคต่์อ ควรพฒันาขนาดใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา (2) ศึกษา กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ ความตอ้งการพื้นท่ีภายใน และบริบททั้งหมดภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา (3) 

วิเคราะห์และนาํผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

วิธีการวิจยัผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) แนวทางเชิงคุณภาพ ไดใ้ชว้ิธีการสมัภาษณ์

เจาะลึกท่ีเนน้ประเดน็เร่ือง ศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นกลองภูมิปัญญาลา้นนาท่ีมีแบบ

แผน รวมไปถึงกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความสนใจในเร่ืองของกลองภูมิปัญญาลา้นนา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การจดัศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา ดา้นต่างๆ โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อใชใ้นการออกแบบโครงการ (2) แนวทางเชิง

ปริมาณ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากวยัรุ่นตอนกลาง 

อายรุะหวา่ง 15-18 ปี ท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนาซ่ึงประกอบดว้ยมาตรวดัตวัแปร

หลกัท่ีมีอยูใ่นกรอบแนวความคิดทุกตวั และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะนาํไปวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมสาํเร็จรูป 

โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได ้ของมาตรวดัของตวัแปรต่างๆก่อนนาํไปใช ้

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา ศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนาในเร่ืองบทบาท ภูมิปัญญา

การสร้าง ศรัทธา และวิถีปฏิบติัต่อกลองภูมิปัญญาลา้นนา นาํมาสรุปสาระโดยไดค้าํสาํคญัคือ “ธรรมเภรี เสียง

แห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม” เพื่อนาํมาออกแบบภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา แปรรูปเน้ือหาผสมผสานกบั

การสมัภาษณ์ แบบสอบถามใหไ้ดข้อ้มูล ท่ีตอบสนองพื้นท่ีใชส้อยต่อโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มผูใ้หบ้ริการฝ่ายต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา รวมไปถึง กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการดา้นพฤติกรรม และคุณสมบติั ซ่ึงส่งผลต่อการเผยแพร่วฒันธรรมลา้นนาใหเ้ป็นท่ีรู้จกั กึกกอ้งดงั

กงัวานเช่นเดียวกบัพลงัของเสียงกลองภูมิปัญญาลา้นนาในอดีต 

 

 คาํสําคญั:  ธรรมเภรี เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม 
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Abstract 
This thesis has 3 objectives as follows: (1) to research and study the art of 

Lanna drum, (2) to examine users and those who offer services to users, the need for 
interior space, as well as all contexts within the Musical Center of Lanna, and (3) to 
analyze and apply the study result to the interior design of the Musical Center of Lanna.  
                    The researcher has employed 2 approaches of research methodology. The 
first is the qualitative approach, in which in-depth interviews were conducted, with an 
emphasis on the art of Lanna drum. Interviewees include an expert on the art, students 
who have interests in Lanna drum, and staffs who participated in displaying and 
organizing at the Musical Center of Lanna. The data obtained from this approach allows 
the researcher to design the project. The second is the quantitative approach, in which the 
researcher utilized questionnaires and interviews. The target group is teenagers aged 
between 15-18 years old who are interested in the art of Lanna drum. This approach 
contains measuring major factors according to the thesis’s conceptual framework. Once 
obtained, data is analyzed with a computer program so as to find statistical figures, both 
primary and analytical. All measurements were tested prior to being employed.  
                    The analysis of data obtained from the study of Lanna drum art – its role, 
wisdom of creating, faith, and the practice of the art – concludes in a simple phrases: ‘the 
drum of morality, the sound of drum is the sound of virtues.’ Such concept is to be 
applied to the interior design of the Musical Center of Lanna. With the information 
gained from interviews and questionnaires, the researcher is allowed to access the insight 
of how to design a space that can satisfy all the requirements of the project . Moreover, 
the design is going to satisfy the needs of those who offer services in different 
departments of the center, as well as the users in terms of their behaviors and qualities. 
Hopefully this will play a part in preserving and promoting Lanna culture, making it 
heard and revered as the sound that Lanna drum, the wisdom from the past, would make. 
 
Key words: DRUM OF MORALITY, THE SOUND OF DRUM IS THE SOUND OF 

VIRTUES  
 
บทนํา 

“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม”  หมายถึง การปฏิบติั การแสดงออก ความรู้ ทกัษะ ตลอดจน

เคร่ืองมือ วตัถุ ส่ิงประดิษฐ ์และพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน หรือในบาง

กรณีปัจเจกบุคคลยอมรับวา่ เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมซ่ึง

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงน้ี เป็นส่ิงซ่ึงชุมชนและกลุ่มชนสร้างข้ึนมาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อ

ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของตน เป็นปฏิสมัพนัธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของตน 

และทาํใหค้นเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตวัตนและความรู้สึกสืบเน่ืองก่อใหเ้กิดความเคารพต่อความ

หลากหลายทางวฒันธรรม และการคิดสร้างสรรคข์องมนุษย(์ปริศนา พงษท์ดัศิริกลุ ,2553) สอดคลอ้งกบัท่ี 
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พระนคร ป�ฺญาวชิโร(2555) ไดก้ล่าววา่ ลา้นนาเป็นดินแดนท่ีเจริญรุ่งเรืองดว้ยพระพทุธศาสนาและ

ศิลปวฒันธรรม คนต่างถ่ินท่ีมีโอกาสมาเยอืนมกัมีความประทบัใจในมิตรไมตรีและช่ืนชมความสวยงามของ

ศิลปวฒันธรรมลา้นนา จนไดน้ามเรียกขานวา่ “แดนดินถ่ินไทยงาม”  

สนัน่ ธรรมธิ (2550) ไดก้ล่าววา่ กลองภูมิปัญญาลา้นนา เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมดา้นดนตรีชนิด

หน่ึงท่ีปรากฏในภูมิภาคน้ีบ่งบอกถึงความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อพระพทุธศาสนาเป็นสญัลกัษณ์ของการ

ประโคมและการส่งสญัญาณบอกเหตุ เช่นเดียวกบัท่ี ดิษฐ ์พิยารมย ์(2553) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ โดยทัว่ไปกลอง

จะมีลกัษณะทรงกลม ทาํดว้ยไมเ้น้ือแขง็และหุม้หนงัสตัว ์กลองบางชนิดหุม้ดว้ยหนงัดา้นเดียว บางชนิดหุม้ 2 

ดา้น เม่ือตีหรือเคาะดว้ยไมจ้ะมีเสียงดงักงัวานไพเราะตามคุณลกัษณะของวสัดุท่ีทาํและขนาดของกลองนั้นๆ 

ซ่ึงวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักลองภูมิปัญญาลา้นนา จะมีกลองชยั หรือ กลองชยัมงคล เป็นวฒันธรรมปฏิบติัท่ีถือ

เป็นแบบเก่าแก่ดั้งเดิมของลา้นนา และเป็นแบบกลองท่ีพฒันาการมาสู่กลองบูชา และกลองสะบดัชยัในยคุ

ต่อมา ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่เอกสารโบราณลา้นนาหลายแห่ง เช่น ตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตาํนานสิบหา้ราชวงศ ์

ตลอดจนถึงวรรณกรรมพทุธศาสนาในลา้นนา มีชาดก เป็นตน้ มกัจะกล่าวอา้งถึงกลองภูมิปัญญาลา้นนาใน

บริบทต่างๆอยูเ่สมอ โดย ชชัวาลย ์ทองดีเลิศ (2553) ไดพ้บวา่กลองชยัยะมงคล หรือกลองชยั ถือเป็นกลองท่ี

เก่าแก่ดั้งเดิมของลา้นนา ซ่ึงปรากฏช่ือในคมัภีร์ธรรมลา้นนา หมายถึงกลองท่ีนาํมาซ่ึงความดีกวา่และเจริญกวา่

ทั้งในส่วนของสถานภาพและบทบาทหนา้ท่ี ในอดีตกลองชยัยะมงคลมีบทบาทรับใชอ้าณาจกัร เจา้ผูค้รองนคร

เชียงใหม่จะเป็นผูใ้ชใ้นโอกาสต่างๆ 

สอดคลอ้งกบัท่ี พระนคร ป�ฺญาวชิโร(2555) กล่าววา่ เม่ือเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบักลองชยัยะมงคล

ในสงัคมและวฒันธรรมลา้นนาทั้งวิถีปฏิบติัในชุมชน และเอกสารโบราณแลว้ จะเห็นคติและพฒันาการ

เก่ียวกบักลองในวฒันธรรมลา้นนาซ่ึงไดรั้บคติมาจากพระไตรปิฎกไดเ้ป็นอยา่งดี ชาวลา้นนาจึงใหค้วามสาํคญั

กบักลอง ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี ท่ีถือวา่เป็นของสูงและศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัจะเห็นไดจ้ากความพิถีพิถนัในการ

สร้างกลอง ซ่ึงจะประกอบดว้ยพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิตามคติทอ้งถ่ินประกอบกบัภูมิปัญญาในการนาํธรรมชาติมา

ใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และขอ้ควรปฏิบติัต่อกลองในลกัษณะต่างๆ มีการไม่เหยยีบย ํา่ขา้มกราย และไม่

ใชอ้วยัวะเบ้ืองตํ่าสมัผสักลอง เป็นตน้ ผูท่ี้ทาํการตีกลองภูมิปัญญาลา้นนาจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิชาความรู้และ

ศรัทธาในกลองเป็นอยา่งดี ทาํใหผู้ท่ี้จะสืบทอดการตีกลองภูมิปัญญาลา้นนาตอ้งทาํพิธีฝากตวัเป็นศิษยต่์อครู

อาจารยผ์ูส้อน จึงมีพิธีการรําไหวค้รู รําลึกถึงพทุธคุณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและครูอาจารยผ์ูส้อนทุกคร้ังก่อนการตี

กลองภูมิปัญญาลา้นนาเสมอ เกิดเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมกลองภูมิปัญญาลา้นนา และก่อใหเ้กิดความ

เคารพ นอบนอ้มต่อธรรมชาติ ศาสนา ความเช่ือ และมีสมัมาคารวะต่อครูอาจารย ์เกิดสงัคมท่ีมีความสามคัคี

และมีแบบแผน มีความรัก เอ้ืออาธรจากรุ่นสู่รุ่น สัง่สมจนเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมลา้นนา ท่ีแสดงถึง

ความอ่อนชอ้ย ความรักความอบอุ่นท่ีมีใหต่้อคนในสงัคมเสมอมา 
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ดงันั้นจึงนาํเอาแก่นแทข้องศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนามาสร้างแนวความคิดในการเผยแพร่ดุริยางค

ศิลป์ลา้นนาใหก้บัคนรุ่นหลงั โดยพฒันาปรับปรุงไม่ใหเ้กิดความลา้หลงัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสอดคลอ้ง

กบัสงัคมในยคุปัจจุบนัท่ีเนน้การใชพ้ลงังานทดแทนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และแสดงความเป็น

เอกลกัษณ์ทางดา้นภูมิปัญญาลา้นนาท่ีมีคุณค่า ส่งผลใหเ้กิดศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะ

ภูมิปัญญาลา้นนา โดยถ่ายทอดจากพอ่ครูแม่ครูท่ีสามารถใหค้วามรู้ทางดา้นดุริยางคศิลป์ลา้นนา ตลอดจน

ตระหนกัถึงธรรมเนียมปฏิบติัและวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัดุริยางคศิลป์ลา้นนาเพื่อเป็นแบบอยา่งปฏิบติัสู่กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนกลาง (อายรุะหวา่ง 15 – 18 ปี) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น

ช่วงท่ีเดก็มีความผกูพนักบัเพื่อนในกลุ่มมาก มีความสนใจในการทาํกิจกรรมร่วมกนัและทาํใหมี้ชีวิตทางสงัคม

ท่ีสนุกสนานไดดี้ท่ีสุด (ดร.ศรีเรือน แกว้กงัวาล ,2549)  ดงันั้นหากอบรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวคิดในการ

ดาํเนินชีวิตในทางท่ีดี เดก็วยัรุ่นในช่วงอายน้ีุจะเกิดรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ 

ลกัษณะนิสยัในทางท่ีดี เกิดความหวงแหนในคุณค่าของศิลปะภูมิปัญญาลา้นนาท่ีสัง่สมมาจากรุ่นสู่รุ่น และ

สามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัชีวิตประจาํวนัของตวัเองได ้นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กิดการร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงาน

ทางดุริยางคศิลป์ลา้นนาท่ีสามารถเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ดงัเช่นกลองภูมิปัญญาลา้นนาท่ีใชศิ้ลปะ 

บทบาท พลงัศรัทธา คุณค่า และองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมลา้นนาใหเ้ป็นท่ีรู้จกั กึกกอ้งดงักงัวาน

เช่นเดียวกบัพลงัของเสียงกลองภูมิปัญญาลา้นนาในอดีต  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1 ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนาในเร่ืองท่ีมาและคุณค่าความสาํคญั ,ภูมิปัญญาและพิธี

กรรมการสร้าง,พลงัศรัทธา และภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง  

2 ศึกษาองคป์ระกอบทางกายภาพของศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนาในเร่ือง กลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผู ้

ใหบ้ริการ ความตอ้งการพื้นท่ีภายใน และบริบททั้งหมดภายในโครงการ 

3 วิเคราะห์และนาํผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

 

วธีิการวจิัย 

              1. แนวทางและวิธีการวิจยั  

แนวทางเชิงคุณภาพ ( Qualitative Approach): ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสมัภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 

Interview) ท่ีเนน้ประเดน็เร่ือง ศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นกลองภูมิปัญญาลา้นนาท่ีมี

แบบแผน รวมไปถึงกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความสนใจในเร่ืองของกลองภูมิปัญญาลา้นนา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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กบัการจดัศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา ดา้นต่างๆ โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อใชใ้นการออกแบบโครงการ 

แนวทางเชิงปริมาณ ( Quantitative Approach): ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามและ

การสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากวยัรุ่นตอนกลาง อายรุะหวา่ง 15-18 ปี(กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีมี

ความสนใจเก่ียวกบัศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนาซ่ึงประกอบดว้ยมาตรวดัตวัแปรหลกัท่ีมีอยูใ่นกรอบ

แนวความคิดทุกตวั และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะนาํไปวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมสาํเร็จรูป ในการหาค่าสถิติต่างๆ 

ทั้งสถิติเบ้ืองตน้และสถิติวิเคราะห์ โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได ้(Reliability test) ของมาตรวดัของตวัแปร

ต่างๆก่อนนาํไปใช ้ 

2. ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตวัอยา่งประชากร  

ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณ์เจาะลึก

ประชากรเป้าหมาย คือ (ก) กลุ่มวยัรุ่นตอนกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี (กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีมี

ความสนใจในศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา (ข) กลุ่มผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา (ค) 

กลุ่มผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในดา้นศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา ในฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ลา้นนา ฝ่ายจดัการ

แสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายซ่อมบาํรุง ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มวยัรุ่นตอนกลาง อายรุะหวา่ง 15-18 ปี เป็นหน่วย

วิเคราะห์ของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นกลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัศิลปะกลองภูมิปัญญา

ลา้นนา โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 ราย 

3. การสุ่มตวัอยา่ง  

การวิจยัเชิงคุณภาพ การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิธีการแบบ 

บอลลหิ์มะ ( Snowball Sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือไม่ทราบจาํนวนของ

หน่วยวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษา โดยจะทาํการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเป้าหมายไปเร่ือยๆ จนกวา่

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะคงท่ี ทั้งน้ีเพื่อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

กลุ่มประชากรท่ีสุ่มตวัอยา่งมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูว้ิจยัจะตอ้งหาตวัอยา่งแรกใหไ้ด ้โดย

เร่ิมจากผูท่ี้มีความรู้ ความสมารถใหค้าํแนะนาํในศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา โดยการสมัภาษณ์เจาะลึกให้

ครบทุกประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา และใหผู้เ้ช่ียวชาญช่วยแนะนาํวา่มีใครบา้ง ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมา

และคุณค่า ภูมิปัญญาและศรัทธา รูปแบบการสร้างและวิธีการตี ของศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา ผูว้ิจยัจึงเขา้

ไปสมัภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํมา ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาใหไ้ดอี้ก 1 คน 2 คน 3 

คน หรือมากกวา่ หลงัจากนั้นจึงขอใหค้นท่ีไดถู้กสมัภาษณ์ไปแลว้ ช่วยแนะนาํคนมาเพิ่มอีกคนละ 1 คน 2 คน 

หรือ 3 คน จนไดจ้าํนวนตวัอยา่งมากพอ ในกระบวนการวิจยัผูว้ิจยัจะตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากบุคคลแรกใหค้รบถว้น
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ตามท่ีตอ้งการ แลว้จึงเกบ็ขอ้มูลจากบุคคลชุดท่ีสองใหค้รบถว้น ทาํเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีตอ้งการ (สุ

ชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2546)  

สาํหรับขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ดน้ั้นผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ประชากรสามกลุ่มคือ (1) กลุ่มวยัรุ่นตอนกลาง

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี (กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีมีความสนใจในศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา ใน

หลายๆดา้น เช่น ท่ีมาและคุณค่า ภูมิปัญญาและศรัทธา รูปแบบการสร้างและวิธีการตี  (2) กลุ่มผูท่ี้มีความ

เช่ียวชาญในศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา (3) กลุ่มผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในดา้นศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา ในฝ่าย

การเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ลา้นนา ฝ่ายจดัการแสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายซ่อมบาํรุง ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage Sampling) ซ่ึงเป็น

การสุ่มตวัอยา่งตามโอกาสทางสถิติ เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรเป้าหมาย จาํนวน 200 คน 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ ไดก้าํหนดกรอบแนวความคิดของ

การวิจยัในการศึกษาเร่ืองศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนาสู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา  

โดยมีกรอบแนวความคิดหลกัสาํหรับการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี  

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคิดหลกัสาํหรับการดาํเนินการวิจยั 

ประชากรเป้าหมาย 

ผู้ใช้บริการ 

 วยัรุ่นตอนกลาง อายรุะหวา่ง 15-18ปี (กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

ผู้ให้บริการ 

 ฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ลา้นนา ฝ่ายจดัการแสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายซ่อมบาํรุง ฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

วิเคราะห์ 

พฤติกรรม ,บทบาทหนา้ท่ี 

 

 

 
ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

1. PUBLIC ZONE 

2. PRIVATE ZONE 

3. BACK OF THE 

HOUSE 

   

 

 

ศิลปะกลองภูมปัิญญาล้านนา 

1. ท่ีมาและความสาํคญั 

2. ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง 

3. พลงัศรัทธาของกลอง 

4. ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง 

 
Physical Environment 

1.สภาพแวดลอ้ม 

2.ประโยชน์ใชส้อย 

3.กรณีศึกษา 

4.องคก์ร 

5.ทฤษฎีการออกแบบ  
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ผล/สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา สามารถสรุปคาํสั้นๆท่ีเป็น

สาระสาํคญัไดใ้นแต่ละประเดน็คือ ท่ีมาและคุณค่าความสาํคญัของกลองภูมิปัญญาลา้นนาไดค้าํจาํกดัความคือ 

การส่งสาร สญัลกัษณ์ และการบอกเหตุ  ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาลา้นนาไดค้าํจาํกดั

ความคือ ธรรมมะ และ ธรรมชาติ พลงัศรัทธาในตวักลองภูมิปัญญาลา้นนาไดค้าํจาํกดัความคือ ความเคารพ

และความนอบนอ้ม ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาลา้นนาไดค้าํจาํกดัความคือ การรวมเป็น

หน่ึง ระหวา่งกลองกบัผูตี้กลอง ซ่ึงคาํจาํกดัความท่ีไดน้ั้นเป็นใจความสาํคญัท่ีสามารถนาํมาเป็นหวัใจหลกัหรือ

แก่นแทข้องขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาและทาํการวิจยั เพื่อทาํการออกแบบตกแต่งภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ต่อไป 

 

แผนภมิูท่ี 2  แสดงสาระสาํคญัในแต่ละประเดน็ของการศึกษาศิลปะกลองภมิูปัญญาลา้นนา 

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

 จากคาํจาํกดัความในแต่ละประเดน็ท่ีไดคื้อ สญัลกัษณ์–การส่งสาร–การบอกเหตุ ,ธรรมมะ + 

ธรรมชาติ ,เคารพ-นอบนอ้ม และ รวมเป็นหน่ึง(กลอง+ผูตี้กลอง) สามารถสรุปและเกิดความสมัพนัธ์ในการ

สร้างคาํสาํคญัหรือหวัใจท่ีเป็นแก่นแทข้องศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา คือ “ธรรมเภรี” – เสียงแห่งกลองคือ

เสียงแห่งธรรม หมายถึง เสียงกลองท่ีไดย้นินั้นอุปมาเปรียบเทียบคลา้ยกบัไดย้นิเสียงการแสดงธรรมเทศนา

ของพระพทุธเจา้ เน่ืองจากกลองภูมิปัญญาลา้นนาถือวา่เป็นเคร่ืองพทุธบูชาชนิดหน่ึงท่ีสามารถสร้างเสียงท่ีทาํ

ใหเ้กิดความศรัทธาหรือสามารถเรียกสติ สมัปชญัญะในกบัผูท่ี้ไดย้นิได ้ซ่ึงกลองภูมิปัญญาลา้นนานั้นมีหนา้ท่ี

หลกัในการเป็นตวักลางท่ีส่ือความหมายใหก้บัผูฟั้งโดยการสร้างเสียงท่ีเป็นทาํนองรูปแบบต่างๆท่ีมีผลเก่ียวกบั

การรับรู้ของคน เพื่อใหผู้ฟั้งไดค้ลอ้ยตามและเขา้ใจในการส่ือความหมายนั้นและสามารถบรรลุเป้าหมาย

ในทางเดียวกนัได ้ดงัเช่นการเทศนาธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีทาํใหผู้ท่ี้ไดฟั้งเกิดการรู้ตวั เล่ือมใสศรัทธา และ

ตอ้งการปฏิบติัตนตามท่ีไดฟั้งคาํสัง่สอนนั้นอยา่งเตม็ใจ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         389 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



8 

 

 
แผนภมิูท่ี 3  แสดงคาํสาํคญัของการศึกษาศิลปะกลองภมิูปัญญาลา้นนา 

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

จากคาํสาํคญั ธรรมเภรี – เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม มีความสาํคญัทางรูปธรรมคือ กลอง

ภูมิปัญญาลา้นนา หมายถึง พทุธบูชา (พทุธ – รู้แจง้เห็นจริง /บูชา – แสดงความเคารพ) เป็นการบูชา

พระพทุธเจา้ ซ่ึงพระพทุธเจา้อาจจะหมายถึงพระศาสดาของศาสนาพทุธกไ็ด ้หรือพระธรรมคาํสัง่สอนท่ีมีใน

พระพทุธศาสนา ท่ีพระพทุธเจา้ตรัสวา่ "ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต" หรือ ผูท่ี้จะมาเป็นศาสดาแทน

พระองคห์ลงัท่านปรินิพพานแลว้กคื็อพระธรรม การบูชาในทางพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ การบูชา 2 คือ อามิส

บูชา (การบูชาดว้ยส่ิงของ) และปฏิบติับูชา (การบูชาดว้ยการปฏิบติัตาม)ดงันั้นพทุธบูชา จะเป็นการบูชา

พระพทุธเจา้กไ็ด ้หรือบูชาพระธรรมกไ็ด ้ดว้ยส่ิงของหรือการปฏิบติัตามกไ็ด ้ซ่ึงกลองภูมิปัญญาลา้นนาคือ 

เสียงสร้างศรัทธาหรือเสียงเรียกสติ และการตีกลองนั้นจะตอ้งมีการร่ายรําประกอบการตีกลองเพื่อส่ือ

ความหมายท่ีเป็นสิริมงคล ส่วนความสาํคญัทางนามธรรมคือ กลองภูมิปัญญาลา้นนามีจุดประสงคห์ลกัคือเสียง

กบัความรู้สึก,เสียงเรียกสติ และมีหนา้ท่ีหลกัคือ การส่ือความหมาย (ท่วงท่า/ลีลา + ดนตรี) 

จากหนา้ท่ีหลกัคือการส่ือความหมาย(ท่วงท่า/ลีลา+ดนตรี) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยของกลองภูมิ

ปัญญาลา้นนาและองคป์ระกอบของเสียงดนตรีนั้นมีความสมัพนัธ์กนัในเร่ืองของการใหเ้สียงรูปแบบต่างๆ ซ่ึง

เป็นลกัษณะของเสียงท่ีจดัเรียงเป็นระเบียบ มีแบบแผนโครงสร้างท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สุนทรีย ์

การศึกษา และการบาํบดัจิตใจ ซ่ึงถือวา่กลองภูมิปัญญาลา้นนาเป็นศิลปะวา่ดว้ยเร่ืองรูปลกัษณ์ ลีลา ทาํนอง 

คุณภาพของเสียง ความกลมกลืนท่ีสอดประสานอยา่งลงตวั 
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แผนภมิูท่ี 4  แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบศิลปะกลองภมิูปัญญาลา้นนาและองคป์ระกอบของเสียงดนตรี  

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

 จากรายละเอียดและประเดน็คาํสาํคญัท่ีได ้สามารถนาํไปใชใ้นการออกแบบศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา

ตั้งแต่การกาํหนดพนัธกิจของโครงการ, ออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ, ออกแบบพื้นท่ีใชส้อย, 

ออกแบบผงัโครงการ, ตลอดจนการออกแบบตกแต่งภายใน 

 
แผนภมิูท่ี 5  แสดงแนวความคิดในการออกแบบกิจกรรมและพ้ืนท่ีใชส้อยภายในโครงการ 

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

หลงัจากนั้นจึงนาํประเดน็และคาํสาํคญัของศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา มาคล่ีคลาย  เพื่อ

นาํไปใชใ้นการออกแบบ ทั้งเร่ืองการวางผงัโครงการ, รูปแบบอาคาร และการออกแบบตกแต่งภายในศูนยดุ์ริ

ยางคศิลป์ลา้นนา  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี1  แสดงการคล่ีคลายประเดน็และคาํสาํคญัของศิลปะกลองภมิูปัญญาลา้นนา 

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

1. แนวคิดในการวางผงัโครงการ ไดน้าํเอาคาํสาํคญัคือธรรมเภรีเป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบ 

โดยใช ้“ธรรมะ” ในการแบ่งลาํดบัความสาํคญัของหนา้ท่ีภายในโครงการ และใช ้“เภรี” ในการออกแบบ

รูปลกัษณ์การจดัวางพื้นท่ีภายในโครงการ ตลอดจนการออกแบบลกัษณะของตวัอาคารภายในโครงการ 

 
ภาพท่ี1 แสดงแนวความคิดในการวางผงัอาคาร 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

การวางผงัโครงการเนน้การเขา้ออกท่ีสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึงในแต่ละส่วน และเนน้ความอบอุ่น

กลมเกลียวจึงแบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนใหมี้ทางเดินเช่ือมต่อกนัโดยมีลานอเนกประสงคเ์ป็นจุดศูนยก์ลางของ

โครงการ ส่วนของหลงัคาไดแ้นวคิดจากหนงัหนา้กลองและสายเร่งเสียงกลองท่ีใชเ้ป็นแผงกนัแดดใหก้บัตวั

อาคาร 
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ภาพท่ี2 แสดงผงัโครงการและทศันียภาพโครงการศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

2.การวางผงัพื้นท่ีภายใน ไดน้าํเอาแนวความคิดและลกัษณะของ “ธรรมะ-ธรรมจกัร” มาใชใ้น

การออกแบบโดยเปิดพื้นท่ีโล่งส่วนกลางเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีจุดศูนยร์วมของโครงการ เปรียบเสมือนส่วนดุมของ

ธรรมจกัร สร้างทางสญัจรโดยรอบเป็นส่วนท่ีสองเปรียบเสมือนส่วนกาํของธรรมจกัรท่ีมีการหมุนเวียน

โดยรอบ และส่วนสุดทา้ยเป็นพื้นท่ีใหบ้ริการของโครงการโดยเปรียบเสมือนส่วนกงของธรรมจกัรท่ีเป็น

สาระสาํคญัหรือสจัธรรมของศาสนา 

 
ภาพท่ี4 แสดงผงัพ้ืนท่ีภายในโครงการศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         393 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



12 

 

3. พื้นท่ีส่วนโถงติดต่อสอบถามส่วนหนา้ ใชป้ระเดน็เร่ืองความเคารพ-นอบนอ้มในการ

ออกแบบ จาํลองบรรยากาศในเร่ืองพิธีนาํกลองถวายใหก้บัวดั  โดยพื้นท่ีติดต่อสอบถามคือบริเวณประตูวดั 

และพื้นท่ีนัง่พกัคอยคือบริเวณส่วนหนา้ทางเขา้วดั 

 

ภาพท่ี5 แสดงทศันียภาพภายในส่วนโถงติดต่อสอบถามโครงการศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

4. ส่วนการเรียนกลองภูมิปัญญาลา้นนา ใชป้ระเดน็เร่ืองธรรมะ +ธรรมชาติโดยนาํการคล่ีคลาย

ของคาถาหวัใจกลองและภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินในการใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุธรรมชาติในการออกแบบ และใช้

กระจกเพื่อเปิดพื้นท่ีดา้นขา้งออกใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งภายนอกและภายใน นอกจากนั้นยงั

ซ่อนงานระบบบริเวณพื้นเพื่อสร้างพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานจลในการใชพ้ื้นท่ีภายในส่วนน้ีเพื่อเป็นพลงังาน

สาํรองใหก้บัโครงการ  
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ภาพท่ี6 แสดงทศันียภาพภายในส่วนการเรียนกลองภมิูปัญญาลา้นนาโครงการศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา  

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 

5. ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ลา้นนา ใชป้ระเดน็เร่ือง “รวมเป็นหน่ึง” ในการออกแบบ โดยใช้

เอกลกัษณ์ของกลองภูมิปัญญาลา้นนาเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ีส่วนเวทีแสดงและพื้นท่ีส่วนนัง่ชมเขา้

ดว้ยกนั ใชไ้ฟซ่อนผนงัดา้นขา้งในการตกแต่งและส่วนฉากหลงัเวทีไดใ้ชง้านระบบจอ LED เพื่อสร้างความ

น่าสนใจและบรรยากาศท่ีปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลาในการแสดง 

 
ภาพท่ี7 แสดงทศันียภาพภายในส่วนการแสดงโครงการศนูยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา 

ท่ีมา: ออกแบบโดย นายวนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ 
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อภิปรายผล 

การศึกษา และวิเคราะห์ถึงการประยกุตใ์ชศิ้ลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา สู่การออกแบบภายใน

ศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนาได ้สามารถเกิดการประสมประสานแนวคิดในแบบรูปธรรมและในแบบนามธรรม 

จนเกิดงานออกแบบตกแต่งภายใน ในรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งลงตวัและเหมาะสมกบัสงัคมในปัจจุบนั 

การศึกษารูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนารวมไปถึง

การศึกษาถึงผงัองคก์รภายใน พฤติกรรมผูใ้ช ้การวิเคราะห์พื้นท่ีใชส้อยและสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ

ศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนา สามารถทาํใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ในการออกแบบตกแต่งภายใน โครงการศูนยดุ์ริ

ยางคศิลป์ลา้นนาใหเ้ขา้กบัยคุสมยัในปัจจุบนัได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1 เชิงวิชาการ 

 1.1. ธรรมเภรี เป็นคาํสาํคญั ของตวัแปรอิสระตอ้งบ่งบอกไดถึ้งลกัษณะ คุณสมบติัใหช้ดัเจน

วา่เป็นอยา่งไร ในรูปแบบของนามธรรม และรูปธรรม ประเดน็ของการแปรรูปตามคาํสาํคญั  เป็นตวักาํกบัการ

ออกแบบ ซ่ึงการออกแบบทั้งหมดตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํสาํคญั  ตอ้งอธิบายใหช้ดัเจน เพราะส่งผลสู่การ

ออกแบบวา่ไดอ้ะไร และเอามาออกแบบอยา่งไร ฉะนั้นตอ้งนาํคาํสาํคญั  มาใชใ้หถู้กตอ้ง ใหเ้ช่ือมโยง

สอดคลอ้งกนัยิง่ข้ึน 

 1.3. ควรมีการทาํวิจยั หรือคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจและประสิทธิผลของการ

ออกแบบตกแต่งภายในโดยใชศิ้ลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา ทางดา้นอ่ืนๆ เช่น รูปแบบของ โครงการสาํหรับ

ธุรกิจและสาํนกังาน หรือรูปแบบศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา ในอสงัหาริมทรัพย ์เพื่อทาํการศึกษา

เปรียบเทียบกบัการวิจยัน้ี 

2 เชิงนโยบาย 

2.1. การออกแบบภายในศูนยดุ์ริยางคศิลป์ลา้นนานั้นควรลดทอนรายละเอียดใหน้อ้ยลงโดย

เลือกใชเ้ฉพาะแก่นแทข้องคาํสาํคญัเพื่อสร้างจุดเด่นใหก้บังานมากข้ึน  

 2.2. ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมถึงปัญหา อุปสรรค และผลลพัธ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ

ศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา เช่น ดา้นความยากง่ายในการปรับเปล่ียนรูปแบบของศิลปะกลองภูมิปัญญา

ลา้นนามาใชใ้นการออกแบบ หรือประสิทธิผลจากการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลมาก

ยิง่ข้ึน 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         396 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



15 

 

บรรณานุกรม 

ชชัวาลย ์ทองดีเลิศ. (2553). องค์ความรู้กลองชัยยะมงคล. เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา 

ลา้นนา. 

ดิษฐ ์พิยารมย.์ (2553). องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาต ินายมานพ ยาระณะ. เชียงใหม่ : งานวิจยั 

 สาํนกังานกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมประจาํปีงบประมาณ 2553. 

ปริศนา พงษท์ดัศิริกลุ. (2553). มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

กระทรวงวฒันธรรม. 

พระนคร ป�ฺญาวชิโร. (2555). กลองสะบดัชัย ศิลปะการแสดงล้านนา. เชียงใหม่:  

แมก็ซ์พร้ินต้ิง(มรดกลา้นนา). 

พระนคร ป�ฺญาวชิโร. (2555). กลองในพระไตรปิฎกทีป่รากฎในล้านนา. เชียงใหม่:  

สาํนกัพิมพม์รดกลา้นนา. 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล. (2549). จิตวทิยาพฒันาการชีวติทุกช่วงวยั เล่ม 2 วยัรุ่น – วยัสูงอายุ.  

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สงวน โชติสุขรัตน.์ (2515). ประชุมตาํนานพืน้บ้านลานนาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 

สนัน่ ธรรมธิ. (2550). นาฏดุริยการล้านนา. เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ.์ 

สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.์ (2550). ระเบยีบวธีิวจิัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ 

: หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสามลดา. 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         397 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



การบริหารจดัการธุรกจิดนตรีของบริษทัปราชญ์มวิสิคกรุ๊ป (PMG) 

 
The Music Business Management  of  Prart Music Group 
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สาขาวิชา สงัคีตวิจยัและพฒันา  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเรื)อง การบริหารจดัการธุรกิจดนตรีของบริษทัปราชญ์มิวสิคกรุ๊ป (PMG) เป็น

การศึกษาเชิงคุณภาพซึ)งมีวตัถุประสงคเ์พื)อที)จะศึกษาการบริหารจดัการธุรกิจดนตรีของบริษทัปราชญ์
มิวสิคกรุ๊ป (PMG)จากผลการศึกษาในครั9 งนี9พบวา่ 

ดา้นการจดัการโครงสร้างขององคก์ร บริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ปมีการจดัการที)แปลกออกไปซึ) ง
เป็นการสร้างองค์กรตามทกัษะความสามารถและประสบการณ์ทางดา้นดนตรีตามที)ตวัเองถนดัและ
อยากจะทาํ จากการสังเกตการณ์โครงสร้างองคก์รแลว้นาํมาวเิคราะห์ร่วมกบัแนวคิดเรื)องการออกแบบ
องค์กรพบว่า  บริษทัปราชญ์มิวสิคกรุ๊ป  ไดมี้การออกแบบองค์กรโดยเป็นแบบการใช้ตวัผลิตภณัฑ์
เป็นแกนหลกัซึ) ง จากขอ้มูลในเบื9องตน้จะเห็นไดว้า่บริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป มีการจดัโครงสร้างของ
องคก์รคลา้ยๆกบัแบบแบ่งตามหนา้ที)การงาน (Functional Organization Structure)  กล่าวคือ เป็น
โครงสร้างองคก์รที)จดัตั9งขึ9นโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหนา้ที)การงาน เพื)อแสดงให้เห็นวา่ในแต่ละ
แผนกนั9 นมีหน้าที)ทาํอะไรบ้าง ซึ) งในบริษัทปราชญ์มิวสิคกรุ๊ปได้มีการจัดแบ่งกลุ่มองค์กรตาม

ผลิตภณัฑ์ออกเป็นส่วนต่างๆ อนัประกอบไปด้วย  สื)อการสอน Magazine,  สื)อการสอน DVD ,  
โรงเรียนสอนดนตรี ,  สื)อ TV,  หอ้งซอ้มดนตรีและหอ้งบนัทึกเสียง,  Music Place   และ   
Music  Events   

ดา้นการบริหารงานบุคคล  ในการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรเพื)อที)จะเขา้มาปฏิบติังานในแต่ละ
หน่วยยอ่ยของธุรกิจนั9นอาจารยป์ราชญ ์ อรุณรังษีและคุณแสงจนัทร์  เมฆโปธิ  จะเป็นผูค้ดัเลือกเองซึ) ง
จะเอาลกัษณะการทาํงานและผลิตภณัฑ์ในหน่วยธุรกิจย่อยนั9นๆ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนแลว้
ค่อยพิจารณาเลือกหาบุคลากรที)มีความรู้ความสามารถที)ตรงหรือใกลเ้คียงกบัลกัษณะงานของหน่วย
ธุรกิจยอ่ยนั9นๆ  ขอ้ดีของการคดัเลือกบุคลากรโดยใชว้ิธีนี9 คือ  จะสามารถคดัเลือกบุคลากรไดต้รงตาม
ลกัษณะงานของหน่วยธุรกิจยอ่ยนั9นๆ และมีความมั)นใจในระดบัเบื9องตน้ไดว้่าบุคลากรที)ถูกคดัเลือก
มาจากวิธีการแบบนี9 จะสามารถปฏิบติังานไดดี้   อีกทั9งยงัง่ายต่อการสื)อสารและการปกครองภายใน
องคก์รอีกดว้ยเพราะวา่บุคลากรที)มาจากการคดัเลือกโดยวิธีแบบนี9จะมีความเขา้ใจในลกัษณะงานโดย
ที)ไม่ตอ้งอธิบายมากส่งผลใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็วยิ)งขึ9น    
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ดา้นนโยบายและการวางแผน พบว่าทางผูบ้ริหารบริษทัปราชญ์มิวสิคโดย อาจารยป์ราชญ ์ 
อรุณรังสี  ได้มีแนวนโยบายในการทําธุรกิจของบริษัทปราชญืมิวสิคกรุ๊ปให้เป็นธุรกิจเกี)ยวกับ
การศึกษาดนตรี (Music Education) โดยการเริ)มจากโรงเรียนสอนดนตรีแลว้ค่อยๆขยายแนวธุรกิจ
ออกไป  ซึ) งเป็นการคิดในการขยายธุรกิจแบบ In Side Out  กล่าวคือขยายธุรกิจตามทกัษะ
ความสามารถที)ตวัเองถนัดและอยากจะทาํซึ) งมาจากการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์จากกลุ่มลูกคา้และ
เครือข่ายที)มีอยูเ่ดิมแลว้มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาขยายธุรกิจออกไป  

 ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการทาํธุรกิจ พบวา่ในแต่ละหน่วยยอ่ยของบริษทัปราชญมิ์วสิคก็
มีปัญหาที)แตกต่างกนัออกไป  ซึ) งหากเกิดปัญหาในแต่ละหน่วยยอ่ยนั9นแลว้อาจารยป์ราชญ ์ อรุณรังษี
และคุณแสงจนัทร์  เมฆโปธิ  จะเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหานั9นๆ แล้ววางแผนงานใหม่เพื)อ
ป้องกนัการเกิดปัญหาแบบเดิมซํ9 าขึ9นอีก 

 

 คาํสําคญั   การบริหารจดัการ, ธุรกิจดนตรี 
  
Abstract 

Prart Music Group (PMG)’s music business management research is a quality 
research aiming to study music business management of PMG.  These are the findings 
from the research: 

Organization Management 
 PMG has a unique management style. PMG builds its organization by focusing 

on individual’s musical talents, experiences and interest.  The observation of PMG’s 
organization structure is then analyzed using organization design theory (concept?). It 
shows that PMG designs its organization by using its product as a core value. It shows 
that PMG has organization structure similar to Functional Organization Structure. 
Functional Organization Structure is created by different kinds of works to show each 
department responsibilities.  PMG has divided it organization after its products which 
includes tutorial magazine, tutorial DVD, music school, TV media, rehearsal and 
recording studio, Music Place and Music Event.  

 Human Resource Management  
Arjan (Professor?) Prart  Arunrangsri and Khun Sangjan Mekpothi are 

responsible for recruitment by considering applicants’ qualifications that best match 
each branch. The pro of this recruiting style is that it can get the right person to the right 
job in each branch. It can be assured that the employees hired using the selection method 
will perform well as well as making communication and organization management more 
effective.  Because the employees chosen this way are already efficient in their job 
without much further explanation thus it results in accurate and effective work.  

Plan and Policy  
It’s found that PMG management team leading by Ajarn Prart Arunrangsri has a 

policy to make PMG a Music Education business starting from music school then later 
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expand the business.  It’s an “Inside Out” business expansion concept which is a 
business expansion according to one own talents and interest by using existing 
customers and networks as a factor in expanding the business. 

Problems  and obstacles arising in running the business 
It’s found that each branch of  PMG faces different problems. If there is a 

problem in each branch, Ajarn Prart  Arunrangsri and Khun Sangjan Mekpothi will be 
the core persons to solve the problem and make a new plan to prevent the same mistake. 
 
Keywold (s): Management, Music business 
 

บทนํา 

อุตสาหกรรมดนตรีจดัเป็นสาขาหนึ)งในการจดัแบ่งประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ
ไทย ซึ) งมีมูลค่าถึง 10-11% ของ จีดีพี  โดยธุรกิจค่ายเพลงมีมูลค่าตลาดรวมไม่ตํ)ากวา่ 20,000 ลา้นบาท 
ส่วนธุรกิจวิทยุที) เกี)ยวข้องกับด้านดนตรีและบันเทิงมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 6,500 ล้านบาท และ
อุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรีของไทยมีแนวโนม้ที)จะเติบโตไม่ตํ)ากวา่ 10% ต่อปี  

จากกระแสความนิยมที)เกิดขึ9นในอุตสาหกรรมดนตรีนั9น  ทาํให้เกิดธุรกิจที)เกี)ยวขอ้งกบัดนตรี
เกิดขึ9นอยา่งมากมายไม่วา่จะเป็น  โรงเรียนสอนดนตรี  นิตยสารดนตรี  ห้องซ้อมดนตรี  สื)อการสอนที)
เกี)ยวกบัดนตรี  รายการทีวีที)เกี)ยวขอ้งกบัดนตรี  ร้านจาํหน่ายเครื)องดนตรี  ธุรกิจจดัจา้งแสดงดนตรี  
เป็นตน้   สื)อในแขนงต่าง ๆ เองก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัปรากฏการณ์กระแสความนิยมนี9   จึงไดห้ันมา
ผลิตงานที)เกี)ยวขอ้งกบัดนตรีมากขึ9นไม่ว่าจะเป็น รายการทางทีวี  วิทยุ  รายการทางเคเบิ9ลทีวี   เช่น 
วงการสื)อนิตยสารไดห้นัมาผลิตงานที)เกี)ยวขอ้งกบัดนตรีจึงเป็นที)มาของนิตยสารดนตรีเกิดขึ9น 

จากการเกิดใหม่ของธุรกิจดนตรีที)มีมากมายนี9 ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัที)สูงขึ9นตามไปดว้ยและ
เมื)อมีการแข่งขนัในตลาดที)สูงขึ9นแต่ละองค์กรก็เริ)มนาํกลยุทธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบต่าง ๆ 
เขา้มาใชอ้ยา่งจริงจงั  มีการปรับภาพลกัษณ์ใหม่ ๆ เพื)อขยายกลุ่มลูกคา้และดึงดูดรายได ้ แต่อยา่งไรก็
ตามเจา้ของธุรกิจดนตรีบางรายก็เลือกที)จะทาํเฉพาะธุรกิจดนตรีเพียงบางอย่างเท่านั9น เช่น  บริษทั
สยามกลการ (ยามาฮ่า) ก็เลือกประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีและขายเครื)องดนตรีเท่านั9น   บริษทั 
ธีระมิวสิคประกอบธุรกิจขายเครื)องดนตรีอยา่งเดียว   บริษทัมิวสิคโซลูชั)นประกอบธุรกิจขายเครื)อง
ดนตรีเพียงอย่างเดียว  เป็นตน้ จากการที)ผูป้ระกอบการเลือกที)จะประกอบธุรกิจดนตรีเพียงบางอยา่ง
นั9นก็เป็นผลดีคือมีความสะดวกต่อการบริหารจดัการในธุรกิจและองค์กร   แต่ความสะดวกต่อการ
บริหารจดัการในองคก์รนี9 เองก็ทาํใหเ้กิดคุ่แข่งในกลุ่มธุรกิจมากขึ9นดว้ยเช่นกนั 

ภายใตก้ารแข่งขนัทางการตลาดที)สูงขึ9นของธุรกิจดนตรีนี9 เองส่งผลทาํให้หลายองค์กรหลาย
บริษทัตอ้งคิดคน้หากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในแบบต่าง ๆ เขา้มาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ
เพื)อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที)ไดต้ั9งไว ้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยงัมีหลายองคก์รที)
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จะตอ้งปิดตวัเองลงไปเพราะประสบปัญหาในหลาย ๆ ดา้นจนทาํให้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไป
ได ้ เช่น  โรงเรียนสอนดนตรี , ห้องซ้อมดนตรี , ร้านขายเครื)องดนตรี , บริษทัรับจดัแสดงดนตรี   
นิตยสารดนตรี , รายการทีวทีี)เกี)ยวกบัดนตรี เป็นตน้  แต่ก็มีหลายบริษทัเช่นเดียวกนัที)ประคบัประคอง
และฝันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ จนสามารถเปิดดาํเนินกิจการให้อยูร่อดมาไดจ้นถึงทุกวนันี9 ไม่วา่จะ

เป็น  บริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป , บริษทัสยามกลการ(ยามาฮ่า) , บริษทัธีระมิวสิค , บริษทัมิวสิค 
คอเลคชั)น เป็นตน้ 
 จากกรณีดงักล่าวผูศึ้กษาวิจยัจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยัเกี)ยวกบั “การบริหารจดัการธุรกิจ
ดนตรีของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป”   เพื)อให้เกิดแนวคิดและเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจดนตรี
ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดที)สูงและเพื)อเป็นประโยชน์ในการพฒันารวมถึงการบริหาร
จดัการในธุรกิจดนตรีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

�. เพื�อศกึษาการบริหารจดัการธุรกิจดนตรีของบริษัทปราชญ์มิวสิคกรุ๊ป (PMG) 

วธีิการวจิยั 
1. รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรในการวจิยั 

การศึกษาวจิยัครั9 งนี9ผูว้จิยัไดก้าํหนดลกัษณะประชากรในการศึกษาไวเ้ป็น  2 ลกัษณะคือ 
1. ประชากรภายในบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (Internal)ซึ) งเป็นผูที้)ใหข้อ้มูลหลกั

ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี9  
1.1 ผูบ้ริหารบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ปประกอบดว้ย 

- อาจารยป์ราชญ ์ อรุณรังษี 
- คุณแสงจนัทร์  เมฆโปธิ  

        1.2  พนกังานของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป 
2. ประชากรภายนอกองคก์รปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (External)  

2.1  ผูบ้ริโภคทั)วไป    
-  ผูที้)ใชบ้ริการในธุรกิจดนตรีของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป(PMG)  
-  นกัเรียนนกัศึกษาที)อยูใ่นคณะดนตรี  
-  นกัดนตรีทั)วไป 
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2.2 ร้านคา้ที)ลงโฆษณาในธุรกิจดนตรีของปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG) โดยใช้
วธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่ง บริษทัธีระมิวสิค  , บริษทั Music  Concept ,  บริษทั Music  Collection 
และร้าน  บูเซ่  แอนซ์  ฮอคส์ 

2. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวจิยัต่างๆ 
3. นาํขอ้มูลที)ไดม้าวเิคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีการบริหารองคก์าร โดยใชท้ฤษฎีแบบดั9งเดิม 

(Classical organization theory) ทฤษฎีสมยัใหม่ (Neo-Classical organization theory) และทฤษฎี
สมยัปัจจุบนั (Modern organization theory) โดยมีประเด็นในการวเิคราะห์ขอ้มูลซึ) งเป็นประเด็น
ที)มาจากทฤษฎีขา้งตน้ดงัต่อไปนี9  

3.1 โครงสร้างขององคก์ร 
3.2  การบริหารงานบุคคล 
3.3  นโยบายและการวางแผน 

  3.4  ปัญหาและอุปสรรคใ์นการทาํธุรกิจ 
    4.สรุปผลและอภิปรายผล 
 

ผล/สรุปผลการวจัิย 

 1. สรุปผลการศึกษาโครงสร้างขององคก์ร 
ปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG) คือหนึ)งในองคก์รที)เปิดดาํเนินกิจการเกี)ยวกบัดนตรีโดยมี  อาจารย์

ปราชญ ์ อรุณรังษี  เป็นผูริ้เริ)มก่อตั9งขึ9นพร้อมกนันี9 ยงัไดเ้ชิญศิลปิน นกัร้อง นกัดนตรีที)มีฝีมือในระดบั
แนวหน้าซึ) งล้วนแล้วแต่เป็นผูที้)ครํ) าหวอดและมีความเชี)ยวชาญในด้านดนตรีทั9งสิ9นจนได้รับการ
ยอมรับในวงการดนตรีของเมืองไทย   มาร่วมเป็นพนัธมิตรและทาํงานดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็น อาจารย์
สําราญ ทองตนั, ชาตรี คงสุวรรณ (พี)โอม), จกัรรินทร์ ดวงมณีรัตนชยั (พี)ป๊อป วงThe  Son), โอฬาร  
พรหมใจ (พี)โอ)้, พงษพ์รหม สนิทวงษ ์ณ อยุธยา (พี)ปุ้ม), พี)เอก วง Blackhead, พี)กอล์ฟ วงT-Bone, พี)
ตน้วง Silly Fools   และท่านอื)น ๆ อีกหลายท่าน ซึ) งจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของท่าน
เหล่านี9 นี) เองที)ร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านดนตรีจนเกิดเป็นปรากฏการณ์
ใหม่ ๆ ของวงการดนตรีในเมืองไทย  เป็นผลทาํให้ปราชญมิ์วสิคกรุ๊ปเป็นที)รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางใน
หมู่นกัดนตรีทั9งหนา้เก่าและหนา้ใหม่ที)มีความสนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ)มเติมเกี)ยวกบัดนตรีและเป็น
อีกช่องทางหนึ)งที)เปิดโอกาสให้นกัดนตรีไดแ้ลกเปลี)ยนประสบการณ์ความรู้ หรือแมก้ระทั)งข่าวคราว
ความเคลื)อนไหวต่าง ๆ ที)เกิดขึ9นในวงการดนตรีไดอี้กดว้ย  ในเครือปราชญ์มิวสิคกรุ๊ปมีการดาํเนิน
กิจการหลายอยา่งโดยแบ่งออกเป็นหน่วยธุรกิจยอ่ย ๆ เพื)อให้เกิดความชดัเจนและง่ายต่อการจดัการใน
องคก์รดงัต่อไปนี9  
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แผนภูมิที)  1  แผนผงัองคก์รของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป 

 จากหน่วยธุรกิจย่อยของปราชญ์มิวสิคกรุ๊ป (PMG) ที)แสดงในขา้งตน้อาจกล่าวได้ว่าเป็น
องค์กรมีการจดัโครงสร้างขององค์กรคลา้ย ๆ กบัแบบแบ่งตามผลิตภณัฑ์  กล่าวคือ เป็นโครงสร้าง
องคก์รที)จดัตั9งขึ9นโดยใช้ผลิตภณัฑ์เป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ  ซึ) งในบริษทัปราชญ์
มิวสิคกรุ๊ปไดมี้การจดัแบ่งกลุ่มองคก์รตามผลิตภณัฑ์ออกเป็นส่วนต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย  สื)อการ

สอน Magazine,  สื)อการสอน DVD ,  โรงเรียนสอนดนตรี ,  สื)อ TV,  ห้องซ้อมดนตรีและห้อง
บนัทึกเสียง,  Music Place   และ  Music  Events  ดงัที)แสดงในแผนภูมิขา้งตน้ 

นอกจากนี9ยงัถือวา่บริษทัปราชญมิ์วสิคไดเ้ปิดดาํเนินกิจการธุรกิจดนตรีแบบครบวงจรก็วา่ได้
ซึ) งแตกต่างกบัหลาย ๆ บริษทัที)เลือกจะดาํเนินธุรกิจเพียงบางอย่าง   โดยมีการเปิดดาํเนินกิจการมา
ยาวนานจนเป็นที)รู้จักอย่างกวา้งขวางในวงการดนตรีและผูที้)สนใจเกี)ยวกับดนตรีรวมไปถึงผูที้)
ประกอบกิจการที)มีส่วนเกี)ยวขอ้งกบัดนตรีอีกดว้ยไม่วา่จะเป็นบริษทัขายเครื)องดนตรี , โรงเรียนสอน
ดนตรี , บริษทัรับจดัแสดงดนตรี , ห้องซ้อมดนตรี เป็นตน้ และยงัมีธุรกิจอื)น ๆ อีกเช่น  ธุรกิจระบบ
เครื)องเสียง , ธุรกิจระบบแสง , บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั)น จาํกดั   ซึ) งธุรกิจที)กล่าวมาแล้วนั9นล้วน
แลว้แต่มีกิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG) ทั9งสิ9น  จึงเป็นสิ)งที)สามารถแสดงให้
เห็นไดว้า่ปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG)   ไดรั้บการยอมรับกนัทั9งในวงการดนตรีและนอกวงการดนตรี 
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2.สรุปผลการบริหารงานบุคคล 
  2.1 การคดัเลือกบุคลากร 

อาจารยป์ราชญ ์ อรุณรังษีและคุณแสงจนัทร์  เมฆโปธิ  จะใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัก่อน
กล่าวคือจะชกัชวนบุคคลใกลต้วัที)เห็นวา่มีความรู้ความสามารถตรงกบัหน่วยธุรกิจยอ่ยนั9นๆ เขา้
มาร่วมงานดว้ย   แต่ถา้หากขั9นตอนนี9ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จก็จะมีการแนะนาํบุคคลที)สามต่อออกไป
อีกและขยายต่อกนัออกไปเรื)อยๆเป็นเครือข่าย  

 2.2  พนัธมิตรในการร่วมธุรกิจ 
การจดัหาพนัธมิตรในการร่วมธุรกิจนี9นบัไดว้า่เป็นหนึ)งในวธีิการบริหารงานบุคคลของบริษทั

ปราชญมิ์วสิค โดยเป็นการบริหารบุคคลในส่วนเฉพาะจุดของงานและเลือกใชพ้นัธมิตรที)มีความ
เชี)ยวชาญในดา้นนั9นๆ เขา้มาทาํงานแทนพนกังานของบริษทัปราชญมิ์วสิค  แลว้ใหพ้นกังานไปทาํงาน
ในส่วนอื)นๆแทน  ซึ) งพนัธมิตรในการทาํธุรกิจดนตรีของบริษทัปราชญมิ์วสิคมีดงัต่อไปนี9  
   2.2.1 โรงเรียนสอนดนตรี   

เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG) กบัสถาบนัดนตรี  Music 
Institute (MI) จากเมือง Los Angeles  โดยเป็นการใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนจากสถาบนั MI  
ทั9งหมดรวมไปถึงตาํราสื)อการสอนและจดัอบรมวธีิการสอนในรายวชิาต่างๆใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั
โดยไดรั้บการสนบัสนุนหลกัจากสถาบนัดนตรี MI   

  2.2.2  สื)อการสอน Magazines 
ทางบริษทัปราชญมิ์วสิคไดมี้การร่วมมือกนักบัร้านขายเครื)องดนตรีที)เคยลงโฆษณาใน

นิตยสารทั9ง 3 ฉบบั โดยเป็นความร่วมมือในดา้นการจดัจาํหน่ายสื)อการสอน Magazines ซึ) งทาง
ร้านคา้เหล่านี9จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเอง เป็นผลทาํใหบ้ริษทัปราชญมิ์วสิคใชจ้าํนวนพนกังานนอ้ยลงใน
ส่วนของงานนี9  

  2.2.3  สื)อทีว ี
เป็นการร่วมมือกนัเพื)อที)จะผลิตรายการที)มีเนื9อหาเกี)ยวกบัดนตรีระหวา่งบริษทัปราชญมิ์วสิค

กรุ๊ปกบัสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยที)ทางบริษทัปราชญมิ์วสิคเป็นผูดู้แลเนื9อหา
ทั9งหมด  ส่วนทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เป็นผูดู้แลควบคุมในการออกอากาศ 

  2.2.4  Music  Events 
ร่วมกบับริษทั แจค๊ซาวด ์ซิสเทม็ส์ ในการจดัการระบบแสง สี เสียง ในงาน โดยมีคุณ  

เจษฎา พฒันถาบุตร (แจค๊) เป็นประธานบริษทัซึ) งเป็นบริษทัที)ทาํธุรกิจเกี)ยวกบัแสง สี  เสียง ในการจดั
งานคอนเสิร์ตและเป็นบริษทัที)ครํ) าหวอดอยูใ่นวงการนี9มากกวา่ 20 ปีซึ) งไดรั้บการยอมรับจากบรรดา
นกัร้อง วงดนตรี และบริษทัจดัคอนเสิร์ตทั9งในและต่างประเทศรวมไปถึงบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป
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ดว้ย  นอกจากนี9ยงัมี บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั)น จาํกดั เป็นอีกหนึ)งในพนัธมิตรของ  Music  Events 
โดยใหก้ารสนบัสนุนเรื)องนํ9าดื)มต่างๆ และงบประมาณในการจดังานอีกดว้ย 

3. สรุปผลนโยบายและการวางแผน 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี)ยวกบับริษทัปราชญมิ์วสิคพบวา่  ทางผูบ้ริหารบริษทัปราชญ ์
มิวสิคโดย อาจารย์ปราชญ์  อรุณรังสี  ได้มีแนวนโยบายในการทาํธุรกิจของบริษทัให้เป็นธุรกิจ
เกี)ยวกบัการศึกษาดนตรี (Music Education) โดยการเริ)มจากโรงเรียนสอนดนตรีแลว้ค่อยๆขยายแนว
ธุรกิจออกไป  ซึ) งเป็นการคิดในการขยายธุรกิจแบบ  In Side Out  กล่าวคือขยายธุรกิจตามทกัษะ
ความสามารถที)ตวัเองถนัดและอยากจะทาํซึ) งมาจากการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์จากกลุ่มลูกคา้และ
เครือข่ายที)มีอยูเ่ดิมแลว้มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาขยายธุรกิจออกไป  ขอ้ดีของการขยายธุรกิจแบบนี9
คือสามารถจะทาํงานในธุรกิจที)ขยายออกไปไดดี้เนื)องจากเป็นทกัษะความสามารถที)ตวัเองถนดัและ
อยากจะทาํ 

4. สรุปผลปัญหาและอุปสรรคใ์นการทาํธุรกิจ    

4.1 สื)อการสอน Magazines 
ปัญหาที)พบเจออยู่เป็นประจาํก็คือความล่าช้าในการส่งตน้ฉบบัของคอลมัน์นิสต์เพื)อที)จะ

จดัพิมพเ์นื9อหาเหล่านั9นลงในนิตยสารทั9ง 3 เล่ม ซึ) งหากเกิดปัญหาดงักล่าวขึ9นทางบริษทัปราชญมิ์วสิค
กรุ๊ปไดท้าํการแกไ้ขโดยใชว้ิธีการสลบัเอาเนื9อหาที)มีสํารองอยูแ่ลว้มาลงในนิตยสารฉบบัที)จะวางแผง
ก่อน  แลว้ค่อยเอาเนื9อหาที)ส่งมาล่าชา้มาพิมพล์งในนิตยสารฉบบัถดัไป  

4.2 สื)อ TV 
ในการผลิตสื)อ TV  ที)มีเนื9อหาเกี)ยวกบัดนตรีนั9นไม่ค่อยได้เจอปัญหามากมายนัก  เพราะ

เนื)องมาจากเป็นการอดัเทปรายการไวล่้วงหนา้เป็นส่วนใหญ่ซึ) งในการอดัเทปรายการไวล่้วงหนา้นั9น  
ถา้หากพบเจอปัญหาก็สามารถแกไ้ขไดท้นัทีในขณะนั9นเลย  และยงัสามารถตดัต่อเพิ)มเติมหรือตดัใน
ส่วนที)เราไม่ตอ้งการออกไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  ถึงกระนั9นก็ตามปัญหาบางอยา่งก็ไม่สามารถแกไ้ข
ไดใ้นขณะนั9นเลยเช่น  การไม่ตรงต่อเวลาของผูที้)มีส่วนรับผดิชอบต่างๆ เป็นตน้     

4.3 สื)อการสอน DVD และ VCD 
 เรื)องของการถูกละเมิดลิขสิทธิ{ มากที)สุดและมากกว่าปัญหาอื)นๆอีกดว้ย  อนัเป็นผลมาจาก

ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีี)เจริญเติบโตขึ9นอยา่งรวดเร็วทาํงานการคดัลอกงานหรือการละเมิด
ลิขสิทธิ{ งานทาํไดง่้ายมากขึ9น  นอกจากนี9ก็ยงัเจอกบัคู่แข่งที)มีจาํนวนเยอะในทอ้งตลาด  อีกทั9งคลิปการ
เรียนการสอนฟรีในอินเตอร์เน็ตที)สามารถหาดูและเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดาย  เนื)องจากปัญหาเหล่านี9 เองจึง
เป็นผลทาํใหห้น่วยธุรกิจนี9ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าที)ควรในการทาํสื)อการสอนแบบ DVD  และ VCD 
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4.4 หอ้งซอ้มดนตรีและบนัทึกเสียง     
ทั9งหอ้งซอ้มดนตรีและหอ้งบนัทึกเสียงนี9อยูใ่นที)เดียวกนัภายใตชื้)อ Tone  Center  แต่โดยการ

ปฏิบติังานของหน่วยธุรกิจนี9 จะมีผูที้)เกี)ยวขอ้งไม่มากนกัจึงทาํใหเ้กิดปัญหานอ้ยมากในการปฏิบติังาน 
4.5 โรงเรียนสอนดนตรี   

 Prart Music School เป็นสถาบนัดนตรีที)เนน้ดา้นการเรียนดนตรีอเมริกนัเป็นหลกัซึ) งเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ป (PMG) กบัสถาบนัดนตรี  Music Institute (MI) จากเมือง 
Los Angeles  โดยใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนจากสถาบนั MI  เป็นอีกหนึ)งหน่วยธุรกิจที)เจอปัญหา
มากที)สุดก็วา่ไดไ้ม่ว่าจะเป็นเรื)องของครูผูส้อน  เรื)องเด็กนกัเรียนที)มาเรียนและผูป้กครองดว้ย อีกทั9ง
ปัญหาความเสียหายของอุปกรณ์ที)ใชใ้นห้องเรียนดว้ย   ทางบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ปไดจ้ดัการปัญหา
นี9 ตามแต่สถานการณ์ที)เกิดขึ9 นโดยในการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั9 งนั9นอาจจะมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยูบ่า้งทั9งนี9ก็ขึ9นอยูก่บัปัญหาและปัจจยัที)เกิดขึ9นดงัที)ไดก้ล่าวมาแลว้ 
                 4.6 Music Place    

เป็นหน่วยธุรกิจที)ทางบริษทัปราชญมิ์วสิคไม่สามารถที)จะดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ
ได ้และไดถู้กปิดตวัลงไปแลว้แต่ถึงอยา่งไรก็ยงัคงมีการใชเ้ป็นสถานที)แห่งนี9 จดัแสดงงานบา้งเป็นครั9 ง
คราวรวมไปถึงใชใ้นการจดังาน International Concer ในบางโอกาสอีกดว้ย 

4.7 Music  Events 
ในการจดั  Music  Events  แต่ละครั9 งก็จะเจอปัญหาที)แตกต่างกนัออกไปแต่ที)เจอโดยมากคือ

เรื) องของการติดต่อประสานงานระหว่างผูที้) เกี)ยวข้องในการจดักิจกรรมนั9นๆ ซึ) งแนวทางในการ
แกปั้ญหาทางบริษทัปราชญ์มิวสิคได้เลือกใช้พนัธมิตรเขา้มาเป็นผูท้าํงานในบางหน้าที) เช่น ถา้เป็น
ระบบ แสง สี เสียง ก็จะยกให้บริษทั แจ๊คซาวด์ ซิสเท็มส์ เป็นผูด้าํเนินการทั9งหมด  เป็นตน้  ผลดีของ
การให้พนัธมิตรเขา้มาจดัการงานบางอย่างคือ ทางบริษทัปราชญ์มิวสิคก็มีกาํลงัคนเหลือพอที)จะไป
ติดต่อประสานงานด้านอื)นๆ มากขึ9น และด้วยเหตุนี9 จึงทาํให้โอกาสที)จะผิดพลาดในการทาํงานมี
นอ้ยลงตามไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูที้)จะประกอบธุรกิจดนตรี 
1.โครงสร้างขององคก์ร 
การจดัการโครงสร้างองคก์รของบริษทัปราชญมิ์วสิคกรุ๊ปนั9น มีการจดัการโครงสร้างที)แปลก

ออกไป กล่าวคือเป็นการสร้างองคก์รตามทกัษะความสามารถและประสบการณ์ทางดา้นดนตรีตามที)
ตวัเองถนดัและอยากจะทาํโดยยดึเอาตวัผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั  ซึ) งการจดัการโครงสร้างแบบนี9 เป็นผลทาํ
ใหก้ารบริหารงานในสายงานผลิตภณัฑน์ั9นๆ มีโอกาสผดิพลาดนอ้ยลง  ดงันั9นหากท่านผูอ่้านสนใจที)
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จะประกอบธุรกิจดนตรี  การจดัโครงสร้างแบบนี9ก็จะเป็นการป้องกนัให้เกิดความผดิพลาดและความ
เสียหายนอ้ยลงกบัธุรกิจของท่าน 

2.การบริหารงานบุคคล 
การใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัชกัชวนบุคคลใกลต้วัที)เห็นวา่มีความรู้ความสามารถที)ตรงกบังาน

เขา้มาร่วมงานดว้ย   จะทาํให้สามารถคดัเลือกบุคลากรไดต้รงตามลกัษณะของงาน และมีความมั)นใจ
ในระดบัเบื9องตน้ไดว้า่บุคลากรที)ถูกคดัเลือกมาจากวธีิการแบบนี9จะทาํใหบุ้คคลากรสามารถปฏิบติังาน
ไดดี้   อีกทั9งยงัง่ายต่อการสื)อสารและการปกครองภายในองคก์รอีกดว้ยเพราะวา่บุคลากรที)มาจากการ
คดัเลือกโดยวิธีแบบนี9 จะมีความเขา้ใจในลกัษณะงานโดยที)ไม่ตอ้งอธิบายมากส่งผลให้การทาํงาน
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็วยิ)งขึ9น  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคมัภีร์ใบลานคร้ังน้ีไดมุ่้งเนน้การศึกษาถึงลกัษณะและนยัส าคญั ในดา้นรูปธรรม 
ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการท าคมัภีร์ใบลาน รูปแบบทางศิลปะของคมัภีร์ใบลานและศึกษา
นยัส าคญัคือนามธรรมท่ีแฝงอยู ่อนัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเตือนให้เกิดสติ เพ่ือระลึกถึงพระธรรม ค าสัง่สอนของ
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และสามารถน าหลกัค าสอนเร่ืองสติมาใชใ้นการด าเนินชีวิต เพราะการเจริญสติท า
ให้ผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจสจัธรรม ความจริงของส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ดบัไป เกิดศรัทธาความเช่ือ
อยา่งมัน่คงว่า วิถีทางแห่งพทุธธรรมคือวิถีทางแห่งชีวิต ส าหรับวยัท างานท่ีใชชี้วิตในเมืองซ่ึงเผชิญปัญหา 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การมีสติระลึกตวัอยูเ่สมอช่วยให้การด าเนินชีวิตง่ายและมีความสุขมากข้ึน เม่ือ
น ามาเป็นแนวทางการปฏิบติัตนในขณะท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั จึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะส่ง 
ผลให้พบทางแห่งความสุขท่ีแทจ้ริง เขา้ใจและพร้อมรับมือกบัปัญหาดว้ยสติปัญญา 

ในการเก็บขอ้มูลของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูวิ้จยัรวบรวมเอกสารจากหนงัสือ งานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา บทความจากเอกสารสมัมนาวิชาการ และวิทยานิพนธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัคมัภีร์ใบลานในเร่ืองลกัษณะ และนยัส าคญัดา้นรูปธรรมและนามธรรมของคมัภีร์ใบ-
ลาน และขอ้มูลการเจริญสติ ในดา้นหลกัการ กิจกรรมและการออกแบบพ้ืนท่ีส าหรับของการเจริญสติ และ
ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามวยัท างานยา่นธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พร้อมทั้ง
วิธีการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกิจกรรมการเจริญสติ จ านวน 5 คนและการสงัเกตดว้ยตวัเอง จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Data Analysis) โดยวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกนั
ของเร่ืองต่าง ๆ และความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเน้ือหา (Content Analysis) โดยใช้
ความสมัพนัธ์ตามหลกัตรรกะและใชก้ารบรรยายเชิงพรรณนา พร้อมทั้งดูความตอ้งการรูปแบบและ
กิจกรรมจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใชใ้นงานออกแบบ 

  ผลของการสงัเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาคมัภีร์ใบลาน คือ “ล าดบัเวียนเปล่ียนผนั สจัธรรมยาก
เลือน” และพฒันาสู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในสถานลานธรรม โดยแสดงถึงสจัธรรม ล าดบัของ
การเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นความจริงยากลบเลือนของส่ิงทั้งปวง แฝงในรูปทรงอาคาร วสัดุ ท่ีว่าง แสงและเงา
จากธรรมชาติท่ีเกิดจากการออกแบบพ้ืนท่ี และการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการ ท่ีส่งเสริมให้
ผูใ้ชง้านเกิดการระลึกรู้ตวั เขา้ใจสจัธรรม พบความสุขท่ีแทจ้ริงและพร้อมด าเนินชีวิตต่อไปอยา่งมีสติ   
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Abstract 

 The study of palm-leaf scripture is designed for learning characteristics 

and important natural forms such as palm-leaf scripture physical, making process, art 

style of scripture and hiding meaning about consciousness. These paraphrase an 

important content for the way of life. From this learning, Buddha's teaching reminds 

the truth that people should be aware of their life. At the present time, urban life is 

considered as a busy life. Applying awareness and consciousness will lead to the real 

happiness of everyday life.  

 This study uses data from survey questionnaires, which includes 400 

working-age persons. Interviewing and observing of 5 meditation specialists is also 

adopted. Furthermore, qualitative data analysis and content analysis are used to 

delineate the outcome.  

 This consequence will be use as a concept design. In conclusion, the result 

from studying is "the sequence of unchanging truth" and is developed to the main 

design of The Dhamma space. All details such as planning, material, space and light 

are intended to show the truth of study. 

 

Key words :  Palm-leaf scripture, Interior Design, The Dhamma space 

 
บทน า 

คนไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมานาน จึงท าให้พระพุทธศาสนามีความ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคมไทยตลอดจนความเจริญทางวฒันธรรมและจิตใจท่ีมาจากการอบรม
ปลูกฝัง ซ่ึงเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรม ประเพณี วฒันธรรมและการแสดงออกทางพฤติกรรม (มนูญ คนัธ
ประภา, 2553; ฐิติรัตน์ รักษใ์จตรง, 2548) ตามความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์
(2527) พระพุทธศาสนา หมายถึง ค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ โดยมีพระสงฆผ์ูสื้บทอดน าค าสัง่สอนมาเผย
แผแ่ก่พุทธศาสนิกชนดว้ยการแสดงพระธรรมเทศนา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนน าไปปฏิบติัเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิต ดว้ยเหตุท่ีพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อมาโดยพระสงฆ ์ ใน
หนงัสือ ศาสนพิธีเล่มสอง ตอนหน่ึงไดก้ล่าวแสดงหลกัการและธรรมเนียมยกยอ่งการแสดงพระธรรม
เทศนาอยา่งเห็นเป็นรูปธรรมมาจนปัจจุบนัน้ีว่า 
     ศิษยผ์ูติ้ดตามจะตอ้งแบกคมัภีร์พาดบ่าซ้าย ประคองคมัภีร์ดา้นล่างดว้ยมือซ้ายอยา่งท่าแบก
อาวุธของทหารทัว่ไป มือขวาถือพดัตั้งทาบกบัตวัห้อยมือลงเดินน าหนา้พระ เขา้สู่บริเวณพิธี ธรรมเนียมน้ี 
ถือกนัว่าการยกยอ่งพระธรรมให้อยูห่นา้พระสงฆน์ั้นเอง ฝ่ายเจา้ภาพตอ้งคอยตอ้นรับ ถา้ยงัไม่ถึงเวลา
เทศน์ก็ให้วางคมัภีร์ไวใ้นท่ีท่ีสมควรก่อนหรือจะน าข้ึนวางบนธรรมาสน์เลยก็ได ้ถา้วางท่ีอ่ืน ก่อนตอ้งน า
คมัภีร์ข้ึนวางบนธรรมาสน์เม่ือถึงเวลาเทศน์ก่อนพระข้ึนธรรมาสน์และวางขา้งขวาของพระผูเ้ทศน์ 
(องคก์ารศึกษา, 2505)  
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 โดยการถือคมัภีร์ใบลานนั้นเป็นปริศนาธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนสติว่า พระสงฆก์ าลงัแสดง
พระพุทธธรรมหรือค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ (ทองยอ้ย แสงสินชยั, 2555) เม่ือเน้ือความในคมัภีร์ใบ
ลานส่งผลต่อความเช่ือ ความคิดและพฤติกรรมของคนไทย และกลายเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
สงัคมไทยมาจนถึงปัจจุบนั (ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ 2545) การศึกษาแก่นแทข้องพระพทุธศาสนาจึงเป็น
หนา้ท่ีของพุทธศาสนิกชนซ่ึงหากคนรุ่นใหม่น าแก่นแทข้องพระธรรมออกมาใช ้ ยอ่มเกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตโดยแทจ้ริง (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2540) 
 คมัภีร์ใบลาน หรือหนงัสือซ่ึงเกิดจากการบนัทึกบนใบของตน้ลาน แลว้เจาะรูร้อยหูดว้ยสาย
สนองมดัรวมเป็นผกู มีเน้ือเร่ืองท่ีจารส่วนใหญ่เป็นพระธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ อาทิ 
พระไตรปิฎก ดว้ยเหตุท่ีพระธรรมเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดของพระพุทธศาสนา เม่ือจดจารบนใบลานจึงท าให้
คมัภีร์ใบลานเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเก็บรักษาไวอ้ยา่งดีในท่ีอนัควร และตอ้งทะนุถนอมเป็นพิเศษดุจเดียวกบั
พระพุทธรูป (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2555) แต่เน่ืองจากสภาพสงัคมปัจจุบนัเกิดการแขง่ขนั
สร้างความฟุ้ งเฟ้อในชีวิตความเป็นอยู ่ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้นของสงัคมโลก 
การน าเทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคน ท าให้ความเจริญทางวตัถุล  ้าหนา้กว่า
ความเจริญทางจิตใจอยา่งมาก ซ่ึงก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างความเจริญทางวตัถุและทางจิตใจ (สุภกิจ นาม
วา, 2555) แมแ้ต่สถาบนัศาสนายงัตกอยูใ่ตก้ระแสวตัถุนิยม ท าให้วดักลายเป็นพ้ืนท่ีทางพิธีกรรม เป็น
ตลาดขายวตัถุสญัลกัษณ์ คมัภีร์ใบลานถูกแปรสภาพเป็นฝุ่ นผงเพ่ือน าไปปลุกเสกเป็นของขลงั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ผสมในพระพิมพเ์คร่ืองราง ดว้ยเหตุน้ีเองสาระแก่นธรรมและคมัภีร์ใบลานจึงถูกเบ่ียงเบนไปจาก
วตัถุประสงคเ์ดิมอยา่งส้ินเชิง 
  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงความส าคญัของคมัภีร์ใบลาน 
ท่ีมา : เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dmc.tv, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2555 

 
จากสภาวะการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสงัคมปัจจุบนัท่ีก าลงัหลงไปกบักระแสวตัถุ

นิยมท่ีเขา้ใจว่าการมีขา้วของเงินทองเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอ่ืนคือความสุข แสวงหาเงินจนเกิด
ความเครียดความวิตกกงัวลสะสม พ้ืนฐานความแขง็แรงทางสุขภาพจิตลดลง เน่ืองจากการมีชีวิตจ ากดัอยู่
ในห้องท างาน และเตม็ไปดว้ยความเร่งรีบไม่มีเวลาดูแลสุขภาพกาย ไม่มีกิจกรรมในชุมชนเพ่ือผอ่นคลาย
ปัญหาชีวิต ส่งผลให้ความสามารถในการรับมือกบัปัญหาต่างๆลดลง จนเกิดความเครียดอนัน าไปสู่สาเหตุ
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ของความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจ (มงคล การุณงามพรรณและคณะ, 2555; ไกรสิทธ์ิ นฤขตัพิชยั, 
2556; วลัลภ ปิยะมโนธรรม, 2556)  

ทางเลือกหน่ึงท่ีนบัวนัจะมีบทบาทและความส าคญัมากข้ึน คือการนอ้มน าค าสัง่สอนของพระ
สมัมาสัมพุทธเจา้  มาเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เลือกหาส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจตามหลกั
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น นัง่สมาธิ สวดมนต ์การปรับอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมรูปแบบการ
ด ารงชีวิต เพ่ือช่วยให้จิตใจเกิดความเขม้แขง็สามารถเขา้ใจและยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน (อนนัต์ ไชยกุล
วฒันา, 2548; ศูนยส่ื์อสารสงัคม, 2556)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีท่ีผา่นมา 
สนบัสนุนว่าผูค้นจ านวนมากไดห้นัมาสนใจภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา (กรมสุขภาพจิต, 2556) และไดน้ า
วิธีเจริญสติ หรือวิปัสสนากรรมฐาน มาใชใ้นการแกปั้ญหาความทุกขค์วามเจ็บป่วย อนัเกิดข้ึนจากสุขภาพ
กายและลดความเครียดทางสุขภาพจิต โดยปรับให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตไม่ยึดติดรูปแบบทางศาสนาและไม่
ท าให้เป็นเร่ืองท่ีล้ีลบั (เพทาย เยน็จิตโสมนสั, 2556) 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงท าให้ผูวิ้จยัเห็นความส าคญัของคมัภีร์
ใบลานซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์เตือนให้เกิดสติ เพ่ือระลึกถึงพระธรรมค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ และ
แนวทางการแกปั้ญหาความเครียด ความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจของคนในยคุปัจจุบนัโดยการน า
หลกัค าสอนเร่ืองสติมาใชใ้นการด าเนินชีวิต เพราะการเจริญสติท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจสจัธรรม เกิด
ศรัทธาความเช่ืออยา่งมัน่คงว่า วิถีทางแห่งพุทธธรรมคือวิถีทางแห่งชีวิต การมีสติระลึกตวัอยูเ่สมอในการ
รับรู้ส่ิงต่าง ๆ ช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนง่ายและมีความสุขมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งอาศยัวตัถุภายนอก 
สุขภาพจิตท่ีดีมาจากการท่ีร่างกายสงบและผอ่นคลายไม่เคร่งเครียด เม่ือปราศจากความเคร่งเครียดท่ีเกิด
สะสมจากปัญหาในการท างาน ในทางตรงกนัขา้มการท างานอยา่งมีสติท าให้สามารถรับรู้งานท่ีละเอียดได้
ดีข้ึนไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าให้ผูท่ี้มีสติ เขา้ใจกฎธรรมชาติ รู้เท่าทนัความจริงของส่ิง
ทั้งปวง เป็นหนทางแห่งความเจริญ ผูไ้ดรั้บผลของการปฏิบติัจริงเป็นท่ียืนยนัและพิสูจน์ได ้นบัเป็นธรรมะ
ส าคญัประการหน่ึงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา (พระทรัพยชู์ มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553) 

จากการวิเคราะห์สภาวะสงัคมและศึกษาวิถีแห่งพุทธธรรมขา้งตน้น้ี ผูวิ้จยัมีความมุ่งหมายจะ
น าเสนอการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน“สถานลานธรรม” โดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคมัภีร์
ใบลาน ในดา้นลกัษณะและนยัส าคญัเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบและจดัลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ภายในให้ครอบคลุมทศันียภาพ บรรยากาศ พ้ืนท่ีใชส้อยรวมถึงกิจกรรม เพ่ือตอบสนองการด าเนินชีวิต
ส าหรับชุมชนวยัท างานท่ีใชชี้วิตในเมือง ซ่ึงเผชิญปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตดว้ยความมีสติ ให้ลด
และผอ่นคลายความตึงเครียดจากการท างาน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือให้ผูใ้ชพ้ื้นท่ีน้ีสามารถน าหลกัค า
สอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองการเจริญสติ เป็นแนวทางการปฏิบติัตนเพ่ือระลึกตวัอยู่
เสมอในขณะท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั อนัเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะส่งผลให้คนไทยในยคุปัจจุบนั
พบทางแห่งความสุขท่ีแทจ้ริง เขา้ใจและรู้เท่าทนัความจริงของส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ดบัไปและพร้อม
รับมือกบัปัญหานั้นดว้ยปัญญาทางธรรม  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาลกัษณะและนยัส าคญัของคมัภีร์ใบลาน 
2. ศึกษากิจกรรมการเจริญสติ  
3. เพ่ือสงัเคราะห์องคค์วามรู้จากขอ้ท่ี1 และขอ้ท่ี2 สู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน 

สถานลานธรรม  
 

วิธีการวิจัย 
1. แนวทางและวิธีการวิจยั  

แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูวิ้จยัใชวิ้ธีสมัภาษณ์เจาะลึกประเดน็  
1. นยัส าคญัคมัภีร์ใบลาน เร่ืองลกัษณะและนยัส าคญัดา้นรูปธรรมและนามธรรมของคมัภีร์ 

ใบลาน อนัมีผลเป็นเอกลกัษณ์และประโยชน์ใชส้อยส าคญัของคมัภีร์ใบลาน โดยสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
คมัภีร์ใบลาน คือ พระสงฆผ์ูใ้ชแ้ละเก็บรักษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นคมัภีร์ใบลานจากหอสมุดแห่งชาติ 

2. กิจกรรมการเจริญสติ  ในดา้นหลกัการ พฤติกรรม กิจกรรมและการออกแบบพ้ืนท่ีส าหรับ
การเจริญสติ ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในสถานลานธรรมโดยสมัภาษณ์องคก์ร กลุ่ม
อาสาสมคัร เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเจริญสติ    

แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มพุทธศาสนิกชนวยัท างานในย่านธุรกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้
จึงน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปหาคา่สถิติพรรณนา โดยเนน้ประเดน็ตามวตัถุประสงค์
การศึกษา คือ รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในช่วงเวลาหลงัการท างาน และความสนใจ ความตอ้งการ
เร่ืองกิจกรรมการเจริญสติ 

2.  ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตวัอยา่งประชากร 
  ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ : การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เจาะลึก
ประชากรเป้าหมาย คือ (1) พระสงฆผ์ูใ้ชง้านและเกบ็รักษาคมัภีร์ใบลาน จ านวน 1 รูป (2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
คมัภีร์ใบลานจากหอสมุดแห่งชาติ จ านวน 1 ราย (3) กลุ่มผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ การ
ด าเนินชีวิตวิถีพุทธธรรม โดยสมัภาษณ์องคก์ร กลุ่มอาสาสมคัร หรือเจา้หนา้ท่ี จ านวน 1 ราย (4) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ จ านวน 2 ราย รวมทั้งส้ิน 5 ราย 

ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ : กลุ่มประชากรหน่วยวิเคราะห์ของการวิจยัเป็น
พุทธศาสนิกชนวยัท างานท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ในยา่นธุรกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ราย คือ กลุ่มพุทธศาสนิกชนวยัท างานทัว่ไป จ านวน 200 ราย และกลุ่มพุทธศาสนิกชนวยั
ท างานท่ีมีการร่วมกิจกรรมทางพทุธศาสนา จ านวน 200 ราย โดยเลือกใชวิ้ธีการสุ่มพิจารณาเลือกจาก
ประชากรวยัท างานผูใ้ชบ้ริการสถานปฏิบติัธรรมและวดัในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ, สวนปทุมวนานุรักษ,์ มูลนิธิบา้นอารียแ์ละวดัสุทศัน์เทพวรารามวรมหาวิหาร  
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3.   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 - ศึกษาคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา บทความจากเอกสาร

สมัมนาวิชาการ และวิทยานิพนธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะและ
นยัส าคญัของคมัภีร์ใบลาน  

 - ศึกษาวตัถุประสงคก์ารศึกษาจากขอ้มูลทางทุติยภูมิคือ หนงัสือเอกสาร ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการก าหนดกรอบ
เน้ือหาของการตั้งค าถามแบบสอบถาม 
 - จดัท าและทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรเป้าหมายว่าสามารถส่ือความหมายได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ เม่ือพบปัญหาจึงเพ่ือแกไ้ข พฒันาและ
ปรับปรุงก่อนน าไปใชจ้ริง 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาและตอบ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัในการศึกษาคมัภีร์ใบลานสู่การ
ออกแบบสถานลานธรรม โดยมีกรอบแนวความคิดหลกัส าหรับการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิด 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากทุติยภูมิและปฐมภูมิของคมัภีร์ใบลาน ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์
สงัเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาค าส าคญั (Key Word) เพ่ือน าไปใชใ้นการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ 
(Conceptual Design) ก่อนท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชสู่้การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์คมัภีร์ใบลาน 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 

 
จากการวิเคราะห์คมัภีร์ใบลานในประเดน็ท่ีส าคญัน ามาสงัเคราะห์สู่ค าส าคญั (Keyword) ท่ี

น ามาใชเ้ป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Conceptual design) เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต
ภาพรวมของโครงการ และยงัสามารถส่ือถึงลกัษณะและนยัส าคญัของคมัภีร์ใบลานได้ว่า “ล าดับเวยีน
เปลี่ยนผนั สัจธรรมยากเลือน” อธิบายไดด้งัน้ี 

 “ล าดบัเวียน” จากลกัษณะองคป์ระกอบภายนอก ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาแสดงถึงความส าคญั
ของส่ิงท่ีอยูภ่ายใน และการเปิดอ่านแบบหมุนวน ท่ีแฝงแนวคิดให้เขา้ใจว่าทุกส่ิงชีวิตวนเป็นวฏัจกัร เกิด 
แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีทุกคนตอ้งพบเจอ 

“เปล่ียนผนั” จากขั้นตอนการท าคมัภีร์ใบลาน ท่ีมีขั้นตอนการเปล่ียนรูปร่างจากใบไม้
ธรรมชาติมาสู่ใบลานท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัการใชง้านถืออ่านแสดงเทศนา รวมถึงการพลิกหนา้ในการ
อ่านดา้นหนา้และดา้นหลงั โดยแฝงแนวคิดแก่นธรรมคือหลกัไตรลกัษณ์ มีการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป 

 “สจัธรรม” จากวสัดุของคมัภีร์ใบลานท่ีมาจากธรรมชาติ โดยใชค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัท่ี
ต่างกนัของแต่ละวสัดุ และจากเน้ือหาภายในของคมัภีร์ใบลาน คือแก่นพระธรรมค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจา้ท่ีจดจารบนัทึกไว ้ว่าเป็นความจริง ให้เขา้ใจธรรมชาติของโลกและชีวิตตามความเป็นจริง  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         414 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



8 
 

 

“ยากเลือน” จากลกัษณะของการจดจาร ท่ีฝังเป็นร่องลึกลงในเน้ือวสัดุ ท าให้มีความคงทน
ถาวร และส่ือถึงความจริงของโลกท่ีเม่ือเขา้ใจและฝึกปฏิบติัจะท าให้จดจ าอยูใ่นวิถีการด าเนินชีวิตส่งผลให้
เกิดความเจริญทางจิตใจ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สู่ผลสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคมัภีร์ใบลาน ดงัน้ี 

ขอ้มูลท่ีศึกษา ขอ้คน้พบ   การออกแบบ 
ความส าคญัและประโยชน์
ใชส้อย 

สญัลกัษณ์ของพระธรรม 
ระลึกถึงค าสอน 

จุดประสงคโ์ครงการ 
แนวความคิดท่ีแฝงในการออกแบบ 

ความเช่ือและค่านิยม ความเจริญทางจิตใจ ประโยชน์ท่ีผูใ้ชโ้ครงการไดรั้บ 
ขั้นตอนการท า การเปล่ียนรูป รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 
รูปลกัษณ์และองคป์ระกอบ ยาว บาง เป็นเส้นตรง 

ล าดบั ความเป็นธรรมชาติ 
วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
ลกัษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชส้อย 

กลวิธีการใชง้านและ
รูปแบบศิลปะ 

การหมุนเวียน 
ขนาดและน ้าหนกัเหมาะสมกบั
การใชง้าน ลวดลายและสี 

การจดัวางผงัอาคาร 
การเขา้สู่พ้ืนท่ีการใชง้าน 
ลายและสีท่ีใชใ้นการออกแบบ 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปน าผลการศึกษาคมัภีร์ใบลานสู่แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual 

design)  

ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 
 โดยผูวิ้จยัน าผลการศึกษาคมัภีร์ใบลานในดา้นขั้นตอนการท า รูปลกัษณ์และองคป์ระกอบ 
ประโยชน์ใชส้อย ความส าคญัและความเช่ือค่านิยม และน าแนวความคิดหลกั “ล าดบัเวียนเปล่ียนผนั สจั
ธรรมยากเลือน” สู่การแปรรูปในการออกแบบ ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะและผงัอาคาร ลกัษณะอาคารไดแ้นวคิดจากรูปลกัษณ์องคป์ระกอบของคมัภีร์ใบ
ลาน ท่ีมีลกัษณะแคบและยาว ใบลานมีลกัษณะบางเป็นเส้นตรงหลายชั้นรวมกนั ประกบดว้ยไมป้ระกบัท่ี
มีลกัษณะแขง็และหนาอยูด่า้นบนและล่าง และผงัอาคารไดแ้นวคิดจากการวางสดัส่วนบนหนา้ของใบลาน
ท่ีแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยดา้นซ้ายมือจะมีอกัษรองักาเป็นการบอกล าดบัหนา้  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงการแปรรูปคมัภีร์ใบลานสู่ลกัษณะอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
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ภาพท่ี 5 แสดงการแปรรูปคมัภีร์ใบลานสู่ผงัอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 

2. ลวดลาย โดยน าแนวคิดการเกบ็รักษาคมัภีร์ใบลาน ท่ีเป็นชั้นล าดบัและแฝงไวด้ว้ยการบอก 
ถึงความส าคญัและคุณค่าท่ีมากข้ึนของใบลานดา้นใน สู่การเปล่ียนลวดลายบนพ้ืนผิววสัดุ จากผิวหยาบสู่ 
ละเอียด จากความโปร่งสู่ความทึบ โดยแฝงแนวความคิดจากพระพุทธศาสนา คือ หลกัไตรลกัษณ์ และ 
ลกัษณะของใบลานท่ีจาร คือมีตวัอกัษรสีด าบนพ้ืนสีขาวนวล จึงพฒันาสู่ลกัษณะลายส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดเลก็  
มีการปิดและเปิดตามร่องตวัอกัษรหรือมีลกัษณะนูนต ่า ท่ีผิวสมัผสัต่างกนั 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงการแปรรูปคมัภีร์ใบลานสู่ลวดลาย 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 

3. วสัดุ โทนสีและเฟอร์นิเจอร์ ไดแ้นวคิดจากรูปลกัษณ์องคป์ระกอบของคมัภีร์ใบลาน ท่ีเป็น 
วสัดุธรรมชาติ มีล าดบัคุณสมบติัท่ีต่างกนั จึงน าลกัษณะวสัดุคมัภีร์ใบลานเป็นแนวความคิด โดยวสัดุท่ี 
น ามาใชส้ามารถแสดงความงามผา่นสจัจะวสัดุคือ ไม ้ไมไ้ผ่ หินและคอนกรีต และโทนสีน าจากศิลปะ 
ตกแต่ง คือ สีใบลาน การตกแต่งสีน ้าตาลไหม ้สีแดงชาดและสีทอง จึงใชโ้ทนสีออ่นจากไมแ้ละสร้าง 
จุดเด่นเหมือนรอยจารดว้ยวสัดุโลหะสีด า นอกจากน้ียงัค านึงถึงความเหมาะสมในการใชง้าน จึงมีการใช้ 
วสัดุลกัษณะภายนอกเหมือนแต่คุณสมบติัเหมาะสมกบัการใชง้านต่าง  เช่น  กระเบ้ืองไวนิล ลามิเนตปิดผิว 

 การเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ของทั้งโครงการไดแ้นวคิดจากขั้นตอนการเตรียมลาน จากใบตน้ 
ลานท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นกระจายจากจุดศูนยก์ลางและโคง้ตามธรรมชาติ สู่ใบลานผา่นการแปรรูปเป็นเสน้ 
ยาวสีขาวนวล และสุดทา้ยใบลานพร้อมจารแผน่เรียบตรง สามารถดดัโคง้งอไดโ้ดยไม่ขาดหรือหกั 

ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เปล่ียนตามพ้ืนท่ีการใชง้านเป็นล าดบั โดย เฟอร์นิเจอร์ภายนอกเป็น 
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โครงเหลก็ บุดว้ยฟองน ้าใยสงัเคราะห์และผา้ส าหรับใชภ้ายนอก ส่วนเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารเป็นโครง 
ไมเ้น้ือแขง็ ปิดผิวดว้ยวสัดปิุดผิวลามิเนตหรือท าสี นอกจากน้ียงัสะทอ้นถึงแนวคิดแฝงเร่ืองสจัธรรม ท่ีทุก 
ส่ิงมีการเปล่ียนแปลงจึงน าลกัษณะกอ้นหินมาใช ้แทนความปล่อยวาง ไม่จีรัง และเป็นการน าลกัษณะ 
ธรรมชาติจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีตั้งโครงการมาใชร่้วมอยา่งกลมกลืน 

  
 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงการแปรรูปคมัภีร์ใบลานสู่วสัดุ โทนสีและเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นโครงการ 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 

 
จากกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ แปรรูปพฒันาและแกไ้ขการออกแบบสู่ผลงานการออกแบบ 

สภาพแวดลอ้มภายในสถานลานธรรม ดงัน้ี 
1. ผงับริเวณและลกัษณะอาคารสภาพแวดลอ้มภายนอก 
จดับรรยากาศสร้างแนวตน้ไมก้ระจายรอบขอบเขตท่ีตั้งอาคาร เพ่ือความกลมกลืนและป้องกนั

ไม่ให้ถูกรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม บริเวณทางเขา้หลกัและทางเขา้รองสร้างทางเดินแนวตน้ไม ้ เพ่ือ
บรรยากาศสงบ ร่มร่ืนและปรับอารมณ์ก่อนเขา้สู่อาคาร ออกแบบรูปลกัษณ์ของอาคารให้เรียบง่าย ตกแต่ง
เท่าท่ีจ าเป็น แสดงสจัจะของโครงสร้างและวสัดุ สอดคลอ้งแนวความคิดคมัภีร์ใบลานท่ีมีความเรียบง่าย
และเป็นธรรมชาติ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม อาคารมีลกัษณะ
ชั้นเดียว เนน้การสญัจรทางเทา้และน าความเป็นธรรมชาติของพ้ืนท่ีโดยรอบเขา้สู่อาคาร ประกอบดว้ย
อาคารสองหลงั มีลกัษณะยาวตามลกัษณะคมัภีร์ใบลาน เม่ือมองจากดา้นหนา้สามารถมองเห็นอาคาร
ดา้นหลงัท่ีมีความสูงกว่าอาคารดา้นหนา้ จากลกัษณะการเปิดพลิกใบลานข้ึนอ่าน โดยอาคารเป็น
โครงสร้างแบบ คสล. ใชวิ้ธีการถมดินข้ึนรอบอาคารเพ่ือให้เกิดระดบัต่าง ท าให้เกิดความรู้สึกเสมือนเดิน
ลงสู่พ้ืนท่ีต ่าลง เปรียบถึงการจารท่ีเป็นการท าให้เกิดร่องลึกฝังลงเน้ือวสัด ุ
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงผลงานการออกแบบผงับริเวณและลกัษณะอาคารสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
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2. ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายใน โดยจดัล าดบัการเขา้ถึงอาคารเม่ือเดินผา่นความร่มร่ืน 
ของตน้ไมใ้หญ่บริเวณโถงทางเขา้และลานพกัคอยก่อนเขา้สู่การใชง้านในส่วนต่อไป โดยน าแนวคิดจาก 
อกัษรองักาบอกล าดบัเลขหนา้เป็นจุดเร่ิมตน้ของหนา้ใบลาน และแฝงแนวคิดการใชต้น้ไมใ้หญ่เพ่ือเป็น 
สญัลกัษณ์ถึงการเร่ิมตน้ จากพุทธประวติัอนัเป็นสถานท่ีประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และใชวิ้ธีการวาง 
ผงัอาคารแบบแกนแนวยาว เขา้ถึงพ้ืนท่ีเป็นล าดบัตามลกัษณะกลวิธีล าดบัหนา้และสดัส่วนบนหนา้ของใบ 
ลาน โดยการเขา้ถึงการใชง้านเหมาะสมตามกิจกรรมและทุกพ้ืนท่ีมีการเช่ือมต่อดว้ยทางเดินรอบอาคารท่ีมี 
ลกัษณะเปิดโล่งเป็นชาน ให้สามารถรู้สึกใกลชิ้ดธรรมชาติท าให้เกิดความเยน็ สงบ สะอาดและสว่าง ดว้ย 
การเปิดอาคารโล่ง เม่ือเกิดความสบายท่ีพอดีจึงน าไปสู่ความระลึกรู้ตวัอยา่งมีสติ นอกจากนั้นยงัค านึงถึง 
ประโยชน์ใชส้อย ช่องเปิดเพ่ือรับทิศทางลมและแดดเพ่ือการระบายอากาศท่ีดี การใชแ้สงธรรมชาติเพ่ือ 
ประหยดัพลงังาน การเขา้ถึงพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีสะดวก และน าสภาพแวดลอ้มภายนอกใช ้
ร่วมเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมภายใน ประกอบดว้ย 
 1. พืน้ที่ส่วนสนับสนุน “ผ่อนกายคลายจติ” สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดจ้ากทางเขา้หลกัดา้นหนา้
อาคารและทางเขา้รองดา้นสวนสาธารณะ เป็นพ้ืนท่ีส่วนท่ีเขา้ถึงง่ายสามารถมองเห็นชดัเจน และสร้าง
บรรยากาศผอ่นคลายโดยให้มีความร่มร่ืนและเยน็สบายดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ประกอบดว้ย 
 โถงทางเขา้ น าแนวความคิดในส่วนของลกัษณะใบลานท่ีผา่นการเตรียมและพร้อมจาร โดยมี 
ตน้ไมใ้หญ่และช่องแสงจากดา้นบนเพ่ือรับแสงธรรมชาติ เป็นการบอกถึงการเร่ิมตน้ ประกอบดว้ยส่วนจดั 
แสดงกิจกรรมและเคาน์เตอร์บริการขอ้มูล โดยใชล้วดลายของโครงการจากการแปรรูปลกัษณะตวั 
อกัษรบนใบลาน ออกแบบพ้ืนท่ีให้เป็นเปิดโลง่สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบ การใชว้สัดุ พ้ืน ฝ้า 
เพดานและผนงัเป็นคอนกรีตขดัมนัและขดัหยาบ ให้มีผิวสมัผสัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือแสดงความสามารถของ 
วสัดุ และน าแนวคิดจากการจารบนใบลาน ท่ีมีผิวสัมผสัท่ีต่างกนั   
 
  
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงผลงานการออกแบบส่วนโถงทางเขา้ “ผอ่นกายคลายจิต” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
  
 ลานพกัคอยและร้านเคร่ืองด่ืมสมุนไพร น าแนวความคิดจากการศึกษาคมัภีร์ใบลาน ในส่วน 
ของขั้นตอนการท า ท่ีน าใบจากตน้ลานท่ีมีลกัษณะรูปทรงเป็นธรรมชาติ จดัวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัท่ีมี 
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ความโปร่ง ลกัษณะเป็นเส้นคล่ีออกเหมือนใบลาน โดยใชว้สัดุ พ้ืนไม ้ผนงัคอนกรีต หลงัคาไมไ้ผ ่
จดัเรียงให้มีระยะห่างให้แสงธรรมชาติลอดลงมา เกิดเป็นเงาบนพ้ืนและผูใ้ชพ้ื้นท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10  แสดงผลงานการออกแบบลานพกัคอยและร้านเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 

 2. พืน้ที่ส่วนเรียนรู้ “ปิดตาหยั่งรู้ ดูเห็นจารฟัง” เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นหนา้ 
อาคารและดึงดูดให้คนเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการในส่วนต่อไป ประกอบดว้ย  

นิทรรศการ “ปิดตาหย ัง่รู้” น าลกัษณะแนวความคิดจากรูปลกัษณ์ศิลปะการตกแต่งของคมัภีร์ 
ใบลานมาใชใ้นการออกแบบ โดยจดัแสดงส่ือเพ่ือให้ผูเ้ขา้ชมเกิดสติระลึกรู้ตวั ผา่นการรับรู้จากสมัผสั 
อายตนะภายนอก คือ การใชเ้สียงท่ีมีจงัหวะซ ้ า ๆ ชา้ ๆ เช่น เสียงระฆงั เสียงน ้าหยด เพ่ือดึงดูดให้คนเขา้สู่ 
พ้ืนท่ี โดยการรับรู้ทางโสตสมัผสั การใชก้ล่ินให้เกิดการรับรู้ทางจมูก และระลึก รู้ตวัขณะไดก้ล่ิน การรับรู้ 
ทางตา โดยออกแบบให้ภายในห้องมีความสว่างนอ้ยมาก เพ่ือให้ผูเ้ขา้ชมมีความระวงัและเกิดสติในการ 
เดิน ฉายภาพเคล่ือนไหวบนผนงัและพ้ืนห้องผา่นการรับรู้ทางตา และการรับรู้ทางกาย เกิดจากพ้ืนผิว มีการ 
ใชว้สัดุท่ีต่างกนั เพ่ือให้เกิดการรับรู้ทางกายผสัสะ โดยใชว้สัดุท่ี พ้ืนและผนงัเป็นคอนกรีตขดัมนัและขดั 
หยาบ เช่ือมต่อจากพ้ืนท่ีส่วนโถงทางเขา้ ออกแบบให้มีผิวสมัผสัต่างกนัให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่าง และเกิด 
สติในการยา่งกา้วเดิน  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 แสดงผลงานการออกแบบส่วนนิทรรศการ “ปิดตาหย ัง่รู้” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
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 ห้องสมุด “ดูเห็นจารฟัง” โดยน าแนวคิดจากลกัษณะการพลิกหมุนวนใบลาน ใชว้สัดุและ 
ลวดลายท่ีเช่ือมต่อในส่วนของพ้ืน ผนงั ฝ้าเพดาน เหลก็ฉลุลาย ท่ีแปรรูปจากลกัษณะอกัษรบนใบลาน   
เพ่ือเกิดบรรยากาศและลกัษณะของแสงเงาบนพ้ืนผิว ในส่วนการจดัวางผงัเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบตาม 
ลกัษณะยาวของอาคาร โดยมีพ้ืนท่ีนัง่อ่านหนงัสือเพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีต่างกนัของผูใ้ช ้เป็นพ้ืนท่ีนัง่ 
อ่านหนงัสือแบบในห้องมืดสลวั บรรยากาศคลา้ยถ ้า โดยเจาะช่องแสงดา้นบน เพ่ือเห็นการเปล่ียนแปลง 
ภายนอกดา้นบนจากมุมมองดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แสดงผลงานการออกแบบห้องสมุด “ดูเห็นจารฟัง” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แสดงผลงานการออกแบบห้องสมุด “ดูเห็นจารฟัง” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
 
 3.พืน้ที่ส่วนกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน” ประกอบดว้ย  

ทางเดิน “เปล่ียนผนั”  เป็นทางเดินหลกัเช่ือมต่อทั้งโครงการท่ีเปิดโล่งน าบรรยากาศธรรมชาติ 
จากสวนภายนอกเขา้สู่อาคารมีงานพุทธศิลป์จดัวาง เพ่ือให้นอ้มน าจิตใจไปสู่การมีสมาธิ ดว้ยการมุ่งมัน่ 
ตั้งใจมอง นัง่พกัหยดุคิด ให้ระลึกตวั โดยน าลกัษณะตวัอกัษรท่ีจารบนใบลาน สู่ผนงัเหลก็ฉลุลายท่ีมีความ 
ทึบโปร่ง เม่ือเดินผา่นจากทั้งสองดา้นของผนงัน้ีจะเกิดเงาลงบนผูท่ี้เดินผา่น เป็นรอยจารบนตวั เกิดเป็น 
อารมณ์ท่ีสอดคลอ้งและนอ้มน าเขา้หาความสงบ เป็นการมีสมาธิให้ตั้งใจเคล่ือนไหวอยา่งมีสติ  
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ภาพท่ี 14 แสดงผลงานการออกแบบทางเดิน “เปล่ียนผนั” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
  
 พ้ืนท่ีกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน”  น าขั้นตอนขณะจารมาใชใ้นการออกแบบท่ีท าดว้ยความ 
ตั้งใจและมีสมาธิ จึงจารอยา่งไม่ผิดพลาด โดยการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเดินลงสู่พ้ืนท่ีท่ีต ่าลง เสมือนการจารลงบน 
ผิววสัดุท่ีฝังลึกยากต่อการลบเลือน ห้องปฏิบติัธรรมเป็นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความสงบท่ีสุดจึงใชผ้นงักั้นพ้ืนท่ี 
จากภายนอกเป็นบานทึบท่ีสามารถหมุนเปิดเช่ือมต่อกบัภายนอก ดา้นหนา้ห้องเป็นผนงักระจกมองเห็น 
บรรยากาศภายนอกสามารถรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลง โดยมีตน้ไมใ้หญ่เป็นจุดรวมสายตาเป็นวตัถุเชิง 
สญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงพระพุทธเจา้ตรัสรู้ ดา้นหลงัตน้ไมเ้ป็นผนงัทึบเพ่ือกนัสายตาจากภายนอก ทางเดิน 
จงกรมและลานเอนกประสงคภ์ายนอกเช่ือมต่อกบัห้องปฏิบติัธรรม เม่ือตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีใชง้าน และเป็น 
พ้ืนท่ีส าหรับนัง่เจริญสติดว้ยตนเอง ภายใตบ้รรยากาศส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ มีหลงัคาปกคลุมเพ่ือให้ร่มเงา 
และส่วนกลางแจง้ท่ีเป็นเนินหญา้ กอ้นหิน ใชว้สัดุตกแต่งจากแนวความคิดตวัอกัษรบนใบลานท่ีมีลกัษณะ 
สีด าบนพ้ืนสีขาวออกแบบผนงัและบานหมุนดว้ยวสัดุไม ้แถบคาดกลางมือจบัเป็นวสัดโุลหะสีด า พ้ืน 
กระเบ้ืองไวนิลลายไม ้ท่ีมีคุณสมบติัยืดหยุน่รองรับการกดทบัของน ้าหนกัผูน้ัง่นานและดูดซบัเสียงดี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 แสดงผลงานการออกแบบพ้ืนท่ีกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน” 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาววิทตรี ประชานุกูล 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาคมัภีร์ใบลานท าให้ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองลกัษณะและนยัส าคญัของคมัภีร์
ใบลาน ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
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ออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในสถานลานธรรม เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีตอบสนองการด าเนินชีวิตส าหรับชุมชน
วยัท างานท่ีใชชี้วิตในเมือง และน าหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองการเจริญสติ มา
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนเพ่ือระลึกตวัอยูเ่สมอในขณะท างานและการด าเนินชีวิตได ้ และสามารถน า
ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางให้แก่องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้
ประกอบการจดัท าสภาพแวดลอ้มภายในสถานปฏิบติัธรรมและพฒันากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัชุมชนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาคมัภีร์ใบลานยงัสามารถน าองคค์วามรู้และสรุปสาระส าคญัไดอี้กหลายประเดน็ ท่ี
น่าสนใจเพ่ือการน าไปใชศึ้กษาและพฒันาต่อไป โดยควรเนน้ถึงนยัส าคญัคือความเป็นสญัลกัษณ์พระ
ธรรม และ เพ่ือการออกแบบท่ีตอบสนองประโยชน์ใชส้อยในแต่ละพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึง
ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของวสัดุและงานระบบให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรม  
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จักรวาลในอุดมคติไทย : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเพือ่ตกแต่ง 
โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย 
 
WORLD IN THAI IDEAL : PAINTING PROJECT FOR THAI 

CONTEMPORARY PAINTING TO DECORATE KATILIYA MOUNTAIN 

RESORT & SPA, CHIANG RAI. 
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บทคดัย่อ 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในหวัขอ้ “จกัรวาลในอุดมคติไทย” เป็นการน าเอาเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมภาคเหนือท่ีเตม็ไปดว้ยความงดงามและน่าหลงใหล มาเป็นแรงบนัดาลใจเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
ผนวกกบัการศึกษาคน้คว้าจากหนังสือ เอกสาร และคิดสร้างสรรค์ ก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์
แล้วลงมือปฏิบติั ตามล าดบัจนส าเร็จเป็นผลงาน เพ่ือไปติดตั้งภายในโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ท
แอนดส์ปา เชียงราย ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย ทศันียภาพโดยรวมของโรงแรม ลอ้มรอบไป
ดว้ยป่าไมแ้ละอยู่ท่ามกลางภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอก มีรูปแบบผสมผสานระหว่างความหรูหราความ
ร่วมสมยัไปพร้อมกับความงามท่ีเข้ากับท้องถ่ินทางภาคเหนือ และสถานท่ีท่ีมีพ้ืนฐานศิลปะเก่ียวกับ
ดินแดนในต านาน 

ผลงานการสร้างสรรค์คร้ังน้ี ผูส้ร้างสรรค์ไดอ้อกแบบให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการตกแต่ง
ของทางโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดัเชียงราย จากแนวคิด “จกัรวาลในอุดมคติไทย” 
ใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ของไตรภูมิ หรือ เตภูกถา เป็นหลกั ซ่ึงทางภาคเหนือมกัมีความเช่ือและศรัทธาทางดา้น
พระพุทธศาสนารวมถึงไตรภูมิมาโดยตลอด ผูส้ร้างสรรค์จึงใชแ้รงบนัดาลใจจากความเช่ือน้ีสร้างสรรค์
ผลงาน เพ่ือตกแต่งรูปแบบภายในของโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดัเชียงราย 

 
ค าส าคญั จกัรวาลในอุดมคติไทย : จิตรกรรมไทยร่วมสมยั / คาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนดส์ปา เชียงราย 
 
Abstract 

The creative painting project in the title of “World in Thai ideal” was 

originated by the creation of the northern cultural identity, associated with plenty of 

beauty and fascination as the inspiration to employ the project. It was also the 

combination with the literary reviews from the books and documentaries as the basis 

of the creative thinking; then focused on the aims and objectives of the research and 

to successfully manage the paintings, and engaged the artworks. All paintings were 

furnished in Katiliya Mountain Resort & Spa, Chiang Rai. The hotel is located in the 
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northern of Thailand. Overall scenery of the hotel is naturally surrounded by forests 

and is among the foggy mountains. It is blended with the stylistically elegant 

contemporary style together with the beauty of the locals in the north of Thailand. 

Additionally, the artworks’ location is associated with the legendary land.  

This painting project was the creation which is in accordance with the 

decorative patterns of Katiliya Mountain Resort & Spa, Chiang Rai in the preliminary 

concept of “World in Thai ideal.” The several symbols of Thaibhum or 

Thaibhumikatha were used as the preliminary basis because the northern beliefs in 

Buddhism together with Thaibhum in all of their way of life. These beliefs were 

utilized as the inspiration to create this project to design the interior decoration of this 

hotel. 

 

 

Key Word (s) : World in Thai ideal : Thai comtempory painting / Katiliya Mountain 

Resort & Spa, Chiang Rai 

 

 

บทน า 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวขอ้ “จกัรวาลในอุดมคติไทย” เป็นการน าเอาผลงานท่ีไป

ติดตั้งภายในโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา  เชียงราย ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย  
ทศันียภาพโดยรวมของรีสอร์ท ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และอยู่ท่ามกลางภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหมอก 
โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา  เชียงราย มีรูปแบบผสมผสานระหว่างความหรูหราความร่วม
สมยัไปพร้อมกบัความงามท่ีเขา้กบัทอ้งถ่ินทางภาคเหนือ ท่ีมีพ้ืนฐานศิลปะเก่ียวกบัดินแดนในต านาน   

คาทิลิยา เป็นช่ือสถานท่ี ท่ีไม่มีความหมาย โดยคิดมาจากช่ือน าหน้าของลูกสาวทั้งส่ีคนของ
เจา้ของโรงแรม คือ เคท่ี ทาทิน่า ลิซ่า ญาญา มาเป็น คาทิลิยา โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา  
เชียงราย มีรูปแบบและโครงสร้างของรีสอร์ทสมัพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม ผูเ้ขา้พกัรีสอร์ท
จะประทบัใจในบริการท่ียอดเยี่ยม ส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ รวมถึงการออกแบบของรีสอร์ทท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติท่ีงดงาม โดยอาคารส่วนใหญ่มีรูปแบบของศิลปกรรมไทยร่วมสมยัท่ีใชเ้คร่ืองไม้
มาเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น รูปแบบเคร่ืองไมแ้บบลา้นนา หรือการจดัวางหินประดบั เป็นตน้ การจดัวาง
รูปแบบเช่นน้ีท าให้บรรยากาศโดยรอบกลมกลืนกบัความเป็นธรรมชาติมากข้ึน  

แผนกท่ีส าคญัคือแผนกต้อนรับ โดยรวมของรีสอร์ทจะเน้นความโปร่งทั้ งด้านบนและ
ดา้นขา้งท าให้ลมสามารถถ่ายเทไดส้ะดวกทุกทิศทาง บรรยากาศโดยรอบจึงโล่งสบาย ไม่อึดอดั ทางเดิน
เช่ือมต่อส่วนต่างๆ ระหว่างแผนกตอ้นรับและห้องพกัตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้หลากหลาย รูปแบบของสีท่ีใช้
เนน้ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ เช่น สีน ้ าตาล สีขาว สีอิฐ สีทอง และสีฟ้า ส าหรับบริเวณโดยรอบของรี
สอร์ท ส่วนห้องพกัเนน้สีฟ้าและสีขาวเป็นหลกัเพ่ือความสบายตา 

จิตรกรรมของขา้พเจา้ไดอ้อกแบบให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการตกแต่งของทางโรงแรมคาทิลิ
ยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดัเชียงราย แนวคิด “จกัรวาลในอุดมคติไทย” ใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆของ
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ไตรภูมิ หรือ เตภูกถา เป็นหลกั ซ่ึงทางภาคเหนือมกัมีความเช่ือและศรัทธาทางดา้นพระพุทธศาสนารวมถึง
ไตรภูมิมาโดยตลอด ขา้พเจา้จึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความเช่ือน้ีเพ่ือตกแต่งรูปแบบภายในของโรงแรม
คาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดัเชียงราย ขา้พเจ้าน าบรรยากาศพ้ืนเมืองของทางภาคเหนือมา
ถ่ายทอดควบคู่ไปกบัความรู้สึกและเร่ืองราวอย่างสมบรูณ์แบบดว้ยการเลือกเฉดสีท่ีอบอุ่นเขา้กบัเน้ือหา
ของงาน ดงันั้น ภาพโดยรวมทั้งหมดของโรงแรม คาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดัเชียงราย จึง
เป็นเสมือนการหยิบยกศูนยก์ลางของจกัรวาลในอุดมคติไทยเขา้มาผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั 

เน่ืองดว้ยขา้พเจา้ช่ืนชอบเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมภาคเหนือท่ีเตม็ไปดว้ยความงดงามและน่า
หลงใหล ส่ิงเหล่าน้ีจึงกลายมาเป็นแรงบนัดาลใจเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน เหตุดว้ยรีสอร์ทแห่งน้ีมีทิวทศัน์
รายรอบไปดว้ยภูเขาและวิถีชีวิตแบบชนบทท่ีเตม็ไปดว้ยความสงบสุขเรียบง่าย พออยู่พอกิน หยิบยืมแบ่ง
บนัหรือพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการด ารงชีวิตแบบเขา้ใจในความเป็นไปของธรรมชาติผ่านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทางดา้นวฒันธรรมนั้น ชนชาวภาคเหนือมีการอนุรักษ์วฒันธรรม และน าอตั
ลักษณ์ของความเป็นศิลปะล้านนามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่นงานบวชงานบุญต่างๆ หรือการสร้าง
สถาปัตยกรรมโบราณซ่ึงมกัจะมีความเช่ือเร่ืองจกัรวาลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมของชาวภาคเหนืออยา่งแทจ้ริง 

การออกแบบก็เช่นเดียวกนักบัท่ีขา้พเจ้าสร้างสรรค์ผลงานดว้ยความตั้งใจท่ีจะน าเสนอเร่ือง
พลังของจักรวาลให้ออกมาในลักษณะท่ีโดดเด่นตามรูปแบบของข้าพเจ้า การเน้นเส้นท่ีมีรูปแบบ
เคล่ือนไหวควบคู่ไปกบัการใชส้ตัวหิ์มพานต ์ท าให้เห็นถึงความวุ่นวายท่ีอยูภ่ายใตจ้กัรวาลอนัยิ่งใหญ่ผ่าน
อารมณ์ท่ีสะทอ้นออกมาพร้อมกัน ในขณะเดียวกันทศันคติทางอารมณ์ก็ถูกประยุกต์ออกมาพร้อมกับ
ลวดลายทางจิตรกรรมไทยผ่านลายเส้นท่ีผสมผสานกบัความเคล่ือนไหว กลมเกลียวกบัความอบอุ่นเกิด
เป็นพลงัอ านาจทางจกัรวาลท่ีซ่อนความล้ีลบัไว ้

ผลงานเหล่าน้ี จึงเหมาะกับแผนกต้อนรับของโรงแรมซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางส าคัญของ
โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา เพ่ือเสนอให้ผูเ้ขา้พกัเห็นถึงรูปแบบของจกัรวาลท่ีด าเนินควบคู่
ไปกบัรูปแบบการตกแต่งภายในท่ีร่วมสมยัอยา่งลงตวั รวมถึงสะทอ้นออกมาซ่ึงความงามทางวฒันธรรม 
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและธรรมชาติท่ีอศัจรรยอ์ยา่งลงตวั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือน าเสนอมุมมองของความงามในดา้นวฒันธรรม  
2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอุดมคติ ในลกัษณะของการจัดองค์ประกอบแบบน่ิง 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานท่ี  
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วิธีการวิจัย 
1. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค ์

1.1 ข้อมูลขั้นต้น : ข้อมูลจากประสบการณ์และความประทบัใจส่วนตวัท่ีไดส้ัมผสักับ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นไทยโดยวิธีการถ่ายภาพบนัทึกขอ้มูลไว ้
   1.1.1 ทบทวนวรรณกรรมเทคนิค อารมณ์ความรู้สึกท่ีจะน ามาถ่ายทอดลงบน
ผลงาน โดยไดจ้ากแรงบนัดาลในท่ีมาจากธรรมชาติและวฒันธรรมอนังดงาม  
   1.1.2  ค้นหามุมมองหลากหลายท่ีสามารถส่ือตรงกบัอารมณ์ความรู้สึกมาก
ท่ีสุด รวมไปจนถึงความงามในบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ ตามทศันคติส่วนตวั รวมทั้งคน้หารูปแบบ 
จงัหวะของช่วงเวลา และองคป์ระกอบต่างๆ ให้สอดคลองกบัผลงาน 
   1.1.3 ทบทวนประสบการณ์จากความสนใจผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรม
ไทย เพ่ือสามารถน ามาสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งไร 
   1.1.4 คน้หามุมมองต่างๆท่ีสามารถส่ืออารมณ์ความรู้สึกจาก โรงแรมคาทิลิยา 
เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา เชียงราย ไดแ้ก่ มุมมองท่ีองค์ประกอบปะทะสายตาหรือมุมมองแบบกราฟฟิก 
ทดลองการจดัวางให้เห็นถึงความงาม ตามทศันคติส่วนตวั ออกมาเป็นรูปแบบ จงัหวะ อารมณ์ของงานกบั
สถานท่ี และองคป์ระกอบต่างๆ   
   1.1.5 วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานก าหนดใชเ้ป็นงานจิตรกรรมไทย 
โดยใชเ้ทคนิคสีอะคลิลิค 
       1.2 ขอ้มูลขั้นรอง : ศึกษาขอ้มูลของทิวทศัน์ โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา 
เชียงราย จากเอกสาร หนงัสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างมากข้ึน  
   1.2.1 สร้างแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกเทคนิค สี เร่ืองราว ท่ีมีผลต่อความรู้สึก
สามารถส่ือออกมาให้เห็นทางดา้นใดบา้ง และตอ้งครอบคลุมเน้ือหาและเหมาะสมกบัสถานท่ี 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการสร้างสรรค์ 
       2.1 น าขอ้มูลขั้นตน้และขอ้มูลขั้นรอง มาท าการวิเคราะห์ กลัน่กรองและคดัสรรค์ เพ่ือ
จดัท าเป็นภาพร่าง โดยก าหนดโครงสร้างจากแรงบนัดาลใจ สีสนัของบรรยากาศบรรยากาศสถานท่ี เพ่ือหา
ความหลากหลายของภาพร่าง ท่ีมีความลงตวั แล้วเลือกสรรภาพท่ีน่าสนใจ มีความเป็นไปได้ น ามา
ประกอบข้ึนใหม่ จดัวางองคป์ระกอบให้สมบรูณ์ ลงตวัยิ่งข้ึนตามจินตนาการและความรู้สึก 

 2.2 แกไ้ขและพฒันาภาพร่าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั งานจริงต่อไป 
3. การสร้างสรรค์งานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานจริงเป็นการคดัเลือก คือการท า ภาพร่างและ

โมเดลตน้แบบเพ่ือขยายและน าไปปฏิบติัจริง 
       3.1 หาขอ้มูลท่ีสามารถเป็นแนวทางในการท างาน 
       3.2 น าแบบร่าง (Sketch) ท่ีจัดท าไว้หลายแบบมาวิเคราะห์ แล้วเลือกแบบท่ีคิดว่า
เหมาะสมท่ีสุด มาก าหนดขนาด น ามาขยายเพ่ีอสร้างสรรคง์านจริง  
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       3.3 ลงมือปฏิบติัสร้างสรรค์งานจริง เก็บรายละเอียด ผลงานให้ไดต้ามแบบร่างตามท่ี
ก าหนดให้มากท่ีสุด  
       3.4 วิเคราะห์ตรวจสอบลกัษณะผลงาน ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวต้ามความพอใจ
เพ่ือหาขอ้สรุป ทั้งในระหว่างท างาน และหลงังานงานเสร็จสมบรูณ์   

4. การสร้างสรรคผ์ลงานมีวิธีดงัน้ี 
       4.1 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดมาสร้างสรรคเ์ป็นภาพร่าง (Sketch) 
       4.2 น าภาพร่าง (Sketch) ท่ีจดัไวห้ลายแบบมาวิเคราะห์ แลว้เลือกแบบท่ีเหมาะท่ีสุด มา
ก าหนดขนาด น ามาขยายเพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
       4.3 ลงมือปฏิบติัสร้างสรรคง์านจริง  
   4.3.1 ข้ึนโครงสร้างของช้ินงานโดยใชโ้ครงไมก้บัผา้ใบทารองพ้ืนสี 
   4.3.2 เขียนงานตามรูปแบบท่ีวางโครงร่างไว ้ 
   4.3.3 เก็บรายละเอียด ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้มากท่ีสุด 
   4.3.8 วิเคราะห์และตรวจสอบลกัษณะผลงาน ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ตามความพอใจเพ่ือหาขอ้สรุป ทั้งในระหว่างท างาน และหลงังานเสร็จสมบรูณ์ 

5. การตกแต่งผลงานให้มีความสมบรูณ์ ลงตวั สอดคลอ้งกบัภาพร่างท่ีท าการเลือกสรรไว ้ 
6. การน าเสนอผลงาน พร้อมการน าภาพผลงาน ตกแต่งเขา้กบัสถานท่ี โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรี

สอร์ทแอนดส์ปา เชียงราย 
7. สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

และวตัถุประสงค ์

 

ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (Art Thesis) 

 “จักรวาลในอุดมคติไทย”  เป็นโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ 2 มิติ โรงแรม  
คาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวดัเชียงราย โดยมี รูปทรง เส้น สีและแนวคิด ท่ีแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่ แสดงถึงเร่ืองราวของ ไตรภูมิ ในคติของพุทธศาสนา  

ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ ระหว่างลักษณะของ โรงแรม 
คาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดัเชียงราย กบัแนวคิดในการออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรม
และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์โดยมีแรงบนัดาลใจจาก เร่ืองราวของ ไตรภูมิ ในคติ
ของพุทธศาสนา 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในหวัขอ้ “จกัรวาลในอุดมคติไทย” เป็นการน าเอาผลงานท่ีไปติดตั้ง
ภายในโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา   เชียงราย ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย  
ทศันียภาพโดยรวมของรีสอร์ท ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และอยู่ท่ามกลางภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหมอก 
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โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนดส์ปา  เชียงราย มีรูปแบบผสมผสานระหว่างความหรูหราความร่วม
สมยัไปพร้อมกบัความงามท่ีเขา้กบัทอ้งถ่ินทางภาคเหนือ ท่ีมีพ้ืนฐานศิลปะเก่ียวกบัดินแดนในต านาน 

หลงัจากมีการน าเสนอผลงานก่อนวิทยานิพนธ์แล้วไดมี้การปรับแก้จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูส้ร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์และปรับแก้ ด้วยเทคนิคท่ีใช้ เป็นการ แสดงออกทางผลงานด้วยงาน
จิตรกรรมไทย และแสดงออกดว้ยเทคนิค สีอะคริลิค โดยจดัองคป์ระกอบให้สวยงาม และใชโ้ครงสร้างสี
และจังหวะ เป็นตัวก าหนด น าเอากระบวนการทางเทคนิคมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มุ่งเน้น
สร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมและสอดคลอ้ง กบัสถานท่ี เพ่ือสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผูท่ี้มาพกัในโรงแรม ให้
เกิดความรู้สึกอบอุ่น โดยน าเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค ์จ านวน 9 ช้ิน ดงัน้ี 

 
ผลงานช้ินที่ 1 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก พระอาทิตยท่ี์เป็นเหมือนพลงัในระบบ

จกัรวาล แต่ในอุดมคติไทย พระอาทิตยจ์ะใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ยนกยงู ผลงานช้ินน้ีจึงจดัองคป์ระกอบให้
มีลกัษณะเด่นอยูต่รงกลาง และสร้างความเคล่ือนไหวดว้ยเส้น และรายลอ้มใชโ้ทนสีท่ีมีความร้อนแรง ผู ้
สร้างสรรคต์อ้งการแสดงอารมณ์และความรู้สึกท่ีแสดงถึงพลงัความยิ่งใหญ่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : พระอาทิตย ์
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 
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ผลงานช้ินที่ 2  ผลงานช้ินน้ี ไดใ้ชแ้รงบลัดาลใจจากรูปทรงของพระจนัทร์ โดยใชส้ญัลกัษณ์ของ
กระต่ายแทนดวงจนัทร์ ลกัษณะของการจดัองคป์ระกอบก าหนดให้จุดเด่นอยูต่รงกลาง เพ่ือตอ้งการ
ก าหนดให้เป็นจุดดึงดูความสนใจ เขา้มาท่ีส่วนตรงกลาง แสดงออกถึงความนุ่มนวลของสี และอารมณ์แต่
ดูมีพลงั ใชโ้ทนสีท่ีไม่รุนแรงมากนกั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : พระจนัทร์ 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

 
ผลงานช้ินที่ 3 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก สญัลกัษณ์ของชมพูทวีป ซ่ึงมีใบหนา้เรียว ซ่ึงเป็น
ดินแดนของพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ ของป่าหิมพานตท่ี์มีส่ิงมีชีวิตต่างๆ มากมาย บงัเกิดเป็น
ความประทบัใจและความรู้สึกของคุณงามความดีภายใตจิ้ตใจ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : ชมพูทวีป 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 
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ผลงานช้ินที่ 4 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก สระอโนดาต ซ่ึงเป็นสระน ้าท่ีอยูใ่นชมพู

ทวีป โดยใชส้ญัลกัษณ์ เป็น อสัสมุข (หวัมา้) มีการตดัเส้นในบางส่วน ท่ีแสดงออกถึงธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีการใชสี้โทนอบอุ่นไม่ฉูดฉาดมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : อสัสมุข 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

 

ผลงานช้ินที่ 5 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก อุสภมุข (หวัววั) เป็นหน่ึงในท่าน ้ าทั้ง 4 ของ
สระอโนดาต โดยน าความรู้สึกของการเคล่ือนไหว โดยใชเ้ส้นเป็นตวัแสดงความรู้สึก และสตัวใ์นป่าหิม
พาน น ามาแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  5  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : อุสภมุข 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 
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ผลงานช้ินที่ 6 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก สระอโนดาต ในชมพูทวีป ซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิด ของส่ิงมีชีวิตมากมาย ในป่าหิมหานต ์โดยแดงออกถึงความเคล่ือนไหว ดว้ย เส้นและสี ท่ีลง
ตวัภายใตจ้กัรวาลอนัยิ่งใหญ่   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : สระอโนดาต 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

 
ผลงานช้ินที่ 7 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก การ เวียน ว่าย ตาย เกิด คือภพภูมิท่ีมนุษยท์ุก

คนตอ้งเวียน ว่าย ตาย เกิด ข้ึนมาในตามหลกัของพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  7  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : ก าเนิด 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง 

ภาพสเก็ตซ์ ภาพผลงานจริง ภาพสเก็ตซ์ 
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ผลงานช้ินที่ 8 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก ธารน ้าจากภูเขาต่าง ๆ จะไหลลงสู่ท่ีสระแห่ง
น้ี และหลงัจากนั้นน ้าก็จะไหลออกเป็น 4 สาย ๆ ละ ทิศ ไหลรอบ ๆ นอกของเขาหิมพานต์ ก่อนท่ีจะไหล
ลงสู่มหาสมุทร คือ ปากแม่น ้าแดนราชสีห์ (เป็นถ่ินท่ีราชสีห์อาศยัอยูม่าก )  

   

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : สีหมุข 
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 

 
ผลงานช้ินที่ 9 ผลงานช้ินน้ี ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก ธารน ้าจากภูเขาต่าง ๆ จะไหลลงสู่ท่ีสระแห่ง

น้ี และหลงัจากนั้นน ้าก็จะไหลออกเป็น 4 สาย ๆ ละ ทิศ ไหลรอบ ๆ นอกของเขาหิมพานต์ ก่อนท่ีจะไหล
ลงสู่มหาสมุทร คือ ปากแม่น ้าแดนชา้ง ( เป็นถ่ินท่ีชา้งอาศยัอยูม่าก ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9  ภาพสเก็ตซ์ และผลงานจริง ช่ือผลงาน : หตัถีมุข 

เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผา้ใบประดบัทอง ขนาด :  170x150 เซนติเมตร 
 

ภาพผลงานจริง ภาพสเก็ตซ์ 

ภาพผลงานจริง ภาพสเก็ตซ์ 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 

 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสถานที่ตดิตั้งผลงาน 

ผลงานการสร้างสรรคค์ร้ังน้ี ก าหนดสถานท่ีติดตั้งคือ โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา  
เชียงราย เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ในจงัหวดัเชียงราย ขา้พเจา้มีความประทบัใจในความลงตวัของสถานท่ี 
และสไตลก์ารตกแต่งแบบลา้นนา ผสมผสานแนวคิดท่ีเป็นความโบราณและร่วมสมยัเขา้ดว้ยกนัอย่างลง
ตวั การออกแบบอาคารค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีความสวยงาม สไตล์การตกแต่งแบบเรียบง่าย และ
หรูหราภายในตวั เหมาะส าหรับทุกคนท่ีตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ แบบใกลชิ้ดธรรมชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  10  จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี 1 บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  11 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี 2 บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby 
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ภาพท่ี  12 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี 3 บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  13 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี 4,5,6 บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  14  จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี 7,8,9 บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby) 
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อภิปรายผล 

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง จกัรวาลในอุดมคติไทย : การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
ไทยร่วมสมยัเพ่ือตกแต่ง โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย มีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
น าเสนอมุมมองของความงามในดา้นวฒันธรรม และสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบอุดมคติ ในลกัษณะของ
การจดัองคป์ระกอบแบบน่ิง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานท่ี ส าหรับตกแต่งประชาสัมพนัธ์ อาคารตอ้นรับ 
(Lobby)  

สรุปผลการสร้างสรรค์ตามจุดประสงค์ 
1. ตามการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ท าให้ไดผ้ลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  

2 มิติ ซ่ึง มุมมองของความงามในดา้นวฒันธรรม และความกลมกลืนกบัธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้มรอบ
สถานท่ี 

2. ไดแ้สดงทศันะโดยการคิดงานผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ เขา้
ไปมีส่วนร่วมในการตกแต่งโดยให้เกิดความกลมกลืนและสอดคลอ้งระหว่างผลงานกบัสถานท่ีภายใน
อาคาร และสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ในส่วนพ้ืนท่ีประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby)  
 3. ไดเ้ผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ ให้เป็นท่ีสนใจในวง
กวา้ง ซ่ึงผูส้นใจสามารถน าเป็นแนวทางสร้างสรรคผ์ลงานไดใ้นคร้ังต่อไป 
 
สรุปและอภปิรายผลงานสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ เร่ือง “จกัรวาลใน
อุดมคติไทย” ท าให้ไดผ้ลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ท่ีมีการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมไทยร่วมสมยั กับ
เทคนิคการเขียนภาพไทย ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงานท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการใช้
สี เทคนิคต่าง ๆ และรวมกับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ มาจากบรรยากาศของธรรมชาติและพุทธ
ศาสนา และน าเสนอโดยการใชรู้ปทรง เร่ืองราว คติความเช่ือ ท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติ และหลกัธรรม
มะ ของในช่วงเวลาต่างๆ และผสมผสานกบัจิตนาการ ของผูส้ร้างสรรคจึ์งหยิบยกเร่ืองราว เหล่านั้น มาส่ือ
แสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว จากความทรงจ ากบับรรยากาศ และจินตนาการ 
 เม่ือจ าลองและทดลองน าไปติดตั้ง ณ ส่วนพ้ืนท่ีประชาสัมพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby) ของ
โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนดส์ปา พบว่ามีความสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนัอยา่งลงตวั อีกทั้งการ
ตกแต่งยงักลมกลืนกบัการใชส้อย บรรยากาศ ขนาดพ้ืนท่ีและรูปแบบของการตกแต่งยงัมีแนวคิดกลมกลืน
กบัภูมิทศัน์ของโรงแรม ซ่ึงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ สามารถเสนอ
เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบั ความงาม บรรยากาศธรรมชาติและหลกัธรรมมะ ท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น แสดงถึง
ความสุข และความเล่ือมใส ความยิ่งใหญ่ เขา้กับบรรยากาศของการตกแต่งและการใช้สีของสถานท่ี 
ผลงานผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ น้ีเกิดจากการผสมผสานกนัของทศัน
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ธาตุต่างๆ ทางศิลปะไดอ้ยา่งลงตวั ทั้งยงัสามารถแสดงออกถึงเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิคดว้ยลกัษณะท่ีมี
ความเฉพาะตัวจากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ทั้งการศึกษาและทดลองจริงของผู้สร้างสรรค์ได้อย่าง
ผสมผสานกลมกลืน  
 นอกจากได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 2 มิติ ท่ีสร้างสรรค์เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัแล้ว ยงัได้เทคนิควิธีการใหม่ๆ และแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาสร้างสรรค์
ผลงานให้เกิดความลงตวัมากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์  

 ก่อนท่ีจะไดผ้ลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไดผ้า่นกระบวนการคิด และทดลอง สร้างสรรค์
ผลงานเม่ือพบขอ้บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดจึงทบทวนเพ่ือหาสาเหตุ แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
ทดลองท าใหม่ พฒันาข้ึนจนไดรั้บความพึงพอใจ  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานสร้างสรรค์คร้ังต่อไป  
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ คร้ังต่อไป ผูวิ้จยัมี
ความเห็นควรว่า สามารถน าแรงบลัดาลใจดา้นอ่ืนมา สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมากมาย ไม่ว่าจะมาจากตวั
ผูส้ร้างสรรคเ์อง หรือมาจากธรรมชาติรอบตวั และผลงานจิตรกรรมไทยก็ยงัสามารถน ามาออกแบบและ
ต่อยอดท าเป็นงานร่วมสมยัไดห้ลากหลายแนวทางอีกดว้ย 
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ช่ือผลงานวจิัยภาษาไทย อทิธิพลของดนตรี free improviseต่อการบําบัดจิตในวยัรุ่น 

 

ช่ือผลงานวจิัยภาษาองักฤษ free improvise music psycho therapy 

 

ผูว้ิจยั    นาย วฒิุพล ภูมิโคกรักษ,์ อ. ธชัธรรม ศิลป์สุพรรณ อ. Jean-David Caillouët   

 

   สาขาสงัคีตวิจยัและพฒันา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1). เพื่อศึกษาชนิดและอาการต่างๆทางจิตของวยัรุ่น 2) . เพื่อ

ทดลองดนตรีประเภท free improviseกบัการบาํบดัจิตของวยัรุ่น  และ 3). เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของดนตรี

ประเภท free improvise ต่อการบาํบดัจิตของวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี1คือผู ้

ท่ีมีภาวะอาการป่วยทางจิต อาทิ ผูป่้วยวยัรุ่นโรคซึมเศร้า , ผูท่ี้มีอาการทางจิตชนิด Mania เป็นตน้ จาํนวน 1 คน และ

กลุ่มท่ี 2 คือผูท่ี้มีภาวะทางจิตปกติ จาํนวน 1  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

 

วธีิการวจิัย 

ดาํเนินการวิจยัโดย กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่น จาํนวน 2 คนโดยศึกษาจากผูป่้วยอาการ

ทางจิต 1 คน ผูท่ี้มีภาวะทางจิตปกติ 1 คน   ศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัอาการทางจิตของวยัรุ่นส่วนใหญ่เพื่อ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยไดแ้ก่ผปู่วยโรคซึมเศร้า และ ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการสาํรวจพฤติกรรม อาการทางจิต ในแต่

ละวนั ก่อนและหลงัเล่น ดนตรี Free improvise ของกลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกขอ้มูลทางอารมณ์ท่ีมี

แบบฟอร์มคาํถามคลา้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก ทั้งก่อน และหลงัเล่นดนตรี โดยมีแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลท่ีมีคาํถาม

ดงัต่อไปน้ี1.ช่ือผูบ้นัทึกและประวตัทางสุขภาพจิต 2.ก่อนเล่นดนตรีวนัน้ีคุณมีอารมณ์อยา่งไร 3.หลงัเล่นดนตรีวนัน้ี

คุณมีอารมณ์อยา่งไร 4.จาํนวนวนัท่ีคุณทาํการบนัทึก 5.คุณคิดวา่ดนตรีมีส่วนท่ีเล่นช่วยใหส้ภาวะจิตใจและอารมณ์

คุณดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร รวมถึงมีการอดับนัทึกเสียงดนตรีท่ีเล่นในรูปแบบวิดิโอและเคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อสะทอ้น

เป็นเหมือนกระจกนาํมาใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล ทุกวนัเป็นเวลา 2 สปัดาห์ แลว้นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์

ตีความถึงผลท่ีไดจ้ากการบาํบดั และรวบรวมออกมาในรูปแบบของ งาน Composition   
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วิธีการโดยละเอียด1.ตรวจสอบอารมณ์ของวนัน้ีก่อนเล่นและบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูล 2.เล่นดนตรี 

Free Improvise และบนัทึกลงในเคร่ืองบนัทึกเสียง 3.บนัทึกผลหลงัเล่นลงในแบบบนัทึกขอ้มูล 4.พดูและอดับนัทึก

ลงในเคร่ืองบนัทึกเสียง 5.วิเคราะห์ และเลือกบางส่วนของการ เล่นดนตรี Free Improvise ในแต่ละวนั มาเป็น

แนวคิดในการประพนัธ์เพลง ออกมาในรูปแบบของงานComposition 6.นาํเอาส่วนท่ีเลือกมาเรียบเรียงเป็นประโยค 

โครงสร้างของช้ินงานในแต่ละวนั 7.เม่ือครบ2สปัดาห์ นาํเอาวตัถุดิบทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นช้ินงานสมบูรณ์ใน

รูปแบบของงาน Composition ท่ีผา่นการตีความจากเสียงดนตรีท่ีเล่นไปของผูท้าํการทดลองทั้งสองคนวา่ มีลกัษณะ

คลา้ยหรือต่างกนัอยา่งไร 8.สรุปผลจากแบบบนัทึกขอ้มูลวา่มีทิศทางท่ีตรงกบัดนตรีท่ีเล่นออกมาหรือไม่อยา่งไร 

9.ตีความจากผลวิเคราะห์ขอ้มูลวา่ในระยะเวลา 2 สปัดาห์ ดนตรีมีส่วนช่วยบาํบดัจิตใหดี้ข้ึนหรือไม่ 

 

คาํสําคญั : วยัรุ่น, อาการทางจิต,ดนตรี,ภาวะซึมเศร้า, Music composition, Free improvise, 

Mania,จิตเภท(Schizopherenia) 

วยัรุ่น 

บุคคลท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-25 ปี 

อาการทางจิต 

 เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือวกิลภาพ ซ่ึงอาจสะทอ้นออกมาทางพฤติกรรม ท่ีโดยทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบั

ความทุกขท์รมาน (distress) หรือความพิการ และไม่ถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการปกติของวฒันธรรม

ของ บุคคล ความผดิปกติทางจิตโดยทัว่ไปนิยามโดยการรวมวา่บุคคลรู้สึก กระทาํ คิดหรือรับรู้อยา่งไร ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบับริเวณใดบริเวณหน่ึงหรือการทาํหนา้ท่ีของสมองหรือระบบประสาทส่วนท่ีเหลือ มกัในบริบททาง

สงัคม การยอมรับและการเขา้ใจภาวะสุขภาพจิตเปล่ียน แปลงไปตามกาลเวลาและวฒันธรรม และยงัมีขอ้แตกต่าง

ในการนิยาม ประเมินและจาํแนกอยูบ่า้ง แมเ้กณฑแ์นวปฏิบติัมาตรฐานจะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางกต็าม ในหลายกรณี 

ดูเหมือนจะมีความต่อเน่ืองระหวา่งสุขภาพจิตและการป่วยทางจิต ทาํใหก้ารวินิจฉยัซบัซอ้น 

ดนตรี 

ลกัษณะของเสียงท่ีไดรั้บการจดัเรียบเรียงไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้าง

ชดัเจน สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้3 ดา้นใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย,์ เพื่อการบาํบดัรักษา และเพื่อการศึกษา 

และเพื่อใหร่้างกายไดรั้บความผอ่นคลาย สมองและสติปัญญาไดรั้บการผอ่นคลาย ดนตรีบาํบดัถือวา่เป็นส่วนหน่ึง

ในการพฒันาทางดา้นสมองและสติปัญญา 
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ภาวะซึมเศร้า 

เป็นความผดิปกติของจิตใจซ่ึงมีลกัษณะโดยรวมคือ มีภาวะซึมเศร้าร่วมกบัขาดความเคารพ ตนเอง รวมทั้ง

มีภาวะส้ินยนิดี (anhedonia) คือไม่มีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมท่ีโดยปกติเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

 
Music composition 

การประพนัธ์เพลง 

Free improvise 
 การเล่นดนตรีแบบดน้สดอยา่งอิสระ ไม่ติดอยูก่บั ขอบเขตของตวัโนต้ คอร์ดเพลง  

Mania  
 ภาวะเมเนีย (Mania) เป็นขั้วของอารมณ์สนุกคึกคกัเกินเหตุ พบวา่ในผูป่้วยบางรายอาจจะไม่แสดง

ออกมาเป็นความร่าเริงหรือสนุกสนาน แต่กลบัมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว แปรปรวน เด๋ียวอารมณ์ดี ร่าเริง เด๋ียว

เปล่ียนเป็นอารมณ์โศกเศร้า ร้องห่มร้องไหใ้นระยะเวลาสั้นๆ เม่ือมีคาํพดูหรือเหตุการณ์มาจ้ีจุดใหส้ะเทือนใจ 

เหมือนอาการสติแตก อาละวาด ทาํลายขา้วของหรือทาํร้ายคนอ่ืนได ้อาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

1. มีกิจกรรมเพิม่ข้ึน ขยนัทาํนัน่ทาํน่ีไม่หยดุ แต่ไม่ค่อยไดผ้ลงาน เพราะใจวอกแวกหนัเหความ

สนใจไดง่้าย สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมหรือการเมือง การศาสนามากจนเป็นท่ีผดิสงัเกต  

2. มีกิจกรรมหรือมีความสนใจทางเพศมากข้ึน มีอารมณ์เพศสูงข้ึน และควบคุมตนเองไม่ได ้ทาํ

ใหแ้สดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดผลกระทบตามมาไดม้าก  

3. นิสยัเปล่ียนจากเงียบขรึม พดูนอ้ยกลายเป็นคนช่างคุย ชอบสงัคมผดิเป็นคนละคน พดูคุยเสียง

ดงั พดูมาก พดูไม่หยดุจนเสียงแหบแหง้  

4. มัน่ใจตนเองสูง จนขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ กระทาํในส่ิงท่ีเป็นภยัอนัตราย  

จิตเภท(Schizopherenia) 

โรคท่ีเกิดจากอาการจิตแตกแยก ซ่ึงส่งผลทาํใหผู้ป่้วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม

ของตนเองได ้จึงทาํใหบุ้คลิกเปล่ียนเป็นตรงขา้มอยา่งฉบัพลนั เช่น จากคนสุภาพอ่อนโยน และเรียบร้อย กลายเป็น

คนหยาบคายและมีพฤติกรรมกา้วร้าว หรือจากคนสะอาดสะอา้นกลายเป็นคนสกปรกไม่สนใจตนเอง เป็นตน้  

 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคญัของงานวิจยัในคร้ังน้ีเพือ่ศึกษาเก่ียวกบัการทดลองใชด้นตรี Free Improvise เพื่อการ

บาํบดัจิตและเพื่อเป็ฯแนวทางการศึกษาต่อ ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจต่างๆดงัน้ี 

ความผดิปกตทิางจิต หรือ การป่วยทางจิต เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือวิกลภาพ ซ่ึงอาจสะทอ้นออกมา

ทางพฤติกรรม ท่ีโดยทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัความทุกขท์รมาน (distress) หรือความพิการ และไม่ถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึง

ของพฒันาการปกติของวฒันธรรมของ บุคคล ความผดิปกติทางจิตโดยทัว่ไปนิยามโดยการรวมวา่บุคคลรู้สึก 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


กระทาํ คิดหรือรับรู้อยา่งไร ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบับริเวณใดบริเวณหน่ึงหรือการทาํหนา้ท่ีของสมองหรือระบบ

ประสาทส่วนท่ีเหลือ มกัในบริบททางสงัคม การยอมรับและการเขา้ใจภาวะสุขภาพจิตเปล่ียน แปลงไปตาม

กาลเวลาและวฒันธรรม และยงัมีขอ้แตกต่างในการนิยาม ประเมินและจาํแนกอยูบ่า้ง แมเ้กณฑแ์นวปฏิบติัมาตรฐาน

จะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางกต็าม ในหลายกรณี ดูเหมือนจะมีความต่อเน่ืองระหวา่งสุขภาพจิตและการป่วยทางจิต ทาํ

ใหก้ารวินิจฉยัซบัซอ้น ตามขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก ประชาชนกวา่หน่ึงในสามในประเทศส่วนใหญ่รายงาน

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนช่วงใดช่วง หน่ึงในชีวิตของเขา ซ่ึงเขา้เกณฑก์ารวินิจฉยัประเภทความผดิปกติทางจิตท่ีพบทัว่ไป

หน่ึงชนิดหรือ มากกวา่ 

สาเหตุของความผดิปกติทางจิตมีหลากหลายและไม่ชดัเจนในบางกรณี และหลายทฤษฎีอาจรวมเอาการ

คน้พบจากหลายสาขาเขา้ดว้ยกนั มีการบริหารอยูใ่นโรงพยาบาลจิตเวชหรือในชุมชน และการประเมินกระทาํโดย

จิตแพทย ์นกัจิตวิทยาคลินิก และนกัสงัคมสงเคราะห์คลินิก โดยใชห้ลายวิธี แต่มกัอาศยัการสงัเกตและการถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตจาํนวนมากเป็นผูใ้หก้ารรักษาทางคลินิก จิตบาํบดัและการเยยีวยาจิตเวชเป็น สอง

ทางเลือกหลกัในการรักษา เช่นเดียวกบัการแทรกแซงทางสงัคม การสนบัสนุนจากเพื่อนและการช่วยเหลือตนเอง 

ในกรณีส่วนนอ้ยอาจมีการกกัขงัโดยไม่สมคัรใจหรือการรักษาโดยไม่สมคัรใจ ตามท่ีกฎหมายอนุญาต การ

ประทบัตราทางสงัคม (social stigma) และการเลือกปฏิบติัเพราะสภาพจิต (mentalism หรือ sanism) สามารถซํ้ าเติม

ความทุกขท์รมานและความพิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติทางจิต (หรือท่ีถูกวินิจฉยัหรือตดัสินวา่มีความผดิปกติ

ทางจิต) นาํไปสู่ขบวนการทางสงัคมจาํนวนมากท่ีพยายามเพิ่มความเขา้ใจและคดัคา้นการกีดกนัทางสงัคม ปัจจุบนั

การป้องกนัปรากฏในยทุธศาสตร์สุขภาพจิตบา้งแลว้ 

จากการศึกษาบทความและงานวิจยัต่างๆทัว่โลก รวมถึงงานศึกษาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะ

สุข พบวา่ โรคซึมเศร้า เป็นโรคท่ีรุนแรงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของภาวะโรคทั้งหลายทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศ 

หากไม่ไดรั้บการรักษาและปล่อยใหเ้ป็นโรคเร้ือรังผูป่้วยอาจมีความคิดเร่ือง ฆ่าตวัตายหรือการทาํร้ายตนเอง ซ่ึงมี

ความเส่ียงในการฆ่าตวัตายสาํเร็จมากกวา่คนทัว่ไปถึง 20 เท่า แต่กลบัมีขอ้มูลอตัราการเขา้ถึงบริการเฉล่ียยอ้นหลงั 3 

ปี คือตั้งแต่ปี 2550-2552 ท่ีพบวา่ ผูป่้วยโรคซึมเศร้า 100 คนไดรั้บการดูแลรักษาเพียง 4 คนหรือแค่ 3.94% เท่านั้น 

น.พ.วชิระ เพง็จนัทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าววา่ จากการคาดการณ์ขององคก์ารอนามยัโลกและธนาคารโลก

พบวา่ ภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อใหเ้กิดความสูญเสียดา้นสุขภาพของประชากรโลกเป็นเท่าตวัและ เป็น

อนัดบั 2 รองจากโรคหวัใจขาดเลือด 

 

 โรคซึมเศร้า หรือ ภาวะซึมเศร้ารุนแรง (องักฤษ: Major depressive disorder, Clinical depression, Major 

depression, Unipolar depression) เป็นความผิดปกติของจิตใจซ่ึงมีลกัษณะโดยรวมคือ มีภาวะซึมเศร้าร่วมกบัขาด

ความเคารพตนเอง รวมทั้งมีภาวะส้ินยนิดี (anhedonia) คือไม่มีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมท่ีโดยปกติเป็น

ท่ีน่าพึงพอใจ ช่ือโรคเป็นทางการน้ีในภาษาองักฤษ "major depressive disorder" ถูกเลือกข้ึนมาโดยสมาคมจิตเวช

ศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association) เพื่ออธิบายกลุ่มอาการเหล่าน้ีในเกณฑก์ารวินิจฉยัโรค

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         441 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


ทางจิตเวช Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ในปี ค.ศ. 1980 และถูก

ใชอ้ยา่งแพร่หลายตั้งแต่บดันั้น ส่วนคาํวา่ ภาวะซึมเศร้า (depression) นั้นมกัใชอ้ธิบายความผดิปกติแต่สามารถใช้

เพื่ออธิบายชนิดของภาวะซึมเศร้า ทัว่ไปอ่ืนๆ ซ่ึงในทางคลินิกและทางการวิจยัแลว้นั้นมกัใชค้าํศพัทท่ี์แน่นอนกวา่น้ี 

โรคซึมเศร้าเป็นภาวะผดิปกติซ่ึงส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผูป่้วย ชีวิตการเรียนหรือการทาํงาน พฤติกรรมการ

นอนและการกิน รวมทั้งสุขภาพโดยทัว่ไป ในสหรัฐอเมริกามีผูป่้วยโรคซึมเศร้าถึงประมาณร้อยละ 3.4 ท่ีฆ่าตวัตาย

และมากถึงร้อยละ 60 ของผูท่ี้ฆ่าตวัตายมีภาวะซึมเศร้าหรือความผดิปกติทางอารมณ์อ่ืนๆ 

 อาการของโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงมีผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อครอบครัวผูป่้วย ความสมัพนัธ์

ส่วนตวั การทาํงานหรือการเรียน การนอนหลบัและการรับประทานอาหาร และสุขภาพทัว่ไป 

ผูป่้วยท่ีมีลกัษณะภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์หดหู่ และไม่อยากทาํกิจกรรมท่ีปกติเคยชอบทาํ มกัจะหมกมุ่น มี

ความคิดหรือรู้สึกถึงการไม่มีคุณค่า ความเสียใจหรือรู้สึกผดิอยา่งไม่มีเหตุผล ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้หมดหวงั และ

เกลียดตวัเอง ในรายท่ีรุนแรงจะแสดงอาการของภาวะทางจิต (psychosis) เช่น เห็นภาพหลอน (hallucination) หรือ

หลงผดิ (delusion) ส่วนอาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สมาธิแยล่งและความจาํสั้นในผูป่้วยท่ีมีภาวะใจลอยร่วมดว้ย การแยกตวั

จากสงัคมและกิจกรรมต่างๆ ความตอ้งการทางเพศลดลง และมีความคิดเก่ียวกบัความตายหรือการฆ่าตวัตาย 

โรคนอนไม่หลบั (insomnia) เป็นลกัษณะหน่ึงของการซึมเศร้า โดยทัว่ไปจะต่ืนนอนตอนเชา้มากและเม่ือตอ้งการ

นอนหลบักไ็ม่สามารถทาํได ้ซ่ึงโรคนอนหลบัมากเกินไป (hypersomnia) กเ็ป็นอาการของโรคซึมเศร้าไดเ้ช่นกนั 

ลกัษณะทางกายภาพ เช่น เหน่ือยง่าย ปวดหวั หรือมีปัญหาทางระบบยอ่ยอาหาร ความอยากทานอาหารลดลงทาํให้

นํ้ าหนกัลดลง ซ่ึงถึงการกินอาหารมากเกินไปและนํ้าหนกัข้ึนกส็ามารถเกิดข้ึนไดใ้นบางราย คนใกลต้วัสามารถ

สงัเกตเห็นไดว้า่พฤติกรรมผูป่้วยมีลกัษณะอาการร้อนรนหรือ เอ่ือยเฉ่ือย (agitated or lethargic) 

โดยอาการของโรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะก่อนท่ีจาํพฒันาเขา้สู่อาการจิตเภท 

1.Major depression ผูป่้วยจะมีอาการซ่ึงจะรบกวนการทาํงาน การรับประทานอาหาร การนอน การเรียน การทาํงาน 

และอารมสุนทรีย ์อาการดงักล่าวจะเกิดเป็นคร้ังๆแลว้หายไปแต่สามารถเกิดไดบ่้อยๆ  

2.dysthymia เป็นภาวะท่ีรุนแรงและเป็นเร้ือรังซ่ึงจะทาํใหค้นสูญเสียความสามารถในการทาํงาน และความรู้สึกท่ีดี 

 3.bipolar disorder หรือท่ีเรียกวา่ manic-depressive illness ผูป่้วยจะมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ซ่ึงบางคนอาจจะ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่วนมากจะค่อยเป็นค่อยไป เวลาซึมเศร้าจะมีอาการมากบา้งนอ้ยบา้ง แต่เม่ือเปล่ียนเป็น

ช่วงอารมณ์ mania ผูป่้วยจะพดูมาก กระฉบักระเฉงมากเกินกวา่เหตุ มีพลงังานเหลือเฟือ ในช่วง mania จะมี

ผลกระทบต่อความคิด การตดัสินใจและพฤติกรรมผูป่้วยอาจจะหลงผดิ หากไม่รักษาภาวะน้ีอาจจะกลายเป็นโรคจิต 
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มูลนิธิสุขภาพจิต 'SANE' ออสเตรเลียทาํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเกือบ 900 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ คนออสเตรเลีย 49% ยงัไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจโรคจิตเภท (schizophrenia) ซ่ึงเป็นโรคจิตท่ีพบบ่อย

ท่ีสุด  

จิตเภท หมายถึงโรคท่ีเกิดจากอาการจิตแตกแยก ซ่ึงส่งผลทาํใหผู้ป่้วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด 

และพฤติกรรมของตนเองได ้จึงทาํใหบุ้คลิกเปล่ียนเป็นตรงขา้มอยา่งฉบัพลนั เช่น จากคนสุภาพอ่อนโยน และ

เรียบร้อย กลายเป็นคนหยาบคายและมีพฤติกรรมกา้วร้าว หรือจากคนสะอาดสะอา้นกลายเป็นคนสกปรกไม่สนใจ

ตนเอง เป็นตน้ เน่ืองจากผูป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภทมกัมีอาการประสาทหลอน (Hallucination) เช่นเห็นภาพหลอนหรือ

หูแวว่ตลอดเวลาอีกดว้ย จึงทาํใหแ้สดงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมไปถึงการมีพฤติกรรมท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัส่ิงเร้า นอกจากน้ีมกัแสดงอาการไม่ไวใ้จใคร หวาดระแวงวา่ถูกปองร้ายจากคนอ่ืน 

ชอบแยกตวัออกจากสงัคม และบางคร้ังจะพบอาการพดูคนเดียวหรือกบัตน้ไมใ้บหญา้ดว้ย สาํหรับโรคจิตเภทแยก

เป็นลกัษณะต่างๆดงัน้ี 

1. ลกัษณะจิตเภทเบ้ืองตน้ (Simple Schizophrenia) อาการของผูป่้วยประเภทน้ีจะค่อยๆลดความ

สนใจในส่ิงรอบขา้งลง ลดความตอ้งการท่ีจะเขา้สงัคม ไม่สนใจดูแลตวัเอง จึงไม่ยอมอาบนํ้า 

ปล่อยหนวดเครา หรือผมใหร้กรุงรัง และในท่ีสุดจะเกบ็ตวัอยูต่ามลาํพงั 

2. ลกัษณะจิตเภทแบบยอ้นหลงั (Hebephrenic) เป็นพวกหวัเราะ ร้องไหไ้ดโ้ดยไม่มีสาเหตุ สบัสน

วุน่วายใจตลอดเวลา คุม้ดีคุม้ร้าย ความคิดไม่ต่อเน่ือง 

3. ลกัษณะคาตาโตนิก (Catatonic) มีความผดิปกติเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย เช่นบางคร้ัง

จะเคล่ือนไหวร่างกายโดยไม่ยอมหยดุ แต่บางคร้ังจะหยดุน่ิงไม่มีการเคล่ือนไหวไดเ้ป็นหลายๆ

ชัว่โมง เป็นตน้ 

 

คนไขโ้รคจิตเภทส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นบา้ชดัเจนตลอดชีวิต ทวา่ มีชีวิตท่ีเกือบจะปกติหรืออยูก่ลางๆ ระหวา่งคนดี-คน

บา้ (แต่มกัจะไม่เตม็ 100) แบบคนเพี้ยนสลบักบัช่วงท่ีอาการกาํเริบ ซ่ึงจะพบลกัษณะของคนบา้ชดัเจน  

อาการท่ีพบบ่อยไดแ้ก่  

• ความคิดสบัสน (disordered thought)  

• หลงผดิ (delusion) เช่น คิดวา่ ตวัเองใหญ่ท่ีสุดในบา้นเมือง ฯลฯ)  

• ภาพหรือเสียงหลอน (hallucination) ซ่ึงไม่มีจริง แต่เห็นหรือไดย้นิ ส่วนนอ้ยเป็นสมัผสัหลอน เช่น มีตวั

อะไรไต่ตามตวั ฯลฯ  
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• แยกตวัออกจากคนอ่ืน  

• ส่ือสารกบัคนอ่ืนไม่ได ้ 

คนไขจิ้ตเภทมกัจะมีความสบัสนรุนแรงในช่วงท่ีอาการกาํเริบ 3 ดา้นไดแ้ก่ เวลา (time), สถานท่ี (place), 

และบุคคล (persons) เช่น เวลามีอาการชดัเจนอาจไม่รู้วา่ ตอนน้ีกลางวนัหรือกลางคืน, อยูท่ี่ไหน, เป็นใคร (อาจจะ

รู้จกัตวัเอง แต่ไม่รู้จกัคนอ่ืนเลย) ฯลฯ  

ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคจิตเภทท่ีน่าสนใจไดแ้ก่  

• โรค จิตไม่ไดเ้กิดจาก "จิตแตก" หรือบุคลิกภาพแตกแยกเพียงอยา่งเดียว ถึงแมจ้ะยงัไม่ทราบสาเหตุท่ี

แน่นอน ทวา่ โรคน้ีมีความสมัพนัธ์ชดัเจนกบัปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมและสารเคมีในสมองท่ี เสียศูนย ์

หรือเสียสมดุล  

• การคน้พบวา่ โรคน้ีมีความสมัพนัธ์กบัสารเคมีท่ีเสียสมดุล ทาํใหเ้ราใชย้าปรับสภาพสารส่ือประสาทใน

สมองรักษาโรคน้ีได ้ 

• ประชากรทัว่ไป(ชัว่ชีวิต)มีโอกาสเป็นโรคจิตเภท = 1/100  

• คนไทย 63.396 ลา้นคนมีโอกาสเป็นบา้(โรคจิตเภท)ช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวติ = 633,960 คน  

• คนไขท่ี้ไดรั้บการรักษามีไม่ถึง 20%; ส่วนใหญ่น่าจะไม่ไดรั้บการรักษา และอยูต่ามบา้นญาติเป็นส่วน

ใหญ่  ผลการสาํรวจโรคจิตในประเทศไทยพบคนไทยช่วงอาย ุ15-59 ปีท่ีเป็นโรคทางจิต-ประสาททุกชนิด

รวมกนั = 10.1%  

• ถา้ ประชากรทัว่ไปมีโอกาสเป็นโรคจิต = 1/100 มีความเป็นไปไดท่ี้วา่ คนเพี้ยนน่าจะมีประมาณ 5-10 เท่า

ของคนท่ีเป็นโรคจิตชดัเจน นัน่คือ ความเส่ียงน่าจะอยูท่ี่ 1/10-1/20 หรือประชากร 10-20 คนมีคนเพี้ยนๆ 1 

คน  

• ถึง แมว้า่ คนเพี้ยนส่วนหน่ึงจะไม่มีโอกาสทาํงานในองคก์รหรือสาํนกังาน อาจจะทาํงานคนเดียว หรืองาน

ใชแ้รงงานได ้ทวา่ องคก์รท่ีมีคนตั้งแต่ 50-100 คนกม็กัจะพบคนเพี้ยนไดป้ระมาณ 1 คนข้ึนไป  

โดยส่วนใหญ่ผูช้าย เส่ียงมากกวา่ผูห้ญิง ทวา่ ถา้ผูห้ญิงเป็นตอนอายมุาก อาการมกัจะหนกั กลไกท่ีเป็นไปไดคื้อ 

ฮอร์โมนเพศหญิงอาจช่วยลดความรุนแรงของโรคน้ี และฮอร์โมนดงักล่าวลดลงหลงัหมดประจาํเดือน  โดยส่วน

ใหญ่ผูป่้วย 75% พบในช่วงอาย ุ16-25 ปี  

โดยโรคจิตเภทมีปัจจยัเส่ียงเส่ียงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ มีญาติเป็นโรคจิต, ประวติัการติดเช้ือหรือขาดอาหารของแม่ช่วง

ตั้งครรภ,์ วิกฤตชีวิตรุนแรง, พอ่อายมุาก (พอ่อายมุากเพิ่มเส่ียงโรคจิตเภท และออทิสติก; ส่วนแม่อายมุากเพิ่มเส่ียง

ปัญญาอ่อนแบบเดก็ดาวน)์   
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โดยการรักษาโรคจิตในปัจจุบนัท่ีทางการแพทยย์อมรับ จากขอ้มูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข มี

วิธีการรักษา ดงัน้ี 

วิธีแรก เป็นการบาํบดัรักษาดว้ยยารักษาโรคจิต ซ่ึงยาชนิดน้ีสามารถลดอาการทางจิตลงได ้แต่ปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีอยูใ่นจิตใจยงัไม่ไดค้ล่ีคลายลงไป  

วิธีท่ี 2 การบาํบดัรักษาทางจิตใจในผูป่้วยโรคจิตเป็นการช่วยใหผู้ป่้วยท่ีมีความ ผดิปกติทางดา้นจิตใจ และ

อารมณ์ ใหรู้้จกัเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพื่อท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้โดยใชว้ิธีการ

พดูคุยกนั เพ่ือใหผู้ป่้วยโรคจิตไดร้ะบายปัญหา และระบายอารมณ์ท่ีเกบ็กดเอาไว ้จนทาํใหเ้ขาเห็นแนวทาง

ในการแกปั้ญหา และสามารถกลบัไปอยูใ่นสงัคมได ้ 

วิธีท่ี 3 เป็นการบาํบดัทางสงัคม โดยจดักิจกรรมกลุ่มใหผู้ป่้วยไดแ้ลกเปล่ียนประสบ-การณ์ซ่ึงกนัและกนั 

ทาํใหผู้ป่้วยเรียนรู้ปัญหาของตนเองและปัญหาของผูอ่ื้น นาํไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

ต่อไป รวมทั้งมีการฝึกทกัษะทางสงัคม เช่น รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น รู้วิธีการส่ือสารท่ีดีเพื่อ

ไม่ใหมี้การขดัแยง้เกิดข้ึน เป็นตน้  

ส่วนวิธีสุดทา้ยเป็นการบาํบดัรักษาดว้ยไฟฟ้า เป็นการทาํใหร่้างกายผูป่้วยแน่น่ิง หมดสติไป ซ่ึงเช่ือกนัวา่

จะช่วยใหผู้ป่้วยโรคจิตมีอาการดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว การรักษาดว้ยวิธีน้ี แพทยจ์ะเลือกใชเ้ฉพาะผูป่้วยท่ีมี

ความคิดอยากทาํร้ายตนเอง หรือผูป่้วยมีอาการคลุม้คลัง่มาก ๆ เท่านั้น 

โดยทัว่ไป การบาํบดัรักษาผูป่้วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช จะรักษาดว้ยยาจิตเวช รักษาทางจิตใจและ

ทางสงัคมควบคู่กนัไป เพื่อใหผู้ป่้วยกลบัไปอยูใ่นสงัคมได ้แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุดผูป่้วยโรคจิตจะตอ้งไดรั้บการ

รักษาอยา่งต่อเน่ือง ถา้รักษาไม่ต่อเน่ืองจะทาํใหอ้าการของโรคกาํเริบ และมีผลทาํบุคลิกภาพและ

ความสามารถของผูป่้วยเส่ือมลงไปทุกคร้ัง  

โรคจิตสามารถรักษาใหห้ายได ้แต่ผูป่้วยจะหยดุการรักษาเองไม่ได ้เช่นเดียวกบัโรคทางกายอ่ืน ๆ เช่น 

โรคหวัใจ โรคเบาหวาน เป็นตน้ จาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นเวลานาน  

และในปัจจุบนัไดเ้กิดการรักษาแนวใหม่ข้ึน โดยใชว้ีท่ีเรียกวา่ดนตรีบาํบดั 

ดนตรีบาํบดัหรือดุริยางคบาํบดั คือ การวางแผนในการใชกิ้จกรรมทางดนตรีควบคุม ในกลุ่มของคนทุกวยั

ไม่วา่จะเป็นวยัเดก็ จนถึงวยัสูงอาย ุเพื่อใหเ้กิดผลบรรลุในการรักษาโรคต่างๆ ท่ีเกิดมาจากความบกพร่องต่างๆ เช่น 

ความผดิปกติทางดา้นอารมณ์ ทางร่างกาย และสติปัญญา ดนตรีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการ

ทาํงานของสมองในหลาย ๆ ดา้น จากการศึกษาวิจยัพบวา่ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของ อตัราการหายใจ, อตัราการเตน้ของชีพจร, ความดนัโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตวั
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ของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนของเลือด จึงมีการนาํดนตรีมาประยกุตใ์ชใ้นการรักษาโรคภยัไข ้เจบ็ทั้งร่างกาย

และจิตใจ เรียกกนัวา่ดนตรีบาํบดั (music therapy) 

คตีปฏภิาณ (Improvisation) คือ การแต่งทาํนองเพลงข้ึนมาใหม่ สดๆ โดยไม่ไดเ้ตรียมตวัมาล่วงหนา้ 

หรือการโซโล่แบบดน้สด ในภายหลงัดนตรีแร็กไทม ์(Ragtime) กเ็ช่ือวา่มีตน้กาํเนิดคลา้ยๆ กนัคือ เกิดจากดนตรี

ยโุรปผสมกบัจงัหวะขดัของแอฟริกนั บลูส์และแร็กไทมน่ี์เองท่ีเป็นรากของดนตรีแจ๊สในเวลาต่อมา มีการเรียกกนั

โดยทัว่ไปวา่ ฟรีแจ๊ส ช่ือ ฟรี แจ๊ส มาจากอลับั้ม Free Jazz ของ โคลแมน ในปี ค.ศ.1960 เป็นผลงานการบรรเลง

แบบ ดบัเบิล ควอร์เทท (Double Quartet) หรือวงควอร์เทท 2 วง บรรเลงพร้อมกนั โดยไม่ใชเ้ปียโน (แต่ละควอร์

เททประกอบดว้ย แซ็กโซโฟน, ทรัมเป็ต, เบส และ กลอง)  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวงการแจ๊สหวักา้วหนา้ในเวลานั้น

เป็นอยา่งมาก บางคร้ังมีการเรียกแนวทางน้ีวา่ อวอง-การ์ด (Avant-garde) หรือ “ส่ิงใหม่” (The New Thing)  เพื่อ

สะทอ้นถึงความแตกต่างจากดนตรีแจ๊สกระแสหลกั 

        นอกจากน้ี แนวทางดงักล่าวยงัมีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีก เช่น “แอค็ชัน่ แจ๊ส” (Action Jazz) จากทศันะของนกัวิจารณ์

ช่ือ ดอน เฮก็แมน (Don Heckman) ซ่ึงลงความเห็นวา่สาระสาํคญัของดนตรีแนวน้ีอยูท่ี่พลงัในตวัของมนัเอง หรือ

ในยโุรป มีคนเรียก ฟรี แจ๊ส วา่ “ดนตรีอิมโพรไวส์” (Improvised Music) เป็นตน้ 

        เคยมีนกัดนตรีบางคนเปรียบเปรย ฟรี แจ๊ส วา่ เสมือนการเล่นเทนนิสโดยไม่มีเน็ทคัน่อยูต่รงกลาง  ดงันั้น การ

แสดงของนกัดนตรีในแนวน้ี จึงยากในการพิจารณา หากส่ิงช้ีวดัความสาํเร็จในการส่ือสารจึงมาจากศกัยภาพของนกั

ดนตรีเป็นสาํคญั 

         โดยแนวคิดของ โคลแมน เร่ิมตน้จากการปฏิเสธแนวทางของดนตรีตะวนัตกทั้งหมด ตอ้งการเล่นดนตรีโดย

ไม่มีแนวฮาร์มอนีกาํกบั ไม่มีมิเตอร์หรืออตัราจงัหวะตายตวั ไม่มีเส้นกั้นหอ้ง ฯลฯ  หาก โคลแมน เปิดทางใหน้กั

ดนตรีต่างบรรเลงโตต้อบซ่ึงกนัและกนั ราวกบับทสนทนาของผูค้น เม่ือมาพบเจอกนันัน่เอง 

    การ Improvisation หรือ การดน้สด ในดนตรี จะพบมากใน Blues , Jazz  , and ETC.  ซ่ึงเป็นการเล่นโดยไม่ได้

แต่งไวล่้วงหนา้ แต่เป็นเหมือนการใชท้กัษะ ทั้งการฟังการเล่นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยส่วนมากจะเป็นการ โซโล่ 

โดยท่ีการ Improvise นั้นควรท่ีจะรู้จกั 

1. โครงสร้างของเพลงนั้นท่ีเราเล่นและตอ้ง Improvise รวมถึงคอร์ด และ คียข์องเพลงนั้นและท่อนนั้น [Key 

& Diatonic Chords] 

2. หลงัจากท่ีเราเขา้ใจในโครงสร้างเพลงนั้นแลว้ เราตอ้งรู้จกัอีกวา่ โน๊ตท่ีเราจะใชเ้ล่น มีอะไรบา้ง ท่ีสามารถ

ใชไ้ด ้และใชแ้ลว้เป็นอยา่งไร [Scale , Arpeggio , Mode] 

3. นอกจากเรามีโน๊ตท่ีใชไ้ดส้าํหรับเล่นแลว้ เราตอ้งรู้จกั Rhythm ของเพลงนั้นๆ วา่จงัหวะเป็นอยา่งไร เช่น 

Straight Feel , Shuffle Feel , Swing feel เป็นตน้ 

4. ประโยค-วลี [Phrasing] การโซโล่เป็นประโยคเป็นลกัษณะเหมือนกบัคนพดู คือ มีสั้นบา้ง ยาวบา้ง 
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5. อีกเร่ืองหน่ึงเลยท่ีสาํคญั คือเวลาท่ีเราเล่น Improvise นั้นกคื็อ ความเป็นเร่ืองราว ของการโซโล่  ซ่ึงเป็น

เร่ืองสาํคญัและบ่งบอกถึงStyle ของแต่ละคนได ้

Free  Improvisation ในนิยาม ความหมายคือ การเล่นโน๊ตสร้างสรรค ์ท่ีใชป้ฎิภานแสดงไหวพริบ ความรู้สึก

อารมณ์ของผูแ้สดง ในทนัทีทนัใดโดยท่ีไม่ไดมี้การเตรียมตวัก่อนล่วงหนา้ หรือ การเล่นโน๊ตคลาดเคล่ือนจาก

เมโลด้ีหลกัตวัเดิม ท่ีมีการบนัทึกโน๊ตไว ้ของผูป้ระพนัธ์ อีกอยา่งอาจเรียกวา่ การเล่นแบบปัจจุบนัทนัด่วน การดน้

สด คิดเด๋ียวนั้นเล่นเด๋ียวนั้น อาจจะเรียกวา่ เล่นเเบบใชก้ารคาดเดา เป็นการเดาท่ีมีหลกัการ  โดยการท่ีเราจะอิมโพร

ไวส์ เราจะตอ้งมีความรู้ เเละ ประสบการณ์ในเร่ือง บนัไดเสียง Scale หรือmode พอสมควร เขา้ใจถึงระบบ

โครงสร้างทางเดินคอร์ด สดัส่วน จงัหวะ ลกัษณะทางดนตรี ท่ีจะร่วมบรรเลง ทั้งน้ีควรอยูภ่ายใตค้วามสามารถ ท่ี

ตอบสนองระบบความคิด ใหเ้เสดงออกไดด้งัความคิดนั้นๆ 

            

วตัถุประสงค์งานวจิัย 

1. เพื่อศึกษาชนิดและอาการต่างๆทางจิตของวยัรุ่น 

2. เพื่อทดลองดนตรีประเภท Free Improviseกบัการบาํบดัจิตของวยัรุ่น 

3.เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของดนตรีประเภท Free Improvise ต่อการบาํบดัจิตของวยัรุ่น 

 

วธีิวจิัย 

ดาํเนินการวิจยัโดย กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่น จาํนวน 2 คนโดยศึกษาจากผูป่้วยอาการ

ทางจิต 1 คน ผูท่ี้มีภาวะทางจิตปกติ 1 คน   ศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัอาการทางจิตของวยัรุ่นส่วนใหญ่เพื่อ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคซึมเศร้า และ ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการสาํรวจพฤติกรรม อาการทางจิต ในแต่

ละวนั ก่อนและหลงัเล่น ดนตรี Free Improvise ของกลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกขอ้มูลทางอารมณ์ท่ีมี

แบบฟอร์มคาํถามคลา้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก ทั้งก่อน และหลงัเล่นดนตรี โดยมีแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลท่ีมีคาํถาม

ดงัต่อไปน้ี1.ช่ือผูบ้นัทึกและประวตัทางสุขภาพจิต 2.ก่อนเล่นดนตรีวนัน้ีคุณมีอารมณ์อยา่งไร 3.หลงัเล่นดนตรีวนัน้ี

คุณมีอารมณ์อยา่งไร 4.จาํนวนวนัท่ีคุณทาํการบนัทึก 5.คุณคิดวา่ดนตรีมีส่วนท่ีเล่นช่วยใหส้ภาวะจิตใจและอารมณ์

คุณดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร โดยมีเคร่ืองในการวิจยัไดแ้ก่การอดับนัทึกเสียงดนตรีท่ีเล่นในรูปแบบวิดิโอโดยใช้

คอมพิวเตอร์แมคบุคและเคร่ืองบนัทึกเสียง zoom  เพื่อสะทอ้นเป็นเหมือนกระจกนาํมาใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์

ขอ้มูล ทุกวนัเป็นเวลา 2 สปัดาห์ แลว้นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตีความถึงผลท่ีไดจ้ากการบาํบดั และรวบรวมออกมาใน

รูปแบบของ งาน Composition   
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วิธีการโดยละเอียด 

1.ตรวจสอบอารมณ์ของวนัน้ีก่อนเล่นและบนัทึก 

2.เล่นดนตรี Free Improvise และบนัทึกลงในเคร่ืองบนัทึกเสียง 

3.บนัทึกผลหลงัเล่น 

4.พดูและอดับนัทึกลงในเคร่ืองบนัทึกเสียง 

5.วิเคราะห์ และเลือกบางส่วนของการ เล่นดนตรี Free Improvise ในแต่ละวนั มาเป็นแนวคิดในการประพนัธ์เพลง 

ออกมาในรูปแบบของงานComposition 

6.นาํเอาส่วนท่ีเลือกมาเรียบเรียงเป็นประโยค โครงสร้างของช้ินงานในแต่ละวนั 

7.เม่ือครบ1สปัดาห์ นาํเอาวตัถุดิบทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นช้ินงานสมบูรณ์ในรูปแบบของงาน composition ท่ีผา่น

การตีความจากเสียงดนตรีท่ีเล่นไปของผูท้าํการทดลองทั้งสองคนวา่ มีลกัษณะคลา้ยหรือต่างกนัอยา่งไร 

8.สรุปผลจากแบบบนัทึกขอ้มูลวา่มีทิศทางท่ีตรงกบัดนตรีท่ีเล่นออกมาหรือไม่อยา่งไร 

9.ตีความจากผลวิเคราะห์ขอ้มูลวา่ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ ดนตรีมีส่วนช่วยบาํบดัจิตใหดี้ข้ึนหรือไม่ 
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ตวัอยา่งการวิเคราะห์จากเสียงท่ีอดัมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากวิเคราะห์จากภาพดา้นบน จึงนาํมาเขียน composition โดยใชโ้ปรแกรม Sibilius และ นาํเสียงท่ีสมัภาษณ์มา

process เสียงในโปรแกรม Logic Pro และนาํทั้งสองอยา่งมารวมเป็นช้ินงานเดียวโดยใชโ้ปรแกรม Logic Pro 
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ผล/สรุปผลการวจิัย 

ผลการวจิยั พบวา่ คนปกติท่ีมีอาการซึมเศร้ามกัจะมีการ Improvise ตวัโต ยาว ชา้ และเบา เหมือนกบัมีเร่ืองท่ีคิดอยู่
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การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
FLOATING HOUSE WISDOM LEADING TO THE INTERIOR OF 

ECOTOURISM CENTER 

 
ผูวิ้จยั : ศรินทร์  รังสิกรรพุม, ศาสตราจารยเ์อกชาติ จนัอุไรรัตน์ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพคร้ังน้ีไดมุ่้งเน้นการศึกษาถึงความหมายและนยัส าคญัพร้อมทั้ง
ศึกษา รูปธรรม อนัเป็นแรงบนัดาลใจน าไปสู่การแปรรูปถอดรหัส เพ่ือน าองค์ความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์สู่
บริบทต่างๆในการออกแบบภายศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ซ่ึงภูมิปัญญาเรือนแพถือเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการปรับตวัให้กบักบัสภาวะและบริบทโดยรอบ มี
ลกัษณะของการอยูอ่าศยัซ่ึงมนุษยเ์ป็นฝ่ายปรับตวัเขา้หาธรรมชาติ จึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงมีบริบทของการท่องเท่ียวโดยมีธรรมชาติเป็นท่ีตั้ง 
 ในการเก็บข้อมูลของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูวิ้จัยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาก
บุคคลวยัท างาน จ านวน 200 คน และบุคคลในชุมชนบางกะเจ้าจ านวน 50 คนพร้อมทั้งวิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และบุคคลในชุมชนบางกะเจ้า จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนาและท าการหาค่าเฉล่ียร้อยละ พร้อมทั้งดูความตอ้งการหรือความพึงพอใจท่ีได้
จากการสมัภาษณ์เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นงานออกแบบ 
 ผลจากการศึกษาขอ้มูล สู่การออกแบบศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ โดยไดน้ าแนวความคิดมาจาก
การปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของเรือนแพ มารังสรรคสู่์งานออกแบบพ้ืนท่ีภายในและภายนอกให้มี
ความสมัพนัธ์กบักิจกรรมต่างๆในโครงการ อีกทั้งยงัสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตเ์ป็น
แนวความคิดในการจดัท าโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาเรือนแพ ไดห้ลายโครงการต่อไป 
  
ค าส าคญั :  ภูมิปัญญาเรือนแพ / การปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติ 
 
Abstract 

Studying from floating house elements is focused on the meaning of itself 

both figures and hiding principles. Knowledge from this learning will be adapted into 

the creation of ecotourism center by pursuing the objective of this thesis. Floating 

house is created by the impact of environmental elements. It is built by adjusting 

human habitat followed the ecological conditions. This matches the purpose of the 

study that focuses on ecotourism, which the environment is a main context. 
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Asking 250 participants conduct the questionnaires. From all contributors, 

200 are in the working age group and 50 are people who live in Bangkajao area. 

Moreover, ecotourism specialists from Bangkajao are interviewed and observed. 

Therefore, the result from statistic and analysis is used for designing the ecotourism 

center. 

 
Key words :  floating house / adaptation 

 

บทน า 
น ้ากบัชีวิตแบบไทยๆเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กนัมาตั้งแต่คร้ังโบราณจนปัจจุบนั เร่ิมตั้งแต่ลกัษณะการ

ตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะติดกบัน ้ามาตั้งแต่เร่ิมแรก โดยสงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม ดงันั้นน ้ าจะเป็นส่ือกลาง
ของการคมนาคมและการขนส่งสินคา้ทางการเกษตรจากแหล่งหน่ึงไปยงัแหล่งอ่ืนๆ ในระยะท่ีสามารถมี
แม่น ้าล  าคลองให้คมนาคมถึงกนัได ้เม่ือศึกษาถึงการตั้งถ่ินฐานทางกายภาพของคนไทยโดยเฉพาะในภาค
กลาง เราจะพบว่าหมู่บา้นริมน ้ าจะเกิดก่อนหมู่บา้นท่ีอยู่ในระยะไกลออกไป ในบางพ้ืนท่ีท่ีพ้ืนท่ีชายน ้ า
เป็นท่ีลุ่ม มีน ้าท่วมถึงเป็นเวลานานในช่วงหนา้น ้า การสร้างบา้นท่ีชายฝ่ังตอ้งยกพ้ืนชั้นบนสูงมากจึงจะพน้
น ้ า ซ่ึงไม่สะดวกในหน้าแลง้ ท าให้เกิดลกัษณะสถาปัตยกรรมอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงยืดหยุ่นกว่าการสร้าง
บา้นซ่ึงมีเสาสูงมากบนพ้ืนดินชายฝ่ังน ้านัน่คือการสร้างเรือนแพท่ีสามารถปรับระดบัของตนเองข้ึนลงได้
ตามระดบัน ้าในแม่น ้าล  าคลอง เรือนแพจึงเป็นอาคารอีกลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามสังคมเกษตรกรรมของ
ไทย ซ่ึงเรือนแพมีความยืดหยุ่นในการด ารงชีวิตมากกว่าบา้นบนบก เพราะสามารถเคล่ือนยา้ยไดเ้ม่ือถึง
คราวจ าเป็น (อรศิริ ปาณินท,์2538) 

ลกัษณะของเรือนแพนอกจากจะเป็นเรือนในลกัษณะสะเทินน ้าสะเทินบกแลว้ ลกัษณะอ่ืนๆ
ดงัท่ีปิตุพงษ ์เชาวกุล(2555) ไดพ้รรณาไวซ่ึ้งแสดงถึงความเป็นสถาปัตยกรรมท่ีปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติได้
อยา่งดี เช่น ช่องเปิดของเรือนแพเป็นกลไกง่ายๆ แต่ตอ้งสามารถทนลมแรงในแม่น ้ าในฤดูลมแรงได ้หรือ
ชานซ่ึงมีประโยชน์หลากหลายส าหรับชาวแพ เช่น เก็บของ ตากผา้ เล้ียงสัตว์ ปลูกพืชเป็นตน้ ซ่ึงเรือนแพ
เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตออกมาเป็นส่ิงก่อสร้างไดอ้ย่างตรงไปตรงมาท่ีสุด 
เรือนแพก็คือบา้นพ้ืนถ่ินท่ีลดทอนรายละเอียดและโครงสร้างเพ่ือให้มีน ้ าหนกัไม่หนกัเกินกว่าทุ่นท่ีลอย 
ซ่ึงในอีกมุมของสถาปัตยกรรมเรือนแพท่ีสามารถยืดหยุ่นตวัเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้เม่ือรวมกันอยู่เป็นชุมชนลอยน ้ า ก็สร้างเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจข้ึนกับชุมชนนั้น คือ
ระหว่างหน้าน ้ าเม่ือระดบัน ้ าสูงและแหล่งน ้ ามีความกวา้งไปจนสุดตล่ิง เรือนแพก็จะกระจายตวัห่างกัน
ออกไป แต่ละหลงัอยูใ่กลก้นับา้ง ห่างกนับา้ง จะไปมาหาสู่กนัก็ตอ้งใชเ้รือ แต่เม่ือถึงหน้าน ้ าแลง้ เรือนแพ
จะมากระจุกตวักันอยู่บนแผ่นน ้ าแคบๆ ท่ีเหลืออยู่กลายเป็นชุมชนอย่างใกล้ชิดแทบจะไม่ต้องใช้เรือ
เน่ืองจากบา้นแต่ละหลงัโดนน ้าบีบเขา้มาชนกนั ชุมชนลอยน ้าจึงถือเป็นชุมชนสองฤดูอยา่งแทจ้ริง 

ในปัจจุบนัการเลือกตั้งถ่ินฐานอนัมีวิถีชีวิตสัมพนัธ์กบัน ้ าและสัมพนัธ์กบัธรรมชาติอย่าง
แนบแน่นของคนไทยในภาคกลางท่ีสัง่สมมาเป็นเวลานานถูกท าลายลงเม่ือผูค้นตอ้งปรับตวัใหม่ในสภาพ
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สงัคมท่ีเปล่ียนไป แต่อยูใ่นสภาพภูมิประเทศเดิม การปรับตวัน้ีไม่ก่อให้เกิดความสมดุล ผูค้นจึงท าร้ายวิถี
วฒันธรรมการด ารงชีวิตของตนเองซ่ึงก็ท าร้ายธรรมชาติแวดลอ้มและความเป็นตวัเองอนัเป็นการปรับตวัท่ี
สวนทางกบัวิถีชีวิตเดิมของคนไทยภาคกลาง(วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ,2540) ซ่ึงยศ สันตสมบติั(2547) ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนนั้นมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีหยดุน่ิงตายตวั 
หากแต่ปรับเปล่ียนไปตามบริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา  

ท่ามกลางความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สงัคม ท าให้ชีวิตท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือน
ทางสงัคมตอ้งเคล่ือนท่ีไปอยา่งรีบเร่ง ไม่ว่าจะเป็นความรีบในท่ีท างานหรือบนโต๊ะอาหาร ไปจนถึงความ
รีบในการพกัผอ่น ซ่ึงความเร่งรีบเหล่าน้ีเป็นส่วนนึงท่ีท าให้สุขภาพย  ่าแยล่ง และยงัก่อให้เกิดมลพิษทางจิต
และสร้างมลพิษให้แก่โลกใบน้ี(ศรันย ูนกแกว้,2552) โดยในปัจจุบนัแนวโน้มของการท่องเท่ียวท่ีปรากฏ
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการใชเ้วลาว่างในการท่องเท่ียว โดยมีแนวโนม้ว่าตอ้งการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภยั เขา้ไปมีส่วนร่วมและสมัผสักบัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัอยากท่ีจะศึกษา
หาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีไปเยือนตั้งแต่ระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพืชพนัธ์ุ สตัว์ท่ีหายากหรือก าลงัจะสูญ
พนัธ์ุ และประเดน็ปัญหาดา้นการอนุรักษ์ เช่น การสูญเสียทรัพยากรป่าไม ้การลกัลอบล่าสัตว์ป่า เป็นตน้ 
จากแนวโนม้สองประการดงักล่าวมาบรรจบกนั ท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หรือการท่องเท่ียวเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ข้ึน ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงมีความหมายมากกว่าการท่องเท่ียวแบบธรรมดา 
แต่จะหมายความรวมไปถึงการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษค์วบคู่ไปดว้ย 

จากลกัษณะของสถาปัตยกรรมไทยประเภทเรือนแพ ท่ีปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดเ้ม่ือธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างท่ีหาไดง่้ายเพราะเป็นวสัดุใน
พ้ืนถ่ิน ประกอบกบัลกัษณะท่ีสามารถเผชิญไดท้ั้งลมและน ้า อีกทั้งยงัมีความยืดหยุน่ในตวัเอง นอกจากนั้น
ยงัมีการก่อของความเป็นชุมชนท่ีเก้ือกูลกนั ไม่เพียงแต่เก้ือกูลกนัในสังคมมนุษย ์แต่ยงัเป็นการเก้ือกูลกนั
ของมนุษยแ์ละธรรมชาติดว้ย แต่ลกัษณะเช่นน้ีตอ้งถูกท าลายลงโดยท่ีไม่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งลกัษณะ
การอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของมนุษย์ ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงน าแก่นของความเป็นเรือนแพ มาน าเสนอ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงมีแนวทางการจดัการรวมถึงแนวคิดซ่ึง
สอดคล้องไปกับค าส าคัญซ่ึงได้มาจากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ โดยเป็นโครงการทางเลือกท่ี
ตอบสนองการพกัผ่อนทางด้านจิตใจและร่างกาย และเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีของชุมชนท่ีร่วมสืบทอดและ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเกิดความสมดุล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาลกัษณะทางดา้นรูปธรรมและนามธรรมของเรือนแพ 
2. ศึกษาลกัษณะกิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
3. เพ่ือสงัเคราะห์องคค์วามรู้จากขอ้ท่ี1 และขอ้ท่ี2 สู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน 
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ศุนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

วิธีการวิจัย 
1. แนวทางและวิธีการวิจยั  
แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูวิ้จยัใชวิ้ธีสมัภาษณ์เจาะลึกประเดน็  
นยัส าคญัภูมิปัญญาเรือนแพ ในดา้นลกัษณะต่างๆและองคป์ระกอบต่างๆของภูมิปัญญาเรือน

แพ โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เจาะลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนสะแกกรังจงัหวดัอุทยัธานี 
นยัส าคญัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในดา้นลกัษณะต่างๆของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ

การประกอบการโดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บุคคลผูป้ระกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์
 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มนกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพพนกังานบรฺษทัท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เม่ือไดข้อ้มูล
มาแล้วจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสถิติพรรณนา โดยเน้นประเด็นตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษา คือ รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในวนัพกัผอ่น และรูปแบบการท่องเท่ียว 

2.  ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตวัอยา่งประชากร 
  ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ : การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เจาะลึก
ประชากรเป้าหมาย คือ (1) ผูป้ระกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ านวน 2 ราย (2) บุคคลท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชนบางกะเจา้จ านวน 1 ราย รวมทั้งส้ิน 3 ราย 

ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ : กลุ่มประชากรหน่วยวิเคราะห์ของการวิจยัเป็น
กลุ่มนกัท่องเท่ียวประกอบอาชีพพนกังานบรฺษทัท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ราย และกลุ่ม
คนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบางกะเจา้ จ านวน 50 ราย โดยเลือกใชวิ้ธีการสุ่มพิจารณาเลือกจากประชากรวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร  

3.   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
- ศึกษาคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา บทความจากเอกสาร

สมัมนาวิชาการ และวิทยานิพนธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะและ
นยัส าคญัของภูมิปัญญาเรือนแพ 

- ศึกษาวตัถุประสงค์การศึกษาจากข้อมูลทางทุติยภูมิคือ หนังสือเอกสาร  ผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการก าหนดกรอบ
เน้ือหาของการตั้งค าถามแบบสอบถาม 

- จดัท าและทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรเป้าหมายว่าสามารถส่ือความหมายได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ เม่ือพบปัญหาจึงเพ่ือแก้ไข พฒันาและ
ปรับปรุงก่อนน าไปใชจ้ริง 
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- เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาและตอบ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัในการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพสู่
การออกแบบศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยมีกรอบแนวความคิดหลกัส าหรับการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัภูมิปัญญาเรือนแพ ผูวิ้จยัไดส้รุปและคดัเลือก
ประเดน็ท่ีน่าสนใจ ภูมิปัญญาเรือนแพเป็นภูมิปัญญาของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากการท่ีมนุษยมี์วิถีชีวิตโดยพ่ึงพา
แหล่งน ้าเป็นส าคญั มนุษยจึ์งเกิดการตั้งถ่ินฐานริมน ้าข้ึน โดยภูมิปัญญาเรือนแพ เป็นสถาปัตยกรรมหน่ึงท่ี
มีความน่าสนใจอยา่งยิ่ง เน่ืองจากมีความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติไดอ้ย่างดี ผูวิ้จยัจึงน ามา
สงัเคราะห์เพ่ือหาค าส าคญัหรือ key word เพ่ือน ามาสู่โครงการท่ีจะศึกษาต่อไป  
 โดยผูวิ้จัยสรุปประเด็นส าคญัในการวิเคราะห์ออกมาเป็น 2 ประเด็นหลกัๆ นั่นคือทาง
กายภาพ ลกัษณะเด่นของเรือนแพคือการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ ตั้งแต่รูปลกัษณ์
และคุณสมบติัท่ีสามารถลอยน ้าได ้ท าให้ไม่มีปัญหาเวลาน ้ าข้ึนหรือน ้ าลงเพราะสามารถเคล่ือนยา้ยไดข้ึ้น
ลงตามน ้า นอกจากนั้นยงัสามารถลอยไปเพ่ือคา้ขายหรือหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ได ้วสัดุเป็นวสัดุท่ีสามารถหาง่าย
ในธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ่ ไม้ หญา้แฝก และอ่ืนๆ วิธีการออกแบบช่องเปิด ล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบมา
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เพ่ือให้ปรับเขา้กบัสภาวะทางอากาศให้ไม่ร้อน และเป็นการดึงธรรมชาติให้เขา้สู่ภายในเรือน ท าให้เรือน
แพมีสภาวะสบาย และอีกทางท่ีผูวิ้จยัวิเคราห์ขอ้มูลจากการศึกษาทางนามธรรมนัน่คือสังคมเรือนแพเป็น
สงัคมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอยา่งเป็นธรรมชาติ มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัโดยท่ีความเป็นส่วนตวัไม่ใช่
เร่ืองส าคญัของคนในชุมชน มีการกระท าซ่ึงก่อให้เกิดการเก้ือกูลกนัของคนในชุมชน ทั้งบุคคลท่ีเป็นเครือ
ญาติกนัจริงๆหรือเครือญาติสมมติ นัน่ท าให้เปิดเป็นชุมชนท่ีมีความแขง็แกร่งท่ีสงัคม ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงน ามา
เป็นแนวคิดในการออกแบบศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือชุมชนบางกะเจ้า สมุทรปราการ เพ่ือการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายวิถีของชุมชน แต่เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนและนกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
ธรรมชาติของชุมชนท่ีเป็นอยู ่หรือพูดอกันยัยะนึงนัน่คือให้นกัท่องเท่ียวเป็นฝ่ายปรับตวัในการท่องเท่ียว
ให้เขา้กบัสถานท่ี เท่ียวแบบเรียนรู้ โดยรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศน์ในชุมชน 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพสู่การหาค าส าคญั 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

จากการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ท าให้ผูวิ้จยัเลือกสถานท่ีตั้งโครงการท่ีอยูไ่ม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มผใูชโ้ครงการหลกัเป็นคนท างานท่ีมีอายรุะหว่าง 25-40 ปี จากการ
ส ารวจตามแบบสอบถามพบว่าการเดินทางมีผลต่อการไปเท่ียวของกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ผูใ้ชง้านเป็นคนในจงัหวดักรุงเทพและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือกสถานท่ีตั้งของโครงการท่ีอยู่
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ไม่ไกลจากกรุงเทพ เดินทางสะดวก นัน่คือพ้ืนท่ีชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ นอกจากนั้นพ้ืนท่ี
แห่งน้ียงัมีแหล่งธรรมชาติท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอี์กดว้ย 

 
ภาพท่ี 3 แสดงรายละเอียดสถานท่ีตั้งของโครงการศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
 และจากประเด็นเร่ืองการปรับตวัให้เข้ากับธรรมชาติของเรือนแพ ซ่ึงเป็นค าส าคญัของ
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ ามาเป็นค าส าคญัท่ีจะน ามาขยายความและสงัเคราะห์ขอ้มูลต่อเน่ืองในเร่ืองของ
การออกแบบ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าลกัษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

1. วิธีการจดัวางพ้ืนท่ี 
 ภูมิปัญญาเรือนแพมีลกัษณะท่ีน่าสนใจในการจดัวางพ้ืนท่ี ท่ีเห็นได้ชดัเจนคือพ้ืนท่ีภายใน
ของเรือนแพไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีท่ีชดัเจนมาก และเกิดการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์ทั้งภายนอกและภายใน 
โดยมีการเปิดช่องเปิดท่ีดึงเอาธรรมชาติเขา้สู่ภายใน และเป็นการปรับให้ภายในอาคารอยู่ในสภาวะสบาย
โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองปรับอากาศ โดยผูวิ้จยัน าเอาแนวความคิดน้ีมาใชใ้นการก าหนดผงัอาคารและกลุ่มของ
อาคาร โดยถา้เทียบจากอาคารปกติท่ีแยกส่วนกบัธรรมชาติภายนอก ผูวิ้จยัน ามาก าหนดผงัโดยการแบ่ง
พ้ืนท่ีภายในเป็นส่วนๆและท าการดึงธรรมชาติเขา้สู่ภายใน 
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ภาพท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพเพ่ือน าไปสู่การจดัวางพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

โดยอีกประเด็นหน่ึงของการจดัการพ้ืนท่ีนั้น ผูวิ้จยัได้น าแนวคิดของการเป็นชุมชนยืดหด 
และการใชป้ระโยชน์ของส่วนชาน ท่ีมาต่อกนัเพ่ือเช่ือมเรือนแต่ละหลงัให้สามารถเดินถึงกนัได ้โดยไม่
ตอ้งใชเ้รือในหนา้แลง้ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดน้ี มาเป็นแนวทางในการออกแบบผงับริเวณของโครงการให้
มีความเช่ือมโยงกนัของคารแบบกลุ่มอาคารหลายๆหลงั ไม่ใช่เพียงหลงัเดียว และใชท้างเช่ือมเพ่ือเช่ือมแต่
ละหลงัเขา้ดว้ยกนัในแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากนั้นยงัใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีเปล่ียนผ่านเหล่าน้ีเพ่ือท ากิจกรรม
ต่างๆ 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพเพ่ือน าไปสู่การจดัวางพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
 การลดพลงังานในการใช้ภายในอาคาร โดยออกแบบให้มีช่องเปิดมากว่าผนงัทึบ และใช้
ธรรมชาติซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นการวางตวัอาคารแบบกระจาย
ตวัก็ท าให้อาคารไม่บงัลมซ่ึงกนัและกนั 
 การจดัพ้ืนท่ีของอาคาร มีการลดหลัน่กนัไปตามฟังก์ชัน่ตั้งแต่ทางเขา้โครงการ โดยไล่ระดบั
ของโครงการตั้งแต่ทางเขา้โครงการท่ีไม่ไดเ้คล่ือนไหวไปตามน ้า และค่อยๆไล่ลงมาถึงส่วนของห้องพกัท่ี
ลอยอยูบ่นน ้าซ่ึงมีการเคล่ือนไหวไปตามกระแสน ้า โดยทางเดินท่ีออกแบบก็มีตั้งแต่ยึดอยู่กบัท่ี และมีการ
กระเพ่ือมไปตามกระแสน ้า ท าให้เวลาเดินจะเกิดความไม่มัน่คง ไหลไปตามแรงของน ้า 
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ภาพท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพเพ่ือน าไปสู่การจดัวางพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

2. การเลือกใชว้สัด ุ
 ภูมิปัญญาเรือนแพเป็นภูมิปัญญาซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ดงันั้นวสัดุของเรือนแพแบบดั้งเดิม
จึงมีวสัดุเป็นธรรมชาติทั้งหมด วสัดุหลกัของเรือนแพท่ีเป็นหัวใจเลยนัน่คือไมไ้ผ่ ซ่ึงนิยมน ามาท าเป็น
ส่วนของลูกบวบเพ่ือให้เรือนแพสามารถลอยน ้าได ้นอกจากนั้น วสัดุอ่ืนๆลว้นเป็นวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติ
โดยไม่ไดผ้า่นการแปรรูปทั้งส้ิน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงน าแนวคิดของความเป็นสจัจะวสัดุมาใชใ้นโครงการ 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพเพ่ือน าไปสู่การจดัวางพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

3. ส่วนประกอบในการออกแบบภายใน  
 ผูวิ้จยัไดห้ยิบเอารายละเอียดต่างๆในชีวิตประจ าวนัของชุมชนชาวเรือนแพมาแปรรูปในการ
ออกแบบเป็นดีเทลต่างๆ เช่น กรงนก เปลญวน เป็นตน้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีการออกแบบให้น้อย
ท่ีสุด และบางพ้ืนท่ีไม่มีเฟอร์นิเจอร์เพ่ือให้ผูท่ี้มาใชง้านสามารถนัง่ท ากิจกรรมท่ีพ้ืนได ้เฟอร์นิเจอร์บางช้ิน
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วางง่ายๆกบัพ้ืน เช่นเตียง หรือท่ีนัง่ และบางช้ินเคล่ือนไหวไดเ้ช่นชิงชา้ เป็นตน้ นอกจากนั้นการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ใชเ้ส้นท่ีนอ้ยท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งและทะลุเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนและไม่โดดเด่น
หรือสลายวตัถุไปกบัสภาวะภายนอกอาคาร วสัดุบางส่วนใชเ้ป็นกระจกเพ่ือความโปร่งและสะทอ้นถึง
บรรยากาศภายนอก  
 จากการวิเคราะห์และขยายความภายใตค้ าส าคญั “การปรับตวัเขา้สู่ธรรมชาติ” ผูวิ้จยัน ามา
แปรรูปสู่ขั้นตอนการออกแบบ ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะและผงัอาคาร ลกัษณะอาคารถูกออกแบบให้วางอยู่แบบกระจายตวัอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมเดิมท่ีเป็นอยู่ โดยแบ่งอาคารเป็นหลายๆหลงัและแต่ละหลงัมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ละ
อาคารมีทางเช่ือมหากนั โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเดินผา่นสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร อนัอุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ยธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 8 แสดงการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพเพ่ือน าไปสู่การจดัวางพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
 ลกัษณะของตวัอาคารถูกออกแบบโดยน าเอาความเป็นเรือนพ้ืนถ่ินมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ซ่ึงมีวสัดุหลกัเป็นไมซ่ึ้งเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีใกลชิ้ดกบัวิธีชีวิตของมนุษยม์ากท่ีสุด มีช่องเปิด
มากกว่าผนงัทึบ ในบางอาคารมีการเอาผนงัออกเพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดรั้บผลงัของธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หลงัคา
มุงตบัจากซ่ึงเป็นวสัดเุดียวกบัหลงัคาของเรือนแพ อีกทั้งจากยงัเป็นวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินชุมชนบางกะเจา้ 
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ภาพท่ี 9 แสดงทศันียภาพของโครงการในช่วงเวลากลางวนั 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

 
ภาพท่ี 10 แสดงทศันียภาพของโครงการในช่วงเวลาเยน็ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

 
ภาพท่ี 11 แสดงทศันียภาพส่วนทางเขา้โครงการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

พ้ืนท่ีส่วนการเรียนรู้ส่วนแรกคือพ้ืนท่ีส่วนจดันิทรรศการ ซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีก่ึง
ภายในภายนอกอาคารซ่ึงเช่ือมต่อกับลานกิจกรรม พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นจุดแรกท่ีดึงคนเข้ามาใช้บริการใน
โครงการ มีการใช้วสัดุ เป็นคอนกรีตขดัมันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นสัจจะวสัดุ และใช้ไม้เป็น
ส่วนประกอบของพ้ืนและโครงหลงัคา หลงัคามีการปิดทบัดว้ยแผน่โพลีคาร์บอร์เนต  
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ภาพท่ี 12 แสดงทศันียภาพส่วนจดันิทรรศการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

พ้ืนท่ีส่วนห้องสมุดท่องเท่ียวถูกออกแบบให้เป็นอาคารย่อย 2 อาคาร มีตน้ไมแ้ทรกตวัอยู่
กลางอาคาร ลกัษณะของพ้ืนท่ีถูกจดัให้มีสัดส่วนของพ้ืนท่ีภายในใกลเ้คียงกนักบัพ้ืนท่ีภายนอกในส่วน
ชาน และทั้งสองส่วนเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวัอาคาร การออกแบบเน้นการ
ออกแบบท่ีไม่แบ่งแยกระหว่างงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ราวกบัว่าทั้งสองส่วนเป็น
หน่ึงเดียวกนั หรืองานสถาปัตยกรรมภายในเป็นดัง่ภาพสะทอ้งของงานสถาปัตยกรรมหลกั วสัดุหลกัท่ีใช ้
พ้ืน ผนงั ฝ้าเพดานคือไม ้ซ่ึงเป็นส่ือสมัผสัท่ีเป็นมิตรต่อมนุษย ์ตวัอาคารถูกออกแบบให้มีช่องเปิดมากกว่า
ผนงัทึบ และเปิดออกในบางเวลา ท าให้ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศและสามารถสัมผสัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
ภาพท่ี 13 แสดงทศันียภาพส่วนห้องสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

พ้ืนท่ีภายในห้องสมุดท่องเท่ียว ถูกออกแบบให้มีมุมมองท่ีเปิดออกสู่สภาพแวดลอ้มภายนอก 
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นไปอย่างเรียบง่ายและไม่โดดเด่นท่ีสุด มีการใชเ้หล็กซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความทนัสมยัเขา้มาในปริมาณท่ีนอ้ย คู่ไปกบัไมซ่ึ้งเป็นวสัดุหลกัของการออกแบบภายใน นอกจากนั้นยงัมี
คอนกรีตขัดมันซ่ึงแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของวัสดุ เฟอร์นิเจอร์บางตัวถูกออกแบบให้มีการ
ปรับเปล่ียนลกัษณะการใชง้านไดต้ามความเหมาะสม ผา้ท่ีใชเ้ป็นผา้พ้ืนถ่ินท่ีไม่ไดผ้่านการแปรรูป เช่น ผา้
ฝ้ายพ้ืนเมือง เป็นตน้ มีการใชก้ระจกใสเพ่ือท าให้เฟอร์นิเจอร์มีความไม่โดดเด่นมากนกั 
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ภาพท่ี 14 แสดงทศันียภาพภายในส่วนห้องสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
 ส่วนการเรียนรู้อีกส่วนท่ีเช่ือมต่อกบัห้องสมุดคือส่วนปฏิบติังาน ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีการเรียน
การสอนแบบลงมือท าจริง โดยดึงเอาสินคา้ท่ีโดดเด่นในชุมชนมาใชส้อน และมีคูท่ีสอนเป็นคนในชุมชน
เช่นเดียวกนั ส่วนการออกแบบจะมีการออกแบบท่ีต่อเน่ืองมาจากส่วนของห้องสมุดในลกัษณะเดียวกนั 

 
ภาพท่ี 14 แสดงทศันียภาพภายในส่วนปฏิบติังาน 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

จากพ้ืนท่ีส่วนการเรียนรู้สู่พ้ืนท่ีถดัมาคือพ้ืนท่ีส่วนสนบัสนุนโครงการ มี 2 ส่วนคือ ส่วน
ร้านอาหารและส่วนร้านกาแฟ ตวัอาคารออกแบบให้ไม่มีผนงัเพ่ือรับธรรมชาติรอบขา้งเขา้มาอยา่งเตม็ท่ี 
ในส่วนของร้านอาหารมีทั้งพ้ืนท่ีส่วนภายในอาคารและส่วนต่อขยาย มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีเรียบ
ง่ายและดึงเอาส่วนประกอบต่างๆของชุมชนริมน ้ ามาใชใ้นการออกแบบ 

 
ภาพท่ี 15 แสดงทศันียภาพส่วนสนบัสนุนโครงการ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 
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พ้ืนท่ีส่วนสุดทา้ยคือพ้ืนท่ีส่วนท่ีพกั โดยผูท่ี้เขา้มาพกัในโครงการจะตอ้งเขา้มาติดต่อบริเวณ
ส่วนตอ้นรับของโครงการก่อน ซ่ึงเป็นอาคารอีกอาคารหน่ึงซ่ึงออกแบบให้มีช่องเปิดมาก และมีผนงั
ตกแต่งดว้ยไฟเพ่ือสร้างความโดดเด่น ซ่ึงในเวลากลางวนัก็จะเป็นส่วนประกอบท่ีสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่ผนงั และสร้างความน่าสนใจเม่ือกลายเป็นแสงสว่างในเวลากลางคืน 

 
ภาพท่ี 16 แสดงทศันียภาพส่วนตอ้นรับท่ีพกั 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

ส่วนห้องพักโครงการเป็นอาคารลอยน ้ าซ่ึงถูกจัดวางวางแทรกอยู่ในธรรมชาติ มีการ
ออกแบบท่ีเรียบง่าย และมีส่วนพกัผอ่นซ่ึงอยูภ่ายนอกระเบียง การออกแบบภายในออกแบบอยา่งเรียบง่าย
ท่ีสุด เตียงถูกยกข้ึนจากพ้ืนเพียงเล็กน้อย มีการใช้เบาะซ่ึงหุ้มด้วยผา้พ้ืนถ่ิน เช่น ผา้ขาวม้า และผา้ฝ้าย
พ้ืนเมือง ภายนอกระเบียงมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยแปรรูปมาจากเก้าอ้ีท่าน ้ า โดยผูท่ี้มาเข้าพัก
สามารถสมัผสัความสงบจากธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 17 แสดงทศันียภาพส่วนท่ีพกั 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นางสาวศรินทร์ รังสิกรรพุม 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพไดข้อ้คน้พบท่ีน าไปสู่การออกแบบ คือ การปรับตวัให้เขา้
กบับริบทหรือธรรมชาติ ดงัท่ีผูอ้ยูอ่าศยัสามารถอาศยัอยูไ่ดใ้นสภาวะสบายและไม่ขดัต่อวิธีของธรรมชาติ 
ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ ามาเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบโครงการศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ณ อ าเภอบาง
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กะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีบริบทท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ผูวิ้จยัออกแบบโดยวาง
ต าแหน่งและผงัของโครงการโดยการกระจายตวัอาคาร และก าหนดสดัส่วนของตวัอาคารให้มีขนาดไม่
ใหญ่มาก และกระจายตวัอยูท่่ามกลางธรรมชาติ และออกแบบให้พ้ืนท่ีภายนอกกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกบั
พ้ืนท่ีภายใน และใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีเปล่ียนผา่นในการท ากิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยงัออกแบบให้ตวั
อาคารเกิดสภาวะสบายจากการเปิดช่องเปิดเป็นจ านวนมาก ท าให้การระบายอากาศเป็นไปอยา่งดีและไม่
ตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองปรับอากาศโดยไม่จ าเป็น พ้ืนท่ีของอาคารในบางจุด ถูกก าหนดให้มีการลอยตวัอยูบ่นน ้า 
เพ่ือซึมซบัสภาวะและประสบการณ์ของการอาศยัอยูบ่นเรือนแพ และในรายละเอียดต่างๆ ผูวิ้จยักไ็ด้
ลดทอนรายละเอียดและท าการออกแบบโดยค านึงถึงส่วนประกอบต่างๆของภูมิปัญญาเรือนแพ ทางดา้น
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผูวิ้จยัค านึงถึงความไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ดว้ยการออกแบบให้มีรายละเอียดนอ้ยท่ีสุด 
เพ่ือสลายมุมมองทางสายตาเพ่ือสมัผสักบัมุมมองของธรรมชาติท่ีโอบลอ้มอาคารให้มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ ผูวิ้จยัพบว่ามีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจนอกจากความ

เป็นรูปธรรมของเรือนแพ ยงัมีเร่ืองบริบท สงัคม ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษา
เพ่ิมเติมมากข้ึนและน าไปต่อยอดในการออกแบบโครงการอ่ืนๆได ้

2. ในปัจจุบนัการอยูอ่าศยัในเรือนแพนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดั ชุมชนน ้ ากลายเป็นชุมชนบก 
ชาวแพปรับตวัให้เขา้กบัปัจจุบนัมากข้ึนและใชว้สัดุท่ีมีความสมยัใหม่มากข้ึนท าให้วิธีดั้งเดิมของชาวเรือน
แพปรับเปล่ียนไปจากในอดีตท าให้เกิดเป็นส่วนหน่ึงของอุปสรรคในการศึกษา 

3. งานวิจัยน้ีสามารถน าผลของการศึกษาไปต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาจัดท า
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวพื้นที่สองฝ่ังริมแม่น ้า
เจ้าพระยาบริเวณเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 
Community’ Opinions on Tourism Network Development of the Chaophya River 

Banks Near Kho Kret, Nonthaburi. 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาโครงข่ายการ

ท่องเท่ียวพ้ืนท่ีสองฝ่ังริมแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยศึกษาถึงเอกลกัษณ์ ส่ิงดึงดูด
นักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ความพึงพอใจ รูปแบบการท่องเท่ียว การพฒันาและปรับปรุง
สถานท่ีท่องเท่ียว ผูว้ิจยัแยกศึกษาเป็น 2 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ังต าบลปากเกร็ด และพ้ืนท่ีริม
แม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยสถิติ      
ค่าร้อยละ   

ผลการศึกษาพบว่า เอกลกัษณ์ของฝ่ังต าบลปากเกร็ด คือ วดั และวิถีชีวิตริมน ้ า ส่วนฝ่ังต าบล
เกาะเกร็ดคือ วดั และเคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวของทั้งสองฝ่ัง คือ วดั  สถานท่ีท่ีควรพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ของฝ่ังต าบลปากเกร็ด ไดแ้ก่ ตลาดเก่าริมน ้ าปากเกร็ด ท่าเรือลพชยั และถนน     
ภูมิเวก ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ไดแ้ก่ ศาลาประชาคมหมู่ 1 วดัฉิมพลี ศาลเสดจ็พ่อหนุ่ม คลองขนาดเลก็จาก
วดัฉิมพลี ถึงวดัปรมยั ส่ิงท่ีจะพฒันาหากไดง้บประมาณของทั้งสองฝ่ัง คือ วดั กลุ่มตวัอย่างประชากรฝ่ัง
ต าบลปากเกร็ดตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบตลาดน ้ า ส่วนกลุ่มตวัอย่างประชากรฝ่ังต าบลเกาะ
เกร็ดตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบศิลปวฒันธรรม ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชนของ
ทั้งสองฝ่ังพบวา่ คนส่วนใหญ่ค่อนขา้งพอใจ และทั้งสองฝ่ังตอ้งการใหมี้การพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียว 
ส่วนขอ้เสนอแนะการพฒันา และปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว คือ ปรับปรุงภูมิทศัน์ตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด 
และทางเดินจากวดัปรมยัถึงวดัฉิมพลี ปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรง และสวยงาม ปรับปรุงป้ายบอก
ทาง ป้ายบอกสถานท่ี แผนท่ี เพ่ิมสถานท่ีจอดรถ จดัท าศูนย์ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว และห้องน ้ า
สาธารณะ จดัใหมี้พ้ืนท่ีขายสินคา้ และกิจกรรม เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว  
 
ค าส าคัญ : โครงข่ายการท่องเท่ียว, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, จงัหวดันนทบุรี 
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Abstract 

The objective of this study was to find the needs of local communities for 

tourism network development Chaophya River banks near Kho Kret, Nonthaburi. The 

study aspects were identity, on the existing attractions, new tourist attractions, their 

satisfaction, tourist patterns and tourism development.The study areas were 1) along 

the Chaophya river bank at Tambon Pak Kret and 2) along the Chaophya river bank at 

Tambon Kho Kret. Data were collected from questionnaires and analyzed by 

percentage. 

The findings showed that Tambon Pak Kret identity were temples and 

waterfront way of life, while Tambon Kho Kret identity were temples and pottery. 

Existing tourist attractions of both sites were temples. As for new tourist attractions, 

Tambon Pak Kret proposed old waterfront market, Loppachai Pier and Phumvej Road. 

Tambon Kho Kret proposed Moo 1 community hall, Chimphli Temple, Noom Spirit 

House and a small cannal form Chimphli Temple to Paramai Temple. As for tourist 

attractions that the local communities wanted to development if budget was granted, 

both sites proposed temples. Tourism patterns that Tambon Pak Kret wanted was 

floating market, while Tambon Kho Kret preferred cultural tourism. Regarding 

satisfaction of tourism situation, both sites were rather satisfied and wanted to develop 

tourism network. Suggestions were landscape improvement of old Pak Kret waterfront 

market, walkway from Paramai Temple to Chimphli Temple, improvement of pier, 

sings, maps, increase parking spaces, provide tourist information center, public 

restrooms, souvenir shops and more activities to attract tourists.     

 

Key Words :  tourism network development, Pak Kret, Kho Kret, Nonthaburi 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีสองฝ่ังริมแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา แม่น ้ าเจา้พระยามีความส าคญัทางดา้นคมนาคม การคา้ 
ความมัน่คงของชาติ และเป็นท่ีตั้งของด่านขนอน จึงมีคนหลายชาติพนัธ์ุเขา้มาติดต่อคา้ขาย ประกอบกบั
สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และ พระมหาราชเจา้ในพระบรมราชจกัรีวงศ ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ท่ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหช้าวมอญ จีน ชาวไทยมุสลิม ร่วมก าลงักบัชาวไทย ฟ้ืนฟูสร้างบา้นปากเกร็ดข้ึนมาใหม่ 
หลงัถกูพม่าบุกปลน้ เผาผลาญบา้นปากเกร็ด ท าใหเ้กิดวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีท่ีหลากหลาย ทั้งวดั
วาอาราม ศาลเจา้ และตลาด เป็นตน้ จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอปากเกร็ด (พิศาล บุญ
ผกู, 2550)  

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวอ าเภอปากเกร็ด จะเนน้การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีหมู่ 7 ต าบลเกาะ
เกร็ด เป็นหลกั แต่พ้ืนท่ีสองฝ่ังริมแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณเกาะเกร็ด พ้ืนท่ีหน่ึง คือ พ้ืนท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยา
ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา)  ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีริมแม่น ้า หมู่ 2 และหมู่ 3 และพ้ืนท่ีสอง 
คือ พ้ืนท่ีริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา) ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีริมแม่น ้ า    
หมู่ 1 ยงัมีศกัยภาพในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว หากมีการพฒันาพ้ืนท่ีแห่งน้ีก็จะช่วยกระจายแหล่ง
ท่องเท่ียวของอ าเภอปากเกร็ดและจังหวดันนทบุรีให้กวา้งขวาง ท าให้โครงข่ายการท่องเท่ียวอ าเภอ        
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ปากเกร็ดสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  เป็นการกระจายรายไดใ้ห้กบัชุมชน และช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน ้ า วฒันธรรม 
ประเพณี และแหล่งประวติัศาสตร์ของชุมชนใหค้งอยู ่
โครงข่ายการท่องเที่ยว 

จุฑาพรรณ จีนะวานิช และคณะ (2545) ได้ให้ความหมายของโครงข่ายไวว้่า โครงข่าย 
หมายถึง รูปแบบหรือลกัษณะความเช่ือมโยงระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรมและประเพณีแต่ละ
ทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการทั้งในเชิงขอ้มลู ข่าวสาร และคมนาคม  

เรณุกา รัชโน (2547) ได้ให้ความหมายของโครงข่ายไว้ว่า โครงข่ายการท่องเท่ียวเป็น
ความสัมพนัธ์ดา้นต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางเช่ือมต่อกนัไดเ้พ่ือให้นกัท่องเท่ียว
สามารถประกอบกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

อร สีแพร (2543) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของโครงข่ายการท่องเท่ียว คือ สถานท่ีท่องเท่ียว  
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกั/
ร้านคา้ ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว/ไกดน์ าเท่ียว  

สรุปโครงข่ายการท่องเท่ียวเป็นการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยระบบคมนาคม 
เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงองคป์ระกอบของโครงข่ายการท่องเท่ียวคือ แหล่ง
ท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว การคมนาคม ชุมชนและองคก์รทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียว  
แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2531) ได้
กล่าวไวว้า่ การพฒันาภูมิทศันเ์มืองเพ่ือการท่องเท่ียว จะตอ้งค านึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว, 
ประชากรของเมือง, ผูรั้บผิดชอบ และด าเนินการพฒันา ทั้งสามฝ่ายน้ีต่างก็มอง หรือคาดถึงผลท่ีจะไดรั้บ
แตกต่างกนัไป กล่าวคือ  

1. ส่ิงที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์พ้ืนถ่ิน ภูมิทศัน์และบรรยากาศ วิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนพ้ืนถ่ิน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การสัญจรทางเท้าท่ีเป็นระบบ
พอควร ระบบป้ายขอ้มลู  

2. ส่ิงที่ประชากรของเมืองคาดหวัง ไดแ้ก่ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ิมข้ึน ไดอ้ยู่อาศยัและ
ด าเนินชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม และภูมิทศันท่ี์ดี  เกิดความภาคภูมิใจต่อเมืองของตน ไดรั้บประโยชน์อ่ืนร่วมกบั
นกัท่องเท่ียว  

3. ส่ิงที่ผู้ รับผิดชอบ และด าเนินการพัฒนาคาดหวัง ได้แก่ ใช้งบประมาณน้อย ได้รับ
ผลตอบแทน หรือผลกระทบต่อสังคมในทางบวกสูง เป็นโครงการท่ีไม่ขัดแยง้ หรือขัดแยง้น้อยกับ
หน่วยงานอ่ืน หรือประชาชน รวมทั้งยงัสามารถสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากร และศิลปวฒันธรรม  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549) ไดแ้บ่งแนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวไว ้2 แบบ คือ แนวคิด
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ลว้ และแนวคิดการพฒันาส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่    

1.  แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่มอียู่แล้ว   แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.1 ส ารวจแหล่งท่องเท่ียว เป็นการส ารวจแหล่งท่องเท่ียววา่มีแหล่งท่องเท่ียวประเภทใดอยู่
บา้ง มากน้อยเท่าใด แลว้จดัท าบญัชีรายช่ือแหล่งท่องเท่ียวตามการแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ดงัน้ี  

1) แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ  
2) แหล่งท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
3) แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

1.2 การจัดแบ่งเขตพ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียว (Zoning)  เป็นการแบ่งพ้ืนท่ีในแหล่ง       
ท่องเท่ียวออกเป็นเขตต่าง ๆ ตามความส าคญัของระบบนิเวศ และกิจกรรมท่ียอมรับได ้ 

1.3 การก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในแต่ละเขตพ้ืนท่ีของแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใหใ้ชป้ระโยชนเ์พ่ิมข้ึนรวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้  

1.4 การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนเสริมในแหล่งท่องเท่ียวทั้ งธรรมชาติ และ
วฒันธรรม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ และความเพลิดเพลินเพ่ิมมากข้ึน  

1.5 การประเมินขีดความสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวของแต่ละเขตพ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียว  
1.6 ศึกษาถึงผลกระทบของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้ม  
1.7 การจดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการรู้ อาจตั้งศูนยบ์ริการ

ขอ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว (Tourist Information Center)  
1.8 การจดัหางบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เพียงพอ เป็นการจดัหาคน เงิน 

วสัดุ มาพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยืน  
2.  แนวคิดการพฒันาส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เกดิขึน้ใหม่  แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การสรรหาส่ิงดึงดูดใจเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยพิจารณาว่าควรใชส่ิ้งใดเป็น
ส่ิงดึงดูดใจหลกั ส่ิงใดควรเป็นส่ิงดึงดูดใจรองเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยี่ยมชม 

2.2 การพฒันาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ 
2.3 ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวทราบโดยผา่นส่ือมวลชนต่าง ๆ 
2.4 จดัตั้งหน่วยงานข้ึนรับผิดชอบการพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวท่ีคน้พบใหม่ 
2.5 จดัสรรงบประมาณเพ่ือใชใ้นการพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวท่ีคน้พบใหม่  
2.6 การผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทางดา้นการท่องเท่ียว 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1. ศึกษาความตอ้งการของชุมชนต่อการพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีสองฝ่ังริมแม่น ้ า

เจา้พระยาบริเวณเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
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วธิีการวจิยั 
การเก็บขอ้มูลงานวิจยั โดยจดัท าแบบสอบถาม ดว้ยวิธีสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างโดยตรง และ

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างของประชาชนเพ่ือหาตวัแทน (Simple Random Sampling) 
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) วิธีการเลือก Sampling โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 90% และมีความ
ผิดพลาดของความแม่นย  า +10% ดงัสูตร 

ก  =        N 
               1+Ne2 

        ก = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของครัวเรือน  
 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้ิจยัแยกศึกษาเป็น 2 พ้ืนท่ี ดงัน้ี 
1. พ้ืนท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ังต าบลปากเกร็ด คือ พ้ืนท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณ หมู่  2  และ 

หมู่ 3 มีครัวเรือน จ านวน 298 หลงั แทนค่าในสูตรไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 74.87 หรือ 75 คน 
2. พ้ืนท่ีริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด คือ พ้ืนท่ีริมแม่น ้ าเจา้พระยาบริเวณ หมู่ 1 มี

ครัวเรือน จ านวน 268 หลงั แทนค่าในสูตรไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 72.83 หรือ 73 คน 
แบบสอบถาม จะสอบถามเร่ือง  เอกลกัษณ์ของชุมชน ส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชน 

สถานท่ีท่ีควรพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ส่ิงท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวหากไดง้บประมาณ ความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชน ความตอ้งการท่ีจะพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียว การพฒันา/ปรับปรุง
สถานท่ีท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว รวมถึงขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหา 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชากร ระหว่างวันท่ี              

25 พฤษภาคม 2556 ถึง วนัท่ี  5  กรกฎาคม 2556 พ้ืนท่ีต าบลปากเกร็ดจ านวน 34 คน และพ้ืนท่ีต าบลเกาะ
เกร็ดจ านวน 46 คน รวมกบัขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามส่งทางไปรษณียก์บักลุ่มตวัอย่างประชากร ระหว่าง
วนัท่ี15 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 พ้ืนท่ีต าบลปากเกร็ดจ านวน 18 ชุด จากแบบสอบถามท่ี
แจกไปทั้งหมด 60 ชุด และพ้ืนท่ีต าบลเกาะเกร็ด จ านวน  14 ชุด จากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 40 ชุด  
รวมไดก้ลุ่มตวัอย่างประชากรฝ่ังต าบลปากเกร็ด จ านวนทั้งหมด 52 คน และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด จ านวน
ทั้งหมด 60 คน ซ่ึงไม่ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการแต่ถือเป็นขอ้จ ากดัของการท าวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามท าใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียว ดงัน้ี  

1. เอกลกัษณ์ของชุมชน  กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีไดท้ าการสอบถาม ฝ่ังต าบลปากเกร็ดพบว่า 
วดั และวิถีชีวิตริมน ้า มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 25 ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด พบว่า วดั และเคร่ืองป้ันดินเผา 
มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 30 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  เอกลกัษณ์ของชุมชน 
เอกลกัษณ์ของชุมชน ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คน) ร้อยละ       ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คน)       ร้อยละ 
วดั    13  25.00      18      30.00  
วิถีชีวิตริมน ้า   13  25.00      11      18.33 
สินคา้และของท่ีระลึก    1    1.92        1        1.67 
เตาเผา      -          -        -              -  
เคร่ืองป้ันดินเผา     6  11.54      18      30.00 
ขนมหวาน     1    1.92        2        3.33 
อาหารพ้ืนบา้น     2    3.85        1        1.67 
วฒันธรรม และประเพณี    6  11.54        8      13.33 
การท่องเท่ียวทางเรือ    2    3.85        1        1.67 
การป่ันจกัรยานเท่ียว     -          -        -              - 
อ่ืน ๆ       8                15.38        -              - 
รวม    52    100     60         100 

2. ส่ิงที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน   
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีไดท้ าการสอบถาม โดยการจดัล าดบัส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาใน

ชุมชน 5 อนัดบั พบว่า ฝ่ังต าบลปากเกร็ด ไดแ้ก่ วดั วิถีชีวิตริมน ้า สินคา้และของท่ีระลึก วฒันธรรม และ
ประเพณี และการท่องเท่ียวทางเรือ ตามล าดบั ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ไดแ้ก่ วดั สินคา้และของท่ีระลึก วิถี
ชีวิตริมน ้า วฒันธรรม และประเพณี และขนมหวาน ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอย่างประชากรเห็นว่า 
วดั เป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  ส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชน   

ส่ิงที่ดงึดูดนักท่องเที่ยว       ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คะแนน) ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คะแนน) 
วดั     141    196 
สินคา้และของท่ีระลึก   101    161 
วฒันธรรม และประเพณี     98    107 
วิถีชีวิตริมน ้า    136    117 
อาหารพ้ืนบา้น      54      67 
ขนมหวาน      74    102 
การท่องเท่ียวทางเรือ     90      70 
การป่ันจกัรยานเท่ียว     18      14 
เตาเผา       30      61 
อ่ืน ๆ       38        5 
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3. สถานที่ที่ควรพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  
3.1 สถานท่ีท่ีควรพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ฝ่ังต าบลปากเกร็ด ไดแ้ก่ 

1) ตลาดเก่าริมน ้ าปากเกร็ด เน่ืองจาก เป็นแหล่งชุมชนเก่า มีบา้นไม ้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถีชีวิต แบบชาวบา้นริมน ้า และตลาดกย็งัส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 

2) ท่าเรือลพชยั เน่ืองจากมีทศันียภาพท่ีสวยงาม 
3) ถนนภูมิเวก บริเวณชุมชนร่วมใจ 3 เน่ืองจากมีเคร่ืองป้ันดินเผาจ าหน่าย และมีถนนท่ี

สะดวกในการเดินทาง 
3.2 สถานท่ีท่ีควรพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด 

1) ศาลาประชาคมหมู่ 1 เน่ืองจากอยู่ใกลท่้าเรือ มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง เหมาะส าหรับคา้ขาย 
แต่ภาครัฐไม่สนบัสนุน และไม่ประชาสมัพนัธ์ 

2) วดัฉิมพลี เน่ืองจากเป็นวดัโบราณ สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวได ้เม่ือมี
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวคนในชุมชนจะสามารถขายของได ้

3) ศาลเสดจ็พ่อหนุ่ม 
4) คลองขนาดเลก็จากวดัฉิมพลี ถึงวดัปรมยั 

4. ส่ิงที่จะพฒันาการท่องเที่ยวของชุมชน หากได้งบประมาณ  
กลุ่มตวัอยา่งประชากรไดจ้ดัล าดบัส่ิงท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน หากไดง้บประมาณ 5 

อนัดบั พบวา่ ฝ่ังต าบลปากเกร็ด ไดแ้ก่ วดั วิถีชีวิตริมน ้า วฒันธรรม และประเพณี อาหารพ้ืนบา้น และการ
ท่องเท่ียวทางเรือ ตามล าดบั ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ไดแ้ก่ วดั สินคา้ และของท่ีระลึก วฒันธรรมและ
ประเพณี เตาเผา และวิถีชีวิตริมน ้า ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอย่างประชากรเห็นว่า วดั เป็นส่ิงท่ีจะ
พฒันาหากไดง้บประมาณ ทั้งฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ส่ิงท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน หากไดง้บประมาณ  

ส่ิงที่จะพฒันา        ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คะแนน) ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คะแนน) 
วดั     134    164 
สินคา้ และของท่ีระลึก     81    148 
วฒันธรรม และประเพณี   123    111 
วิถีชีวิตริมน ้า    129      98 
อาหารพ้ืนบา้น      85      55 
ขนมหวาน      42      70 
การท่องเท่ียวทางเรือ     83      89 
ทางจกัรยาน      36      41 
เตาเผา       29    106 
อ่ืน ๆ       38      18 
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5. รูปแบบการท่องเที่ยว   
กลุ่มตวัอย่างประชากรฝ่ังต าบลปากเกร็ดตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบตลาดน ้ า มี

จ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 36.54 ส่วนกลุ่มตวัอย่างประชากรฝ่ังต าบลเกาะเกร็ดตอ้งการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบแหล่งศิลปวฒันธรรม มีจ านวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 55 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4     
ตารางที่ 4  รูปแบบการท่องเท่ียว  

รูปแบบการท่องเที่ยว ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คน) ร้อยละ ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คน)       ร้อยละ 
แหล่งศิลปวฒันธรรม  18  34.62  33  55.00 
แหล่งธรรมชาติ     4    7.69    5    8.33 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม                    -          -     -          - 
สถานท่ีคา้ขาย   11  21.15  13  21.67 
ตลาดน ้า    19  36.54    9  15.00 
รวม    52     100  60     100 

6. ระดบัความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในชุมชน  
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวชุมชน แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มหน่ึง 1 – 5 คะแนน ค่อนขา้งไม่พอใจ กลุ่มสอง 6 - 10 คะแนน ค่อนขา้งพอใจ ซ่ึงทางฝ่ังต าบลปาก
เกร็ด ระดบัคะแนน 1 – 5 มีร้อยละ 38.46 ระดบัคะแนน 6 – 10 มีร้อยละ 61.54 ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด
ระดบัคะแนน 1 – 5 มีร้อยละ 45 ระดบัคะแนน 6 – 10 มีร้อยละ 55 จะเห็นไดว้่า ทั้งฝ่ังต าบลปากเกร็ด และ
ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ดค่อนขา้งพอใจกบัการท่องเท่ียวในชุมชน แมว้่าฝ่ังต าบลเกาะเกร็ดจะมีคะแนนความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชนค่อนขา้งต ่า รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5  คะแนนความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชน 

คะแนน  ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คน) ร้อยละ ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คน) ร้อยละ 
     1      -          -    4    6.67  
     2     1    1.92    1    1.67 
     3     2    3.85    5    8.33 
     4     2    3.85    1      1.67 
     5   15  28.85  16  26.67 
รวม   20  38.46  27  45.00 
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ตารางที่ 5  คะแนนความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชน (ต่อ) 
  คะแนน  ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คน) ร้อยละ ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คน) ร้อยละ 
     6     5    9.62    9  15.00 
     7   10  19.23    8  13.33 
     8     9  17.31  10  16.67 
     9     3    5.77    1    1.67 
   10     5    9.62    5    8.33 
รวม                 32                61.54  33                 55.00 

7. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวพืน้ที่สองฝ่ังริมแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณ
เกาะเกร็ด พบวา่ ทั้งสองพ้ืนท่ีตอ้งการใหมี้การพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียว ซ่ึง ฝ่ังต าบลปากเกร็ด มีความ
ตอ้งการให้มีการพฒันา ร้อยละ 80.77 ส่วนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ร้อยละ 85 สอดคลอ้งกบัคะแนนความพึง
พอใจ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6  
ตารางที่ 6  ความคิดเห็นต่อการพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีสองฝ่ังริมแม่น ้ าเจา้พระยาบริเวณเกาะ

เกร็ด  

ความคิดเห็น ฝ่ังต าบลปากเกร็ด (คน) ร้อยละ         ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด (คน)              ร้อยละ 
ไม่ตอ้งการ  10  19.23     9  15.00 
ตอ้งการ   42  80.77   51  85.00 
รวม   52     100   60     100 

8. การพฒันา/ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีไดท้ าการสอบถาม ฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ตอ้งการ

ท่ีจะพฒันาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี   
8.1 การพฒันา/ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวฝ่ังต าบลปากเกร็ด 

1) การพฒันา/ปรับปรุงดา้นภูมิทศันใ์นตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด 
- ปรับปรุงทางเดินใหส้ะอาด สวยงาม และไม่ให้รถจกัรยานยนต์เขา้ตลาด ในวนั

เสาร์ และอาทิตย ์เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเดินไดส้ะดวก ไม่มีมลพิษ 
- ปรับปรุงหลงัคาทางเดิน ใหส้ามารถกนัฝนได ้ 
- ปรับปรุงท่าเรือลพชยัใหมี้ความแขง็แรง และสวยงาม  

2) การพฒันา/ปรับปรุงดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด 
- ปรับปรุงป้ายทางเขา้ และป้ายบอกทางใหช้ดัเจน มีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
- จดัท าหอ้งน ้าสาธารณะบริการนกัท่องเท่ียว 
- จดัท าศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว และประชาสมัพนัธ์สินคา้ OTOP  
- เพ่ิมท่ีจอดรถ 
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3) การพฒันา/ปรับปรุงดา้นแหล่งท่องเท่ียวในตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด 
- เพ่ิมจ านวนร้านคา้ และจดักิจกรรม เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
- จดัพ้ืนท่ีขายสินคา้ภายในตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด ใหก้บัผูข้ายของใตส้ะพาน โดย

จดัท าเป็นตลาดน ้า 
8.2 การพฒันา/ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด  

1) การพฒันา/ปรับปรุงดา้นภูมิทศัน์ 
- ปรับปรุงภูมิทศันต์ั้งแต่วดัปรมยั ถึงวดัฉิมพลี และศาลาประชาคมหมู่ 1 ใหส้ะอาด

และสวยงาม โดยการปลกูตน้ไม ้และทาสีบา้น 
- ควรท าเข่ือนกนัดินเน่ืองจากมีการพงัทลายของดิน 
- ควรจดัระเบียบร้านคา้ริมทางเดิน เพ่ือใหก้ารสญัจรสะดวก 
- ปรับปรุงวดัใหส้ะอาด และสวยงาม 

2)  การพฒันา/ปรับปรุงดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
- ปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานท่ี และแผนท่ี ใหมี้จ านวนเพ่ิมมากข้ึน และ

อยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั 
- จดัท าหอ้งน ้าสาธารณะใหก้บันกัท่องเท่ียว 
- ปรับปรุงท่าเรือให้แข็งแรง สวยงาม และเปล่ียนเรือโดยสารขา้มฝากใหมี้ขนาด

ใหญ่ข้ึน เพ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ปรับปรุงค่าโดยสารเรือน าเท่ียวรอบเกาะ เน่ืองจากมีราคาแพง 
- จดัท าศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

3)  การพฒันา/ปรับปรุงดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
- จดัท าศูนยส์าธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผา และปรับปรุงเตาเผา ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
- จดัให้มีร้านขายสินคา้ และกิจกรรม รอบเกาะ หรือจดัท าเป็นตลาดน ้าเพ่ือดึงดูด

นกัท่องเท่ียว  
9. ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเที่ยว  
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีไดท้ าการสอบถาม ฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด พบว่ามี

ปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว ดงัน้ี   
9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว ฝ่ังเทศบาลต าบลปากเกร็ด 

1)  ปัญหาดา้นการท่องเท่ียว 
- ทางตลาดเก่าริมน ้ าปากเกร็ดเคยพฒันาตลาดเก่าริมน ้ า และไดต้ั้งช่ือตลาดว่า          

“ ตลาด 3 เช้ือชาติ ” แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะเปิดตลาดเม่ือยงัไม่พร้อม สินคา้ยงัไม่ดีจริง พฒันาแต่
เฉพาะบริเวณท่าน ้ า ซ่ึงคณะกรรมการตลาดน าคนนอกมาจดักิจกรรมโดยไม่สอบถามความคิดเห็นของ
ชุมชน ขาดการวางแผนในการพฒันา จึงไม่สามารถพฒันาตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

-  ขาดจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว  
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-  นกัท่องเท่ียวไม่ค่อยซ้ือสินคา้ มีแต่คนในชุมชน 
2)  ปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

-  ท่าเรือลพชยัเป็นของเอกชน ซ่ึงทางเทศบาลไม่สามารถซ่อมแซมได ้
-  ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
-  ป้ายบอกทางไม่ชดัเจน 
-  ขาดการประชาสมัพนัธ์ 

3)  ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน 
-  ขาดความเขา้ใจกนัระหวา่งคณะกรรมการตลาดกบัคนในชุมชน 
-  ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน 
-  ขาดความร่วมมือ และงบประมาณ จากเทศบาลนครปากเกร็ด 

9.2  ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด 
1)  ปัญหาดา้นการท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียวในเกาะเกร็ดกระจุกตวัอยูท่ี่หมู่ 7 
- สินคา้ท่ีเกาะเกร็ดไม่ใช่สินคา้พ้ืนถ่ิน ชาวบา้นจึงเรียกจตุจกัร 3 
- อาชีพดั้งเดิมหายไป เช่น การท านา การท าสวนทุเรียน  การป้ันกระถาง  การท าครก 
- นกัท่องเท่ียวมีจ านวนนอ้ย เน่ืองจากบริการเรือท่องเท่ียวรอบเกาะ ไม่ไดก้ าหนดให้

หมู่  1 เป็นจุดท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ีน่ีจะมีแต่เฉพาะกลุ่มป่ันจักรยาน นอกจากช่วงเทศกาลท่ีมี
นกัท่องเท่ียวท่ีหมู่ 7 จ านวนมาก นกัท่องเท่ียวจะเดินมาท่ีหมู่ 1 แทน ดว้ยเหตุน้ีพ่อคา้และแม่คา้จึงไปขาย
ของท่ีหมู่ 7 ท าใหร้้านขายสินคา้ในหมู่ 1 มีจ านวนลดลง  

- ขาดส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่กลบัมาเท่ียวอีก 
2)  ปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

- ขาดศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว และขาดมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 
- ขาดการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวหมู่ท่ี 1 มีแต่การประชาสมัพนัธ์ท่ีหมู่ 7 
- วดัไม่อนุญาตใหติ้ดป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 
- ปัญหาน ้าท่วม ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางมายงัเกาะเกร็ดได ้
- ท่าเรือไม่ปลอดภยั 
- ป้ายบอกทางไม่ละเอียด และไม่ชดัเจน จึงท าให้นักท่องเท่ียวหลงทาง เดินไม่มี

จุดหมายปลายทาง 
- ปัญหาลกัขโมย และยาเสพติด 

3)  ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน  
- ขาดงบประมาณในการพฒันา 
- ขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 
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- ความคิดเห็นของคนในชุมชนไม่ตรงกนั 
- ผูน้ าชุมชนไม่ใหค้วามส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียว  
- ขาดการช้ีแจงโครงการพฒันาการท่องเท่ียวจากภาครัฐ และขาดการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
- คนรุ่นใหม่ไม่รักศิลปวฒันธรรม 

10  ข้อเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาในการพฒันาการท่องเที่ยว 
กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีไดท้ าการสอบถาม ฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด มี

ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาในการพฒันาการท่องเท่ียว ดงัน้ี   
10.1 ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาในการพฒันาการท่องเท่ียว ฝ่ังเทศบาลต าบลปากเกร็ด 

1)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นการท่องเท่ียว 
- หาส่ิงดึงดูดใหค้นมาข้ึนเรือท่ีท่าเรือลพชยั เช่น ขายอาหารปลา  ใหค้นในชุมชน

เปิดร้านคา้ น าสินคา้และอาหารท่ีมีช่ือเสียงสมยัก่อนมาขาย จดัตั้งโครงการและกิจกรรมใหค้นในชุมชนมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ วงัมจัฉาท่าเรือลพชยั ภาพเก่าเล่าความหลงั ร้องเพลงท าบุญ ท าสินคา้อนุรักษจ์ากทางชุมชน
เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์    

- วางแผนการพฒันาตลาด และจดัเตรียมชุมชนใหพ้ร้อมก่อนจะเปิดตลาด 
2)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

- เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน ์
- จดัท าศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว  

3)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม 
- คณะกรรมการพฒันาตลาดเก่าริมน ้ าปากเกร็ดตอ้งท างานอย่างจริงจงั รับฟัง

ความคิดเห็นของคนในชุมชน เนน้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมรับผลประโยชน์ และคนในชุมชนตอ้ง
ร่วมมือกนั  

- เทศบาลนครปากเกร็ดควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง  
10.2 ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาในการพฒันาการท่องเท่ียว ฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด 

1)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นการท่องเท่ียว 
- จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ OTOP และควรน าสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะ

เกร็ดมาจ าหน่าย 
- จดักิจกรรมในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- หาจุดเด่นใหก้บัชุมชนเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
- ดูแลวดัฉิมพลี และสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ใหส้ะอาดและสวยงามอยูเ่สมอ  

2)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นการส่ิงอ านวยความสะดวก 
- ติดป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวตั้งแต่ถนนภูมิเวก และท่าเรือ 
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- ควรมีบริการเรือฟรีมาท่องเท่ียวท่ีหมู่ 1  
3)  ขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม 

- อบต. ควรพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณและ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวใหค้รบทุกหมู่ 

- คนในชุมชนตอ้งร่วมมือกนัพฒันา และพ่ึงพาตนเองก่อน 
 

อภิปรายผล 
จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีฝ่ังต าบลปากเกร็ด และฝ่ังต าบลเกาะเกร็ด ท าใหท้ราบว่า 

กลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งสองฝ่ังมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียว ซ่ึง วดั เป็นสถานท่ีท่ี
กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั ทั้งเป็นเอกลกัษณ์ ส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว และเป็นสถานท่ีท่ีจะพฒันาหากมี
งบประมาณ ชุมชนฝ่ังต าบลปากเกร็ดตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบ ตลาดน ้า ซ่ึงเป็นแนวคิดการ
พฒันาส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยในพ้ืนท่ีมีทรัพยากรอยู่แลว้ ไดแ้ก่ ตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด 
และผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา ส าหรับชุมชนฝ่ังต าบลเกาะเกร็ดตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ศิลปวฒันธรรม เน่ืองจากพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติ ทั้ ง ไทย จีน มอญ ก่อให้เกิดส่ิงท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ วดั สินคา้และของท่ีระลึก วฒันธรรมและประเพณี วิถีชีวิตริมน ้า อาหารพ้ืนบา้น ขนม
หวาน การท่องเท่ียวทางเรือ การป่ันจกัรยานเท่ียว และเตาเผา เป็นตน้ นบัไดว้่าทั้งสองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยามี
ส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดยมีแม่น ้าเป็นตวัเช่ือมวิถีชีวิต และการท่องเท่ียวไวด้ว้ยกนั 

 การพฒันาโครงข่ายการท่องเท่ียวจะตอ้งพฒันาทั้งชุมชน และสถานท่ีท่องเท่ียว ควบคู่กนัไป 
เพ่ือใหโ้ครงข่ายการท่องเท่ียวสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

1. การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน และสถานท่ีท่องเท่ียว ให้ใชป้ระโยชน์เพ่ิมข้ึน และมีความ
สวยงาม  

2. การพฒันา/ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก ให้กบันักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ 
ท่าเรือ ป้ายต่างๆ หอ้งน ้าสาธารณะ ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

3. การจดักิจกรรมโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม เสริมในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ
ความรู้ และความเพลิดเพลินเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ ศูนยส์าธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผา จดัพ้ืนท่ีขายผลิตภณัฑใ์น
ชุมชน หรือจดัท าเป็นตลาดน ้า ใหบ้ริการการท่องเท่ียวทางเรือ และการป่ันจกัรยานเท่ียว เป็นตน้ 

4. จัดท าโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยใช้การสัญจรทางน ้ าเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวทาง
ศิลปวฒันธรรม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวสามารถประกอบกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การส ารวจความคิดเห็นโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และทางไปรษณีย ์ไม่ครบ

ตามจ านวน ถือเป็นขอ้จ ากดัของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัควรน าแบบสอบถามไปให้
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มอยูแ่ลว้ หรืออาจนดัหมายใหม้ารวมกนัในสถานท่ีท่ีจดัข้ึน ซ่ึงจะมีโอกาส
ไดข้อ้มลูคืนอยา่งครบถว้น  หรืออาจใชวิ้ธีการส่งจดหมาย หรือไปรษณียบตัร ติดตามแบบสอบถาม จะช่วย
ใหไ้ดข้อ้มลูเพ่ิมเติม    

2. ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกนัระหว่างชุมชนสองฝ่ังริมแม่น ้ าเจา้พระยา ในการจดัท า
โครงข่ายการท่องเท่ียวดา้นศิลปวฒันธรรม และตลาดน ้ า ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ทอ้งถ่ิน เพ่ือใหโ้ครงข่ายการท่องเท่ียวสมบูรณ์ 

3. ควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น ตลาดเก่าริมน ้าปากเกร็ด ศาลา
ประชาคมหมู่ 1 ต าบลเกาะเกร็ด เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยี่ยมชม โดยจดัตั้งหน่วยงานข้ึนรับผิดชอบ 
ในการพฒันา จดัสรรงบประมาณ และผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพทางดา้นการท่องเท่ียว  
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ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย

สังคมและวัฒนธรรมในปารีสที่แวดลอม CHANEL No.5 สูการคนหาการตีความใหมเพื่อใช

ในการประพันธดนตรี

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ

Socio & culture in Paris surrounding CHANEL No.5 to explore new interpretation for 

compose music

ผูวิจัย E ศิวนัส  บุญศรีพรชัย,  Dr.Jean-David Caillouet อาจารยที่ปรึกษา
E สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในปารีสที่

แวดลอม CHANEL No.5 2) เพื่อนำองคความรูนำมาพัฒนาทักษะความสามารถในการสรางสรรคผล

งานการประพันธดนตรี งานวิจัยชิ้นนี้เปนการนำเสนอการตีความใหมโดยมีเรื ่องราวทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่แวดลอม CHANEL No.5 ผานงานสรางสรรคที่อยูในรูปแบบของการประพันธดนตร ี ซึ่งผล

ของการวิจัยชิ้นนี้จะออกเปนรูปแบบงานเพลงที่มี 5 ผลงาน คือ 

1. Back to 1921 : เปนงานดนตรีอิเล็คทรอนิคสที่เปนรูปแบบของงานศิลปะการจัดวางเสียง (Sonic 

Art) โดยสังเคราะหเสียงขึ้นมาใหมหรือทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อเสียงเดิมใหมีลักษณะที่คาดเดาไมได ให

คลายกับแนวคิดของ Coco Chanel ที่ตองการสรางใหน้ำหอมชิ้นนี้คาดเดาไมไดเชนกัน เนื้อหาของ

บทเพลงจะชักนำใหผูฟงไดยอนเวลากลับไปสูค.ศ. 1921 ซึ่งเปนปที่น้ำหอมCHANEL No.5 ไดถููกผลิต

ออกมาเปนครั้งแรก

2. Liberating : เปนบทเพลงเดี่ยวเปยโนที่มีแนวคิดมาจากภาพแอบสแตรค (Abstract) ของพาโบล 

ปกัสโซ ที่มีแนวคิดเปนแบบลัทธิลูกบาศกนิยม (Cubism) ซึ่งเปนการลดทอนรายละเอียดของวัตถุให

เหลือเพียงรูปทรงเทานั้น แนวคิดแบบนี้พบวามีอิทธิพลในการสราง CHANEL No.5

3. Woman Scent : เปนบทเพลงเดี่ยวคลาริเน็ตผสมเปนการผสมเสียงอิเล็คทรอนิคสแบบเลนสด มี

เนื้อหาเกี่ยวกับกลิ่นที่ไมสามารถเขาใจไดวาเปนอยางไร แตเปนกลิ่นที่เยายวนและมีเสนห เสียงอิเล็คทรอ

นิคสแบบเลนสดมีการใชเทคนิคของ Tape Delay เพื่อเบลอเสียงของคลาริเน็ตใหฟงยากขึ้น ใหคลายกับ

คนที่ใสน้ำหอม

4.  (อยูในระหวางการวิจัย)

5.  (อยูในระหวางการวิจัย)
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คำสำคัญ : Sonic Art, Tape Delay, Coco Chanel, CHANEL No.5

Abstract

The objectives of this research were to : 1) study the phenomenon of socio & 
culture in Paris that surrounding CHANEL No.5 2) for develop skill of interpretation 
and creative in music composition. In this research represent the new interpretation by 
the story  about socio & culture surrounding CHANEL No.5 that represent through 5 
pieces of music.

1.) Back to 1921 : Electro-Acoustic composition in kind of sonic art composition. 
Use the electronic processing the acoustic sound or synthesis the abstract sound that 
take the ideal from scent aesthetic of Coco Chanel. The story  of this song will take to 
1921 when is the first time that CHANEL No.5 was born.

2.) Liberating : The solo piano piece that take the ideal from abstract painting of 
Pablo Picasso who is a genius artist in Paris, French. He is the Cubism, style of art, 
always makes the paint more abstract by  less some detail of object to geometric 
shapes. In research founded that CHANEL No.5 takes inspiration from his style.

3.) Woman Scent : The solo clarinet with live electronic. Tell story about the scent 
that we can’t describe it, but we feel seductive. Live electronic sound use the tape 
delay aesthetic for bluring the real sound of clarinet just like a woman wears a 
perfume.

4.) (In process)
5.) (In process)

Keyword (s) : Sonic Art, Tape Delay, Coco Chanel, CHANEL No.5

บทนำ

E กล่ินหอม มีความสอดคลองกับมนุษยมาเปนเวลานาน เร่ิมต้ังแตยุคอียิปตโบราณท่ีมีการเผาดอกไม, ยางไม 

หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติตาง  ๆ ใหเกิดกลิ่นผสมเปนกลิ่นหอมเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนา ตอมามนุษย

เริ่มมีการพัฒนาโดยสามารถสกัดกลิ่น ไมวาจะเปนการกลั่น, การตม, การบด เพื่อใหวัตถุดิบทางธรรมชาติ

กลายเปนน้ำมันหอมระเหย และนำมันมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดกลิ่นใหมๆ ศาสตรของการทำน้ำหอมจึง

เกิดขึ้น จากเดิมที่กลิ่นหอมใชสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาอยางเดียว มนุษยใชน้ำหอมเหลานั้นมาหอหุม

รางกายเพื่อปกปดกลิ่นอันไมพึงประสงคของตนเอง อาจเปนเพราะมนุษยมีความตองการการยอมรับจาก

สังคมวาเปนพวกเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความอุนใจและปลอดภัย1  น้ำหอมจึงถูกพัฒนาอยางตอเนื่องดวยวิทยา

การใหมๆ ใหเขากับยุคสมัยจวบจนถึงปจจุบัน

1 จากหนังสือเรื่อง “น้ําหอม” โดยแพททริก ซัสคิ้น (Patrick Suskind) แปลโดย สีมน
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E ในฐานะที่ผูวิจัย คือ มนุษยคนหนึ่งเฉกเชนกับคนอื่น  ๆ ทั่วไป ตองการการยอมรับและเขาสังคม หรือ

เพื่อความรูสึกสบายใจก็ดี น้ำหอมจึงเปนสิ่งที่ขาพเจาจำเปนตองใชมันในชีวิตประจำวัน จากการใชที่เปน

ความเคยชินกลายเปนวา ความนาสนใจของน้ำหอมไมไดหยุดเพียงเทานั้น คำถามที่เกิดขึ้น คือ ภายใน

น้ำหอมที่เราใชกันเปนประจำมีสวนประกอบอะไรบาง วัตถุดิบหรือสารเคมีอะไรที่มันผสมใหเกิดกลิ่นจรุง

จรวยไดเพียงนี ้ มันคลายกับวาเปนมายากลที่เราสงสัยวาพวกเขาทำกันไดอยางไร แนนอนวาการคนควา

หาความรูยอมเริ่มจากสิ่งใกลตัว หรือความชอบสวนตัว น้ำหอมที่ถูกเลือกมายอมเปนกลิ่นที่ผูวิจัยชื่นชอบ 

ชื่อของมัน คือ  CHANEL No.5

E น้ำหอมโดยทั่วไป มักจะมีกลิ่นที่ชัดเจน และคาดเดาไดวาเปนกลิ่นอะไร ซึ่งแลวแตผูผลิตแตละเจาจะมี

จุดเดนอะไร อาจจะเปนกลิ่นผลไม, ยางไม, สมุนไพร เปนตน ยอนกลับไปที่ศตวรรษที ่ 20 Gabrielle 

Bonheur Chanel (1883-1971)  หรือชื่อที่เราคุนเคย Coco Chanel อัจฉริยะบุคคลในวงการแฟชั่นไดริเริ่มคิด

ตางจากผูผลิตในยุคสมัยเดียวกัน ดวยความคิดที่ตองการน้ำหอมเปนกลิ่นสังเคราะหที่ไมสามารถคาดเดา

กลิ่นไดงายๆ

E Coco Chanel เชื้อเชิญอัจฉริยะบุคคลอีกคนหนึ่งในวงการทำน้ำหอมนามวา Ernest Breux 

(1881-1961) ใหเขารวมโครงการสรางน้ำหอมตัวแรกของยี่หอ Chanel เขาเริ่มสรางในปค.ศ. 1920 โดยได

รับแรงบันดาลใจจากพระอาทิตยยามเที่ยงคืน ลำธารและแมน้ำบริเวณอารคติก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เขา

เคยชินมากอน

E ในปค.ศ.1921 แรงบันดาลใจการความสรางสรรคของ Ernest Breux สามารถสรางตัวอยางน้ำหอมได

ทั้งหมด 10 ตัวอยาง คือ No.1-5 และ No.20-24 Coco Chanel เดินทางไปเลือกน้ำหอมดวยตัวเองที่หอง

ทดลองทางตอนใตของฝรั่งเศส ตัวอยางที่เธอเลือก คือ No.5 เนื่องดวยกลิ่น และความเชื่อที่เธอมีกับเลข 5 

วาเปนเลขแหงโชค ซึ่งจะทำใหเธอโชคดี

E CHANEL No.5 ออกจำหนายครั้งแรกในปค.ศ. เดียวกัน ถือวาเปนน้ำหอมที่เปนนวัตกรรม และมี

ความล้ำสมัย ทั้งยังเปนที่นิยมที่มีขาวลือวาขายได 1 ขวด ภายใน 30 วินาท ี มันมีอายุเกือบทศวรรษและยัง

คงเปนน้ำหอมที่ไดรับความนิยมอยู แตอะไรที่ทำใหน้ำหอมรุนนี้ยังเปนที่ตองการของตลาด นั่น คือ คำถาม

ถัดไป

E เบื้องตนพบวา CHANEL No.5 เปนน้ำหอมกลิ่นสังเคราะหที่มีสารเคมีที่ชื่อวา “Aldehyes” มัน

ประกอบดวยคารบอน, ออกซิเจน และไฮโดรเจน มีสวนชวยสกัดกลิ่นของวัตถุดิบตางๆ ใหมีกลิ่นจรุงจรว

ยมากยิ่งขึ้น คลายกับการใชมะนาวเพื่อดึงรสชาติสตอเบอรรี ่ผลลัพธของการใช Aldehyes ผสมกับวัตถุดิบ

กวา 80 ชนิด ทำให No.5 เปนน้ำหอมที่มีกลิ่นที่ซับซอน และยากตอการคาดเดาวาเปนกลิ่นของอะไรบาง 
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ซึ่งมันสามารถตอบโจทยแนวคิดทางปรัชญาของ Coco Chanel ไดวา “กลิ่นของผูหญิง ตองเปนกลิ่นผูหญิง 

ไมใชกลิ่นของดอกกุหลาบ” เธอตองการให No.5 ดึงกลิ่นของผูใสมากกวาที่จะเปนกลิ่นของดอกไม หรือ

วัตถุดิบอื่นๆ มาบดบัง คลายกับการดึงเสนหเลนลับของผูใสใหเขาใจยาก แตกลับมีความเยายวนใจ

E ปจจุบัน Ernest Breux ใสสวนผสมอะไรบางนั่นยังคงเปนปริศนา

E ไมใชเพียงแคกลิ่นเทานั้นที่ถือวาเปนนวัตกรรม และสรางจุดเดนใหแก CHANEL No.5 แตมันยังเปน

วัตถุทางวัฒนธรรมที่แวดลอมไปดวยทางแหงศิลปะ อางอิงจาก Jean-Louis Fromant กลาววา “สำหรับผม 

No.5 ไมใชแคน้ำหอม แตเปนวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผานกาลเวลามานาน และถูกขัดเกลาใหลึกซึ้งมากขึ้นๆ 

มันถูกสรางโดยอัจฉริยะผูยิ่งใหญ อยูบนทางแหงความเปนยุคสมัยใหม (ศตวรรษที่20) ที่แวดลอมไปดวย

ความเปนศิลปะ นี่คือ ประวัติศาสตรของมัน” 

E มุงไปที ่ Coco Chanel สังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมตัวเธอในยุคศตวรรษที่ 20 อุดมไปดวยบุคคลา

กรชั้นนำในวงการศิลปะสมัยใหมสาขาตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือ, จิตรกรรม, ภาพยนตร, ละคร, ดนตรี 

อาทิเชน Stravinsky, Picasso, Satie, Cockteau, Riverdy บุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอความคิดของเธอในการ

สรางองคประกอบหลายๆ อยางใน CHANEL No.5

E ดวยเหตุนี้อาจทำให CHANEL No.5 สามารถอยูไดกับทุกยุคทุกสมัยไดโดยที่ไมลาหลัง

E ทั้งนี ้ CHANEL No.5 เปรียบเสมือนประตูบานหนึ่งที่ทำใหกาวเขาไปสูวัตถุดิบอีกมากมายที่สามารถ

พัฒนาแนวคิดใหมๆ ในการประพันธดนตรี ในงานวิจัยชิ้นนี ้ผูวิจัยตองการทดลองผสมผสานกระบวนการ

ในการประพันธดนตรีรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนการตีความใหมจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอม 

CHANEL No.5 เพื่อพัฒนาเทคนิคและแนวคิดในการประพันธดนตร ีโดยผลงานแบงออกเปน 5 บทเพลงที่

มีเรื่องราวที่แตกตางกัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

B 1.) เพื่อศึกษาปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในปารีสที่แวดลอม CHANEL No.5

E 2.) เพื่อนำองคความรูนำมาพัฒนาทักษะความสามารถในการสรางสรรคผลงานการประพันธดนตรี
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วิธีการวิจัย

B

B ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโดยเจาะลึกในตัววัตถุ CHANEL No.5  ในเชิงสุนทรียศาสตรในการทำน้ำหอมชิ้น

นี้กอน จึงขยายออกมาเปนวงกวางถึงปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอม CHANEL No.5 

พบวาอิทธิพลของกลุมคนในแวดวงศิลปะสมัยใหมในศตวรรษที ่ 20 มีอิทธิพลตอน้ำหอมชิ้นนี ้ เมื่อไดชุด

ขอมูลจึงทำการหาแนวคิดในอยูในบริบทของดนตรีนำมาเชื่อมโยงและตีความใหมโดยผูประพันธ

ผล/สรุปการวิจัย

E อยูในการดำเนินการ

อภิปรายผล

E อยูในการดำเนินการ

ขอเสนอแนะ

E -
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บรรณานุกรม

B ระบบสารสนเทศออนไลน

5-culture.chanel.com (13 ธันวาคม 2556)

marieclaire.co.uk/blogs/542484/chanel-no-5.html (13 ธันวาคม 2556)

sangkae.wordpress.com/tag/%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8

%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/ (14 ธันวาคม 

2556)

/nessymon.com/writings/college-writing/analying-advertising-no-5-the-film/ (1 มกราคม 2557)

E หนังสือ

น้ำหอม DAS PARFUM ,Patrick Suskind ,พิมพครั้งที่ 3 โดยสำนักพิมพดับเบิ้ลนายน พฤศจิกายน 2545

Essence and Alchemy : A Natural History of Perfume , Mandy Aftel,

B
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จากนวนิยายสูภาพยนตร  จากภาพยนตรสูนวนิยาย  :  กรณีศึกษาภาพยนตรเรื่อง  
“หมานคร” และ “ฟาทะลายโจร” 
 
From novel to film – From film to novel: look in “Citizen Dog” and “Tears of the Black 
Tiger” 
 
ผูวิจัย ศิววิช  หงษจินดาเกศ, รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  หงษอุเทน อาจารยท่ีปรึกษา 
 สาขาวิชาทฤษฏศีิลป มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
 
บทคัดยอ 
 

ภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” (Tears of the Black Tiger)  (พ.ศ.2543) และ “หมานคร” (Citizen 

Dog) (พ.ศ.2547) เปนภาพยนตรท่ีสรางข้ึนในชวงหลังยุควิกฤตทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 และมีรูปแบบ เนื้อหา การ
นําเสนอท่ีชัดเจนและแปลกไปกวาภาพยนตรเรื่องอื่นในยุคกอนและภาพยนตรรวมยุคเดียวกัน ไมเพียงเทานั้น ท่ี
นาสนใจคือภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” สรางมาจากบทประพันธ ในขณะท่ี “ฟาทะลายโจร” ถูกเขียนเปนบท
ภาพยนตรมาต้ังแตตน และในเวลาตอมาไดถูกนําไปเขียนเปนนวนิยาย โดยนักประพันธผูเขียนนวนิยายเรื่องหมานคร 

ภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้เปนผลงานท่ีสรางจากผูกํากับคนเดียวกัน คือ วิศิษฏ ศาสนเท่ียง และผูแตงนวนิยาย
ท้ังสองเรื่องนี้ก็มาจากบุคคลเดียวกันเชนกัน คือ ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ ภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้มีความคลายคลึงกัน
ในหลายแงมุม ท้ังการใชเทคนิคการปรับแตงสีสันใหฉูดฉาดจัดจานเกินจริงในแบบฉากละครหรือลิเก หรือการ
สะทอนภาพความประทับใจจากภาพยนตรไทยหลายเรื่องในอดีต ในดานเนื้อหา “หมานคร” เปนภาพยนตรท่ีมีเนื้อหา
ในเชิงวิพากษวิจารณสังคมปจจุบันในลักษณะสอเสียดและขบขัน แต “ฟาทะลายโจร” สะทอนความประทับใจใน
รูปแบบการสรางภาพยนตรไทยในอดีตของผูกํากับ ซึ่งความประทับใจนี้สงผานไปถึงผูประพันธนวนิยายเรื่องนี้ดวย
เชนกัน ความโดดเดนในการออกแบบภาพ ฉาก การแสดง การนําเสนอเนื้อหาในประเด็นท่ีแตกตางกันของสังคมไทย
ในอดีตและปจจุบัน รวมท้ังรูปแบบการสรางภาพยนตรท่ีเปนเอกลักษณของผูกํากับของภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้ 
นําไปสูความสนใจในการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางภาพยนตรและนวนิยายท้ังสองเรื่องนี้ ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึง
เลือกศึกษาวิเคราะหการแปลงบทนวนิยายไปสูภาพยนตรจากเรื่อง “หมานคร” และจากบทภาพยนตรไปสูนวนิยายใน 
“ฟาทะลายโจร” เพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญของความแตกตางระหวางสื่อภาพยนตรและนวนิยาย รวมถึงอิทธิพลของ
ผูกํากับภาพยนตรและผูแตงนวนิยายวาสงผลอยางไรบางตอการสรางสรรคผลงาน 
 
คําสําคัญ :  ฟาทะลายโจร / หมานคร / จากภาพยนตรสูนวนยิาย / จากนวนวนยิายสูภาพยนตร 
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Abstract 
 

Tears of the Black Tiger (2000) and Citizen Dog (2004), Both films was created after 
the economic crisis in 1997. The films have style, content, presentation and stranger than the 
earlier film and in the same era. Of interest is the movie "Citizen Dog" made up from novel, 
while "Tears of the Black Tiger" was originally written as a screenplay. And later was brought 
in to write a novel. By the author who wrote the novel "Citizen Dog". 

Both films are created by the same director Wisit Sasanatieng, and author of two 
novels, this story came from the same person, Siripun Taechachiadawong. In addition, both 
films are similar in many aspects. Both in terms of tuning techniques colors similars to Thai 
traditional dramatic performance. Or a visual impression of many Thai films in the past. In 
terms of content, "Citizen Dog" is a movie with the content of critical current society in a 
sneaky and comedy, but "Tears of the Black Tiger" refers to impress in old style of Thai 
movies from director. This impression, which is passed to the author of the novel as well. 
Prominent in visual design, production design, acting and presentation in different aspects of 
social Thailand in the past and present of both films. Including the creation of a unique film 
director . Led to an interest in studying the links between film and novel. For this reason I 
chose to study media conversion between novels to films from "Citizen Dog" and the 
screenplay into a novel from " Tears of the Black Tiger ", to point out the key points of 
difference between films and novels. Including the influence of film director and author of the 
novel as a result of how the creative process. 
 
KEY WORD :  TEARS OF THE BLACK TIGER / CITIZEN DOG / FROM FILM TO 
NOVEL / FROM  

           NOVEL TO FILM 
 
 
บทนํา 
 

อิทธิพลของภาพยนตรในฐานะท่ีเปนศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทและทวีความสําคัญมากข้ึน เพราะการ
เปน “ศิลปะมวลชน” ทําใหภาพยนตรเขาถึงตัวผูชมและขยายไปยังสังคมอื่นๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมมีเสนแบงดาน
ชนชาติและภาษา ภาพยนตรไดกอตัวเปนอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเติบโตและมีบทบาทมากข้ึน จนกลายเปนสินคา
สงออกท่ีสําคัญของหลายประเทศ และเนื่องจากการท่ีเนื้อหาของภาพยนตรไดแฝงซึ่งแนวคิดของผูคนและวัฒนธรรม
ของชาติ จึงอาจกลาวไดวา ภาพยนตรท่ีสรางโดยชนชาติใดชนชาติหนึ่ง สามารถสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาติ
นั้นไดเปนอยางดี 

ภาพยนตรท่ีสรางในประเทศไทยก็เชนเดียวกับในตางประเทศท่ีสวนใหญมักมาจากนวนิยายท่ีประสบ
ความสําเร็จในวงการวรรณกรรม ดังนั้นวงการภาพยนตรกับวงการวรรณกรรมจึงใกลชิดและอยูเคียงคูกัน ภาพยนตร
ไทยท่ีประสบความสําเร็จจํานวนไมนอยมักดัดแปลงมาจากบทประพันธ เพราะสามารถถายทอดเนื้อหาและเรื่องราว
ในบทประพันธออกมาไดอยางสมบูรณแบบและถูกใจผูชม เชน ภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” (พ.ศ.2520) ซึ่งมาจากบท
ประพันธของ ไม เมืองเดิม หรือ “ขางหลังภาพ” (พ.ศ.2544) จากบทประพันธของ ศรีบูรพา หรือแมกระท่ังการนํา
นิทานหรือตํานานพ้ืนบานมาสรางเปนบทละครรอง และตอมาไดพัฒนามาเปนภาพยนตรท่ีประสบความสําเร็จมาก
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คือเรื่อง “นางนาก” (พ.ศ.2542) เปนตน ดังนั้นการนําเอานวนิยายมาแปลงเปนบทภาพยนตรจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 
ผูเขียนบทภาพยนตรท่ีนํามาจากบทประพันธตองมีความรูความเขาใจเนื้อหาและความคิดของผูประพันธ รวมท้ังตอง
สามารถตีความเนื้อหาในนวนิยายเรื่องนั้นๆ เพ่ือนํามาแปลงเปนบทภาพยนตรใหเหมาะสมกับการนําเสนอตาม
แนวทางของศิลปะการทําภาพยนตร 

ภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” (Tears of the Black Tiger)  (พ.ศ.2543) และ “หมานคร” (Citizen 

Dog) (พ.ศ.2547) เปนภาพยนตรท่ีสรางข้ึนในชวงหลังยุควิกฤตทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ท้ัง 2 เรื่อง และสรางใน
ระยะเวลาไมหางกันมากนัก ภาพยนตรท้ังสองเรื่องนั้นเปนตัวอยางท่ีนาสนใจของภาพยนตรในชวงยุคพุทธศักราช 
2540 เพราะภาพยนตรท้ัง 2 เรื่องนี้มีรูปแบบ เนื้อหา การนําเสนอท่ีชัดเจนและแปลกไปกวาภาพยนตรเรื่องอื่นในยุค
กอนและภาพยนตรรวมยุคเดียวกัน โดยเฉพาะเทคนิคดานภาพ อีกท้ังยังเปนภาพยนตรท่ีไดรับการวิจารณท่ีดีมากจาก
นักวิจารณจํานวนไมนอย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับนํามาศึกษาวิเคราะหและวิจารณในเชิงวิชาการเปนอยางมาก ไมเพียง
เทานั้น ท่ีนาสนใจคือภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” สรางมาจากบทประพันธ ในขณะท่ี “ฟาทะลายโจร” ถูกเขียนเปนบท
ภาพยนตรมาต้ังแตตน และในเวลาตอมาไดถูกนําไปเขียนเปนนวนิยาย โดยนักประพันธผูเขียนนวนิยายเรื่องมหานคร 

ภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้เปนผลงานท่ีสรางจากผูกํากับคนเดียวกัน คือ วิศิษฏ ศาสนเท่ียง (“ฟาทะลายโจร” 
เปนผลงานการกํากับภาพยนตรเรื่องแรกของวิศิษฏ สวน “หมานคร “เปนลําดับท่ีสอง) และผูแตงนวนิยายท้ังสองเรือ่ง
นี้ก็มาจากบุคคลเดียวกันเชนกัน คือ ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ นอกจากนั้น ภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้มีความคลายคลงึกนั
ในหลายแงมุม ท้ังในแงการใชเทคนิคการปรับแตงสีสันใหฉูดฉาดจัดจานเกินจริงในแบบฉากละคร หรือการสะทอน
ภาพความประทับใจจากภาพยนตรหลายเรื่องในอดีต นอกจากนั้นยังเปนภาพยนตรท่ีถึงแมจะไดรับเสียงตอบรับอยาง
ดีจากนักวิจารณและประสบความสําเร็จในเวทีประกวดตางประเทศ แตก็กลับประสบความลมเหลวดานรายไดใน
ประเทศไทย 

ในดานเนื้อหา “หมานคร” เปนภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาในเชิงวิพากษวิจารณสังคมปจจุบันในลักษณะสอเสียด
และขบขัน แต “ฟาทะลายโจร” สะทอนความประทับใจในรูปแบบการสรางภาพยนตรไทยในอดีตของผูกํากับ ซึ่ง
ความประทับใจนี้สงผานไปถึงผูประพันธนวนิยายเรื่องนี้ดวยเชนกัน ความโดดเดนในการออกแบบภาพ ฉาก การ
แสดง และการนําเสนอเนื้อหาในประเด็นท่ีแตกตางกันของสังคมไทยในอดีตและปจจุบันของภาพยนตรท้ังสองเรื่อง
นี้ นําไปสูความสนใจในการศึกษาวิเคราะหการแปลงบทประพันธไปสูบทภาพยนตร และการแปลงบทภาพยนตร
ไปสูนวนิยาย รวมท้ังรูปแบบการสรางภาพยนตรท่ีเปนเอกลักษณของผูกํากับ ไมวาจะเปนรูปแบบของภาพยนตร บท
ภาพยนตร ภาพ การตัดตอ ฉาก เสียง ท้ังดนตรีประกอบ เสียงประกอบ รวมไปถึงบทพูด ดวยเหตุนี้วิทยานิพนธฉบับนี้
จึงมุงศึกษาวิเคราะหภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้ โดยการเปรียบเทียบบทประพันธกับบทภาพยนตรเพ่ือหาความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงบทประพันธใหเปนบทภาพยนตรและจากการแปลงบทภาพยนตรใหกลายเปนบท
ประพันธ สําหรับภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” จะนําบทประพันธท่ีเขียนข้ึนกอนมาเปรียบเทียบกับบทภาพยนตร สวน
ภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” จะนําบทภาพยนตรท่ีเขียนข้ึนกอนมาเปรียบเทียบกับบทประพันธท่ีเปนภาคขยาย
ความมาจากบทภาพยนตร นอกจากนี้ยังศึกษาความเปนทัศนศิลปของภาพยนตรจากบทภาพยนตร การลําดับภาพ การ
ตัดตอ การจัดฉาก การจัดมุมกลอง การจัดแสงและสี การใชดนตรีและเสียงประกอบฉาก เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงการสือ่
ความหมายดวยภาพในแบบฉบับของศิลปะการสรางภาพยนตร รวมไปถึงแนวคิดเรื่องสังคม แรงบันดาลใจ และ
แนวคิดอื่นๆ ท่ีสอดแทรกอยูในภาพยนตรท้ังสองเรื่องนี้ดวย 
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สรุปผลการวจิัย เรื่อง จากนวนิยายสูภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” และจากภาพยนตรสูนวนิยายเรื่อง  
“ฟาทะลายโจร” 
 

ภาพยนตรกับนวนิยายเลาเรื่องราวดวยสื่อท่ีตางกัน ผูชมภาพยนตรมองสื่อภาพท่ีผานการคัดสรรตัดตอ และ
เรียบเรียงโดยผูสรางภาพยนตร ขณะท่ีผูอานนิยายสามารถสรางมโนภาพจากการปลุกเราจินตนาการผานภาษาและ
วรรณศิลปของผูประพันธ ดังนั้น การรับรูดวยการมองเห็นภาพโดยตรงกับการรับรูดวยมโนภาพจึงตางกัน การ
นํานวนิยายมาสรางเปนภาพยนตรนั้น ผูเขียนบทภาพยนตรตองเขาใจลักษณะของสื่อท่ีใชในการเขียนนวนยิายและสือ่
ท่ีใชในการสรางภาพยนตรเปนอยางดี ข้ันแรกของการนํานวนิยายมาดัดแปลงเปนบทภาพยนตรคือการตีความเนื้อหา
ของนวนิยายท่ีเลาเรื่องดวยตัวอักษรใหกระจางแจง และการคิดกลวิธีแปลงสื่อจากการเลาเรื่องดวยตัวอกัษรใหเปนการ
เลาเรื่องดวยภาพตามแบบอยางศิลปะภาพยนตร เนื้อหาเดิมของนวนิยายอาจถูกลดทอนหรือขยายเพ่ิมเติมเม่ือแปลง
เปนบทภาพยนตรก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเด็นท่ีผูสรางภาพยนตรตองการนําเสนอ การดัดแปลงนวนิยายมาเปนบท
ภาพยนตร โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายท่ีเคยไดรับความนิยมเปนอยางสูงจากสาธารณชนมากอน ผูสรางภาพยนตรจึง
มักตองรักษาโครงเรื่องหลักและประเด็นท่ีสําคัญไว เพ่ือใหเนื้อเรื่องท่ีนําเสนอยังคงความสมบูรณท้ังเนื้อหาและ
อรรถรสตามบทประพันธ เพราะหากการแปลงนวนิยายเปนบทภาพยนตรไมประสบความสําเร็จ อาจสรางความ
ผิดหวังใหแกผูท่ีเคยอานนิยาย และนําไปสูการวิจารณในแงลบซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของภาพยนตรได 
 ภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” (Tears of the Black Tiger)  (พ.ศ. 2543) และ “หมานคร” (Citizen 

Dog) (พ.ศ. 2547) ซึ่งนํามาเปนกรณีศึกษาในการวิเคราะหผลกระทบจากการแปลงสื่อนวนิยายสูภาพยนตรและจาก
ภาพยนตรสูนวนิยาย นอกจากจะมีรูปแบบ เนื้อหา และการนําเสนอท่ีชัดเจนและแปลกไปกวาภาพยนตรเรื่องอื่นใน
ยุคกอนหนาและภาพยนตรรวมยุคเดียวกัน โดยเฉพาะเทคนิคดานภาพ อีกท้ังยังเปนภาพยนตรท่ีไดรับการวิจารณท่ีดี
มากจากนักวิจารณจํานวนไมนอย แตยังมีความนาสนใจในแงท่ี “หมานคร” และ “ฟาทะลายโจร” เปนผลงานการ
ประพันธนวนิยายโดยผูแตงคนเดียวกันคือ ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ และเปนผลงานการกํากับภาพยนตรของ วิศิษฏ 
ศาสนเท่ียง ท้ังสองเรื่องเชนกัน 
 ความพิเศษของนวนิยายเรื ่อง “หมานคร” อยู ที ่เนื ้อหาและรูปแบบการเลาเรื ่องแนวเหนือจริง ซึ ่งผู
แตงนวนิยายสามารถทําใหผูอานยอมรับและสนุกสนานไปกับเรื่องราวตางๆ ท่ีพิสดารและผิดธรรมชาติในนวนิยาย
ไดโดยไมมีการโตแยง เม่ือผูสรางภาพยนตรไดนํานวนิยายเรื่องนี้มาสรางเปนภาพยนตร ปญหาดานการนําเสนอภาพ
เหตุการณเหนือจริงท่ีดัดแปลงมาจากนวนิยาย จึงเปนเรื่องหนึ่งท่ีทาทายผูสรางภาพยนตรเปนอยางยิ่ง 
 “หมานคร” เปนนวนิยายประเภทรัก-ตลกเบาสมอง ท่ีมีเนื้อหาเชิงวิพากษวิจารณเหน็บแนมสังคม โดยเฉพาะ
การใชชีวิตของคนในกรุงเทพฯ นวนิยายเรื่องนี้มีความนาสนใจในหลายแงมุม อันไดแก การวางโครงเรื่อง การเลา
เรื่อง การบรรยายเหตุการณ ตัวละคร และฉากในลักษณะเหนือจริง (Surrealist) รวมท้ังกลวิธีการแตงท่ีเนนการ
พรรณนาเรื่องราวและบทบาทของตัวละครโดยไมมีบทเจรจา ซึ่งบางครั้งผูแตงก็จงใจสรางความขบขันใหกับผูอาน
ดวยการเขาไปมีปฏิสัมพันธกับตัวละคร เปนตน นวนิยายเรื่อง “หมานคร” ใชกลวิธีการเลาเรื่องแบบงายๆ ไปเรื่อยๆ 
โดยมี “ปอด” เปนศูนยกลางของเรื่อง เหตุการณประหลาดท่ีปอดไดประสบพบเห็นและผูคนแปลกๆ ท่ีปอดไดรูจัก
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และคบหาในกรุงเทพฯ เปนเรื่องยอยท่ีจบในตอนและมีเนื้อหาพิเศษแยกเฉพาะเปนของตัวเอง สวนใหญจะไม
เกี่ยวของกับเรื่องราวความรักระหวางปอดกับจิน ตัวละคร 3 ตัวท่ีเขามาเกี่ยวของโดยตรงกับปอดและจิน ไดแก 
ยอด จัน และยาย อยางไรก็ตาม ตัวละครในเรื่องของแตละตอนมักไมเกี่ยวของกับตัวละครอื่นๆ ในตอนอื่นๆ 
นอกจากปอด ดวยเหตุนี้เรื่องราวประหลาดของคนแปลกๆ ท่ีไมไดเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางปอดกับจิน 
จึงเปนเรื ่องราวที่ปอดไดพบเห็นใน “หมานคร” โดยผานมุมมองของปอด ถึงแมวาเขาจะไมไดเปนผูเลาก็ตาม 
ถึงแมวาเรื่องราวตางๆ และตัวละครจํานวนมากท่ีปรากฏใน “หมานคร” จะไมมีสวนเชื่อมโยงกันมากนัก แตนวนิยาย
เรื่องนี้ก็สามารถดําเนินเรื่องไปอยางตอเนื่องโดยผานตัวละครเอกคือปอด การวิพากษวิจารณเชงิเหนบ็แนมและเสยีดสี
สังคมผานจินตนาการแบบเหนือจริงปรากฏใหเห็นในเนื้อหาหลัก และทุกเรื่องราวของทุกตัวละครท่ีแยกออกเปน
ตอนๆ อยางชัดเจน เชน “จิน” ซึ่งเปนตัวแทนของหญิงสาวจากตางจังหวัดท่ีเขามาทํางานในกรุงเทพฯ เธอมีชีวิตอยู
ดวยความฝน แตเปนความฝนลมๆ แลงๆ ไมมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน “นอย” เปนตัวแทนของคนท่ีเปลี่ยนกลับไป
กลับมาระหวางเพศหญิงและเพศชาย แสดงถึงภาวะสับสนทางเพศ ผูแตงไดบรรยายเกี่ยวกับ “นอย” ไวอยางนาสนใจ 
ดังนี้ 
 

“...ไมมีใครดูออกวานอยเปนผูชายหรือวานอยเปนผูหญิง แมแตคนเขียนเองก็ยังไมไดตกลงปลง
ใจวาจะใหนอยเปนผูชายหรือผูหญิงดี ซึ่งนอยก็ไมไดวาอะไร นอยบอกวารอใหพรหมลิขิตเปนคนบอกจะ
ดีกวา นอยจึงไมพูดลงทายวาครับหรือคะ ผมของนอยไมเคยยาวกวาเดิมนับแตจําความได นอยจึงไมเคย
ตัดผม... 
 รางกายของนอยยังไมเติบโตไปทางใดทางหนึ่ง จะวาแข็งแรงก็ไมใช แตจะวาออนแอนแบบ
ผูหญิงก็ไมเชิง นอยไมมีกลิ่นตัวหอมหวนแบบผูหญิง แตก็ไมมีกลิ่นเหม็นสาบแบบผูชาย อันท่ีจริงนอย
เปนคนไมมีกลิ่นตัวเลย เสียงของนอยก็เชนกัน มันไมแหลมเล็ก แตก็ไมแหบหาว เวลาท่ีนอยเจอผูโดยสาร
อันธพาล รางกายของนอยจะกลับกลายเปนแข็งแรงบึกบึน มีกลามเปนมัดเหมือนกับวาหมัดของนอยจะ
รูตัววา เวลานี้มันควรจะเปนหมัดท่ีตอยหนาอันธพาลแตก 
 ผิดกับเวลาท่ีนอยชวยเหลือคนแกใหข้ึนรถ แขนของนอยจะออน มือของนอยจะเปลี่ยนเปนนุม
นิ่มจนคลายกับมือของนางรําอยางไรอยางนั้น...”1 

 
“นองแหมม” เปนตัวแทนของเด็กหญิงท่ีถูกเลี้ยงดูมาอยางขาดความเอาใจใสดูแลจากพอแม ซึ่งสะทอนใหเห็นอยาง
ชัดเจนจากคําบรรยายในนวนิยาย ดังนี้ 
 

“...เธอช่ือวานองแหมม ถาไดเห็นหนาตาของเธอ ใครๆ ก็รูวาเธอเปนคนกรุงเทพฯ มาโดยกําเนิด 
และไมมีสวนใดในรางกายเธอท่ีเกี่ยวของกับตางจังหวัดเลยต้ังแตหัวจรดเทา... 

...นองแหมมเปนเด็กหญิงหรือหญิงสาว ปอดยังไมสามารถสรุปได แตจากสายตาปอด นอง
แหมมเปนเด็กหญิงอายุแปดขวบ ท่ีแตงหนาทาปากเหมือนสาวอายุยี่สิบสอง...”2  

                                                
1 ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ, หมานคร. (กรุงเทพฯ : แพรวสาํนักพิมพ, 2546), 85 – 87. 
2 เรื่องเดียวกัน, 63 – 64. 
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และ 
 

“...นองแหมมเลาตอวา พอกับแมของเธอเปนคนรวยท่ีไมเคยรูวานองแหมมอายุเทาไร ทุกวันแม
จะชงนมใสขวดนมใหนองแหมม แมทําจนเปนกิจวัตรมาเปนเวลายี่สิบสองปแลว เม่ือเห็นปอดทําหนาไม
เช่ือ นองแหมมก็ควักเอาขวดนมสีชมพูออกมาจากกระเปารูปกระตายของเธอ ไมควักเปลา เธอเอามันมา
ดูดไปพลางสลับกับสูบบุหรี่ไปพลางแลวยิ้ม พรอมกับบอกวา คิดดูสิวายี่สิบสองปท่ีแมไมเคยรูเลยวานอง
แหมมโตหรือยัง นองแหมมยักไหลสองทีกอนจะพูดตอวา แตการสูบบุหรี่กับนมก็เขากันไดดีไมมีปญหา
อะไร”3 

 
สวน “จัน” เปนตัวแทนของคนตางจังหวัดท่ีตองมาตายในกรุงเทพฯ เพราะกินอาหารไมได เนื่องจากไมมีอาหาร
สะอาดใหกินเชนในตางจังหวัด เปนตน 
 นอกจากตัวละครท่ีมีลักษณะแปลกๆ แลว เรื่องราวประหลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายเรื่องนี้ก็เปนการ
สะทอนปญหาของสังคมเมืองในกรุงเทพฯ ท่ีถูกนํามาวิพากษวิจารณเชิงเสียดสีแบบติดตลกในแนวเหนือจริง ซึ่ง
นอกจากจะทําใหผูอานรูสึกตลกขบขันแลว ยังเปนการกระตุนใหผูอานไดมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมเมือง
หลวงไดชัดเจนมากข้ึน ดวยเหตุนี้ เรื่องราวประหลาดและคนแปลกๆ ท่ีปรากฏใน “หมานคร” จึงเปนการสะทอน
มุมมองของผูเขียนท่ีมีตอสังคม ผูคน และวิถีชีวิตเมืองในกรุงเทพฯ มากกวาจะเปนนวนิยายรักธรรมดาๆ ระหวางปอด
กับจิน 
 เม่ือ “หมานคร” ถูกนํามาสรางเปนภาพยนตร ความแตกตางระหวางการสื่อดวยภาษาเขียนในนวนิยายกับ
การนําเสนอดวยภาพของภาพยนตร ทําใหตองมีกระบวนการดัดแปลงการเลาเรื่องดวยภาษาเขียนมาเปนภาษาภาพท่ี
เรียกกันวา “การเขียนบทภาพยนตร” ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการตอเนื้อหาและการนําเสนอ
เรื่องราวของ “หมานคร” หลายประการ เชน การปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาในการจัดฉาย และการปรับลดหรือ
เพ่ิมตัวละครบางตัว หรือตัดเนื้อหาบางสวนออกไป แตยังคงโครงเรื่องหลักท่ีสําคัญ นั่นคือความรักของปอดท่ีมีตอจิน
และตัวละครประกอบเดนๆ ท่ีนาสนใจเอาไว เชน หมวยกับยอด นองแหมมกับธงชัย และต๊ิกชอบเลีย เปนตน รวมท้ัง
ยังคงรักษาฉากสําคัญในนวนิยายเอาไวดวยเชนกัน เชน ภูเขาพลาสติก รถแท็กซี่ของปอด และหองเชาของปอด เปน
ตน สิ่งท่ีนาสังเกตของภาพยนตรเรื่องนี้ในแงของบทภาพยนตรท่ีดัดแปลงมาจากนวนิยายคือ ในภาพยนตรเรื่องราว
ความรักของปอดกับจินถูกเนนมากอยางเห็นไดชัดจนกลายเปนประเด็นหลักของเรื่อง สวนเนื้อหาซึ่งเปนประเด็น
หลักคือการเชิงวิพากษวิจารณเหน็บแนมและเสียดสีสังคมแบบติดตลกเชนเรื่องราวและพฤติกรรมของตัวละครท่ี
ประหลาดพิสดารในแนวเหนือจริงท่ีเดนชัดมากในนวนิยายกลับถูกลดความสําคัญลงไปอยางนาเสียดาย เชน ตอนท่ีป
อดเห็นคนบนรถเมลเปนปลากระปอง ตอนท่ีปอดถูกเครื่องตอกบัตรดูดเขาไป หรือตอนท่ีปอดและยอดคิดวาตัวเอง
เปนคูแขงขันในสนามแขงรถขณะกําลังข่ีมอเตอรไซคในวิน เปนตน สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการ
ตีความเนื้อหานวนิยายของผูกํากับภาพยนตรท่ีใหน้ําหนักความรักระหวางปอดและจินมากกวาประเด็นการ
วิพากษวิจารณเสียดสีสังคม4 
                                                

3 เรื่องเดียวกัน, 65 – 66. 
4 สัมภาษณ วศิิษฏ ศาสนเท่ียง, ผูกํากับและเขียนบทภาพยนตรเรื่อง “หมานคร”, 15 มีนาคม 2557. 
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 นอกจากเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการวิพากษวิจารณสังคมจะถูกตัดท้ิงหรือลดทอนความสําคัญลงแลว 
ภาพพจนแนวเหนือจริงหลายตอนในนวนิยายไดถูกปรับเปลี่ยน ถูกละเลยความสําคัญหรือถูกตัดออกไปโดยไมมีการ
กลาวถึงดวยเชนกัน เชน ในนวนิยายตอนท่ีปอดรองไหบนภูเขาพลาสติก น้ําตาของปอดทําใหภูเขาพลาสติกกลายเปน
ภูเขาสีเขียวท่ีมีตนไมและลําธารปกคลุม แตในภาพยนตรกลับไมแสดงภาพเนื้อหาตอนนี้ ดังนั้น ภูเขาพลาสติกใน
ภาพยนตรจึงยังคงเปนภูเขาสีขาวจากขวดพลาสติกจนกระท่ังจบเรื่อง เปนตน ตัวละครหลายตัวและเรื่องราวท่ี
เกี่ยวของกับตัวละครนั้นๆ ในนวนิยายหายไปเม่ือกลายเปนบทภาพยนตร เชน เรื่องราวของ “นอย” หญิงสาวท่ีไมรูวา
ตนเองเปนเพศอะไร จนกระท่ังไดมาเปนแฟนกับยอด หรือเรื่องราวของ “จัน” หญิงสาวบานเดียวกับปอดท่ีรักปอด 
และหวังวาจะไดรับความรักจากปอดบาง ซึ่งหากเรื่องราวของจันไมถูกตัดออกจากบทภาพยนตร ประเด็นเรื่องราว
ความรักระหวางปอดและจินก็อาจดูนาสนใจมากข้ึนก็เปนได 

การลําดับเนื้อหาในภาพยนตรท่ีแตกตางจากในนวนิยายและการเปลี่ยนรายละเอียดบางอยางในนวนิยายจะ
เปนไปตามความตองการของผูเขียนบทภาพยนตรเพ่ือใหเหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตรโดย
ยังคงรักษาโครงเรื่องเดิมของนวนิยายไว แตไมไดเจาะจงคงรายละเอียดท้ังหมดตามการเลาเรื่องในนวนิยาย บางครั้ง
อาจเลือกคิดเรื่องราวหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเลาเรื่องใหชัดเจนมากกวานวนิยาย เชน ตอนตนของภาพยนตร ไดมี
การแสดงภาพชุดชีวิตประจําวันอันสับสนวุนวายของกรุงเทพฯ อันไดแก การจราจรท่ีคลาคร่ํา คนว่ิงเบียดกันข้ึนรถ
ประจําทาง หองผูโดยสารท่ีแออัดยัดเยียดบนรถประจําทางและรถไฟฟา คนจรจัดท่ีนอนอยูริมถนน คนกวาดถนน 
เด็กขายพวงมาลัย และตํารวจจราจร เปนตน ภาพชุดนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นความแออัดยัดเยียดและความสับสน
วุนวายในกรุงเทพฯ อันเปนฉากหลักของเรื่องแลว ยังเปนการแสดงถึงปญหาสังคมท่ีภาพยนตรตองการสะทอน
ออกมาใหผูชมไดรับรู ซึ่งเปนการใหรายละเอียดเพ่ิมเติมดวยภาพเพ่ือใหเนื้อหาของเรื่องสมบูรณและมีสีสันมากข้ึน
กวาในนวนิยาย หรือ ฉากตอนตนเรื่องท่ีบานนอก เปนภาพพอของปอดกําลังผาฟนและแมของปอดกําลังฝดขาวใน
กระดง ซึ่งฉากนี้ก็มาปรากฏอีกครั้งในชวงท่ีปอดกลับมาบานนอก หลังจากจินบอกวาอยากอยูหางๆ ปอดสักพัก เพื่อ
แสดงใหเห็นวาระยะเวลาท่ีบานนอกเดินชามากๆ เพราะขณะท่ีปอดไปอยูกรุงเทพฯ เปนเวลานานจนกลับมาบานอีก
ครั้ง ทุกอยางท่ีบานนอกก็ยังดําเนินอยูเชนเดิมแบบไปไมถึงไหน ขณะท่ีในนวนิยายบรรยายภาพใหกาลเวลาท่ีผานไป
อยางเชื่องชาราวกับจะหยุดนิ่งท่ีบานนอก ซึ่งตางไปจากเวลาท่ีผานไปอยางรวดเร็วมากในกรุงเทพฯ ไวดังนี้ 
 

“หลังจากท่ีปอดจากบานไปทํางานในกรุงเทพฯ เปนเวลาหลายเดือน แตเม่ือปอดกลับมาในวันนี้ 
พอก็ยังใสเสื้อสีฟา สวนแมยังใสเสื้อสีเขียวตัวเดิม เวลานี้พอกับแมก็กําลังกินขาวกับน้ําพริกปลาทูในจาน
สังกะสีใบเดิม พอกินขาวไปไดครึ่งจานกวา สวนแมเพิ่งกินไดเพียงสองสามคําเทานั้น ท่ีขางแมมีจานขาว
ของปอดท่ีกินเสร็จแลววางอยูท่ีเดิม และท่ีหนาบานก็มีผาขาวมาของปอดตากไวเชนกัน และเม่ือปอดเดิน
ไปจับมันดู เขาก็พบวามันยังไมแหงดี และท่ีสําคัญกวานั้นคือ แมของเขากําลังต้ังทองนองคนท่ีสามไดเกา
เดือนเหมือนเดิม”5 

 
 นอกจากนี้บางครั้งผูเขียนบทภาพยนตรยังเพ่ิมรายละเอียดของเนื้อหาเพ่ือเชื่อมฉากหรือเพ่ิมสีสันและความ

สนุกสนานเล็กๆ นอยๆ ใหกับเรื่องดวย เชน ลักษณะนิสัยของปอดท่ีชอบเตะกระปองหรือของท่ีตกอยูกับพ้ืน ไดถูก
                                                

5 ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ, หมานคร. 176 
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นํามาเปนตัวชวยเชื่อมโยงจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งหรือสรางเหตุบังเอิญใหกับตัวละคร เชนตอนตนเรื่องใน
ภาพยนตร ปอดไมกลาเตะกระปองท่ีตกอยูบนพ้ืน เพราะเคยทํางานท่ีโรงงานปลากระปองจึงรูสึกขยาดแขยง หรือการ
ท่ีปอดคิดไมออกวาจะชวยแกปญหาผื่นท่ีแขนจินอยางไร ปอดไดเดินเตะกระปองบนพ้ืนไปถูกรถแท็กซี่ ทําใหปอด
ไดกลายเปนคนขับรถแท็กซี่ หรือฉากในภาพยนตรท่ีปอดและยอดเดินคุยกันอยูใตทางดวน ระหวางนั้นมีรถคันหนึ่ง
แลนมาดวยความเร็วและเฉี่ยวปอดกับยอด ยอดจึงตะโกนดาตามไปวา “เฮย! รีบไปหาพอมึงเหรอ” รถคันดังกลาวหยดุ
จอดในทันใด และมีผูชายคนหนึ่งเปดประตูลงมาจากรถพรอมกับว่ิงไปหาชายจรจัดคนหนึ่งท่ีอยูใตทางดวนพรอมกับ
เรียกวา “พอ” 

การนําเสนอภาพในภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” ใหสอดคลองกับกลวิธีการเลาเรื่องและเนื้อหาแนวเหนือจริง
ของนวนิยายนับเปนเรื่องท่ีทาทายความสามารถของ วิศิษฏ ศาสนเท่ียง ถึงแมวาการถายทอดมโนภาพจากจินตนาการ
ท่ีผูอานไดรับอรรถรสจากนวนิยายใหเปนรูปธรรมดวยภาพ จะเปนเรื่องคอนขางยากและซับซอน แตผูสราง
ภาพยนตรก็สามารถถายทอดหลายฉากหลายตอนของเรื่องออกมาไดเปนอยางดี เชน ฉากบรรยายเรื่องราวการกลับ
ชาติมาเกิดจนกลายเปนจ้ิงจกของยายของปอด โดยเฉพาะการใชเทคนิคคอมพิวเตอรใหจ้ิงจกมีหนาเปนยายและการ
แตงเพลงแรปประกอบฉาก ซึ่งทําใหการเลาเรื่องราวเปนไปอยางลงตัว ฉากคนแสดงละครในวิทยุ หรือฉากท่ีปอดเดิน
อยูบนภูเขาพลาสติก แลวเห็นยอดยืนตะโกนเรียกหมวยอยูบนภูเขาทอง เปนตน 

นอกจากการสรางฉากภูเขาพลาสติกไดอยางเสมือนจริงในภาพยนตรแลว ฉากฝนท่ีตกลงมาเปนหมวก
กันนอคและตกลงมาใสหัว “คง” จนตาย ฉากในโรงงานปลากระปองท่ีคนงานทุกคนกําลังยืนห่ันปลากระปองอยาง
เรงรีบเหมือนกันเพ่ือใหทันกับความเร็วของสายพาน ฉากฝนตกในโรงงาน ฉากเครื่องบินตกท่ีบานของจิน หรือฉากท่ี
หนังสือปกสีขาวตกลงมาท่ีจิน ก็เปนอีกหลายๆ ฉากท่ีผูกํากับสามารถสรางภาพแนวเหนือจริงใหกับภาพยนตรไดเปน
อยางดี       ฉากบางฉากในภาพยนตรสรางข้ึนตามรายละเอียดท่ีบรรยายไวในนวนิยาย หลายฉากถูกสรางข้ึนอยาง
อิสระจากจินตนาการของผูสราง บางครั้งอาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือสรางความขบขันใหกับเนื้อเรื่อง เชน ปาย
เตือนขนาดใหญใหระวังนิ้วในโรงงานปลากระปอง หรือภาพท่ีปอดยืนอยูบนภูเขาพลาสติกและมองเห็นยอดตะโกน
เรียกหมวยอยูบนภูเขาทอง เปนตน นอกจากการสรางฉากในภาพยนตรตามจินตนาการท่ีมาจากนวนิยายแลว 
ภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” ยังเผยใหเห็นรสนิยมหรือความชื่นชอบสวนตัวของผูกํากับในการใชสีสันท่ีฉูดฉาด 
เขมขน และมีคาความแตกตาง (contrast) ของสีสูง สีสันท่ีเขมขนฉูดฉาดอยางผิดธรรมชาตินี้ยังชวยสรางความ
กลมกลืนใหกับฉากซึ่งแสดงเรื่องราวแนวเหนือจริงของภาพยนตรใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกดวย เชน ฉากท่ีฝนตกลงมา
เปนหมวกกันน็อค เปนตน 

การเปรียบเทียบนวนิยาย “หมานคร” กับภาพยนตรชื่อเดียวกันนี้ ทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวางนวนิยาย
ท่ีใชสื่อตัวอักษรบรรยายเรื่องราวตางๆ เพ่ือสรางมโนภาพใหแกผูอานและภาพยนตรท่ีเลาเรื่องดวยภาพ นอกจากนั้น
ยังชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงประเด็นปญหาและกระบวนการอันซับซอนในการแปลงสื่อจากตัวอักษรมาเปนภาพ เม่ือมี
การนํานวนิยายมาสรางเปนภาพยนตร ท่ีสําคัญคือการตีความเนื้อหาของนวนิยายโดยผูกํากับหรือผูเขียนบทภาพยนตร 
ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือประเด็นหลักของนวนิยาย และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเนือ้หาของภาพยนตร
ตางไปจากนวนิยายดังเชนในกรณีของภาพยนตรเรื่อง “หมานคร” 
 สําหรับกรณีของ “ฟาทะลายโจร” จะตางจาก “หมานคร” เพราะ “ฟาทะลายโจร” ถูกเขียนเปนบทภาพยนตร
มาต้ังแตเริ่มแรก จากนั้นจึงถูกนํามาแตงเปนนวนิยาย “ฟาทะลายโจร” เปนภาพยนตรท่ีสรางจากความประทับใจใน
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ภาพยนตรไทยยุค 16 มม. ของผูเขียนบทภาพยนตร คือ วิศิษฏ ศาสนเท่ียง ความโดดเดนและความแปลกใหมของ
ภาพยนตรเรื่องนี้อยูท่ีการสรางภาพยนตรแบบยอนยุคท้ังเนื้อหาและเทคนิคการถายทําเพ่ือปลกุวิญญาณของภาพยนตร
ยุค 16 มม. ใหฟนคืนชีพอีกครั้ง เนื้อหาของภาพยนตรจะมีครบทุกรสในเรื่องเดียวกันเชนเดียวกับภาพยนตรไทยยคุเกา 
คือ ชีวิตเศราเคลาน้ําตา ตอสูโลดโผน ต่ืนเตน รักหวานชื่น ตลกขบขัน ฯลฯ เทคนิคท่ีใชในการถายทําก็เลียนแบบ
ภาพยนตรไทยยุค 16 มม. หรือระหวางป พ.ศ. 2500 – 2512 เชน การพากยเสียงบนฟลมหลังการถายทํา การปรับสีของ
ภาพใหคลายสีของภาพถายขาว-ดําระบายสีในยุคโบราณ เปนตน นอกเหนือจากความประทับใจในรูปแบบการสราง
ภาพยนตรไทยยุคเกาแลว วิศิษฏยังนํารูปแบบและสีสันท่ีฉูดฉาดของฉากลิเกในวัฒนธรรมแบบพ้ืนบานของไทยมา
ผสมผสานเขากับการออกแบบฉากในภาพยนตรไดอยางลงตัว ซึ่งสรางความแปลกใหมใหกับการออกแบบภาพจน
ไดรับการยอมรับจากวงการภาพยนตรไทยและตางประเทศ และกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผูกํากับคนนี้ 
 ถึงแมวาความนาสนใจของภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” จะอยูท่ีวิธีการดําเนินเรื่อง เทคนิคการถายทํา 
และการนําเสนอเรื่องราวบางอยางตามแบบของภาพยนตรไทยยุคเกาเพ่ือปลุกจิตวิญญาณของภาพยนตรไทยยุค 16 
มม. ออกมาใหผูชมไดสัมผัสอีกครั้งก็ตาม แตความสําเร็จของ “ฟาทะลายโจร” ท่ีแทจริงกลับเปนเทคนิคการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคุณภาพของคนรุนใหม ไมวาจะเปนการเขียนบทภาพยนตร การกํากับภาพ การออกแบบงานสราง การ
กํากับศิลป การลําดับภาพ การออกแบบเครื่องแตงกาย การทําเทคนิคพิเศษ รวมท้ังความต้ังใจและฝมือการแสดงของ
นักแสดงทุกคน ดวยเหตุนี้ “ฟาทะลายโจร” จึงเปนภาพยนตรท่ีดูสนุกและไมลาสมัย เพราะไมใชเปนเพียงภาพยนตรท่ี
สรางเลียนแบบภาพยนตรยุคเกาเพียงเทานั้น เทคนิคการเลาเรื่องแบบใหมของภาพยนตรชวยทําใหการลําดับเรื่อง
ชัดเจนและรวดเร็ว เชน การลําดับภาพสองเหตุการณโดยใชเทคนิค “cross-cutting”6  เพ่ือใหเกิดความรูสึกวาท้ัง
สองเหตุการณเกิดข้ึนพรอมกัน หรือการเลาเรื่องแบบลําดับเรื่องราวยอนหลังจากปจจุบันไปหาอดีตสลับไปมา ซึ่งทํา
ใหเรื่องราวนาติดตามมากกวาการลําดับเรื่องไปเรื่อยๆ ตามปกติ เชน การเปดฉากภาพยนตรดวยเรื่องราวในปจจุบัน 
โดยเริ่มตนฉากท่ีรําเพยไปรอพบดําท่ีศาลารอนางเพ่ือจะหนีไปดวยกัน หลังจากนั้นรําเพยกลับบานไปพรอมกับความ
ผิดหวัง เม่ือเธออยูตามลําพัง ความคิดคํานึงก็หวนกลับไปยังอดีต ซึ่งเปนการเลาเรื่องความสัมพันธท่ีตอมากลายเปน
ความรักระหวางรําเพยและดําใหผูชมไดทราบ นอกจากนั้น ขณะท่ีรําเพยรอดําอยูท่ีศาลา ภาพก็ตัดกลับไปกลับมา
ระหวางการรอคอยของรําเพยกับภารกิจกําจัดผูทรยศของเสือดํา ซึ่งสื่อใหผูชมรูวา ท้ังสองเหตุการณนี้เกิดข้ึนพรอม
กัน อีกท้ังยังบอกเปนนัยถึงเหตุผลของการผิดนัดของเสือดําดวย 
 ความพยายามของผูสรางภาพยนตรเรื่องนี้ซึ่งไมเพียงตองการสรางภาพยนตรท่ีมีเนื้อหายอนยุคกลับ ไปยัง
สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เทานั้น แตยังตองการถายทําภาพยนตรเลียนแบบภาพยนตรไทยยุค 16 มม. อีกดวย จะ
เห็นไดจากการเขียนบทพูดดวยคําศัพทและสํานวน รวมท้ังวิธีการพูดแบบคนในสมัยนั้น ท่ีนาสนใจคือ การกํากับ
ทาทางและการแสดงออกของนักแสดงก็เลียนแบบตามภาพยนตรไทยยุค 16 มม. ดวย เชน ทาทางการยิ้มแบบยียวน
กวนประสาท การถุยน้ําลาย การวางทายิงปนของนักแสดง  ฯลฯ เปนตน  

                                                
6Cross-cutting คือการตัดสลับไปมาต้ังแตสองเหตุการณข้ึนไป เพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวางกัน ดูเพิ่มเติม

ไดจาก ไมทราบผูแตง ,  เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและวิจารณภาพยนตรเบื้ องตน.  (นนทบุรี  : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) 164-165. 
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ฉากของภาพยนตรเรื่องนี้ถูกออกแบบใหมีสีสันฉูดฉาดแปลกไปจากความเปนจริงเหมือนฉากลิเก จึงมีการ
ใชเทคนิคการปรับสีภาพหลังการถายทําคลายกับเทคนิคการระบายสีบนภาพถายขาว-ดํายุคโบราณมาชวยดวย การ
ปรับแตงสีของตัวอาคารและองคประกอบอื่นๆ ภายในฉากชวยสรางบรรยากาศแบบโบราณใหกับผูชมไดเปนอยางดี 
ท่ีนาสนใจคือการสรางฉากสามมิติ ซึ่งจงใจทําใหดูเหมือนฉากในภาพยนตรยุค 16 มม. ท่ีสรางอยางถูกๆ และสุกเอา
เผากิน ไมเนนความสมจริง เชน บานของกํานันเด่ือท่ีสรางดวยไมและฟาง การสรางฉากสองมิติก็นาสนใจมากเพราะ
เปนฉากท่ีต้ังใจเขียนแบบฉากภาพยนตรยุคเกา ฉากละครเวที หรือฉากลิเก ซึ่งแสดงใหเห็นความชื่นชอบของผูกํากับ
ท่ีมีตอภาพยนตรไทยยุคเกาและวัฒนธรรมพ้ืนบานแบบไทยๆ ฉากเหลานี้มักเนนความเปนสองมิติ และไมให
ความสําคัญกับความเหมือนจริงตามธรรมชาติ แตตองการใหสะดุดตาผูชม และเรียกความทรงจําเกาๆ ถึงภาพยนตร
ไทยยุค 16 มม. ใหกลับคืนมาอีกครั้งไดเปนอยางดี 
 นวนิยายเรื่อง “ฟาทะลายโจร” เปนผลงานการประพันธของ “ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ” ซึ่งเขียนจากบท
ภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” ผูประพันธจงใจนํากลวิธีการประพันธและสํานวนภาษาตามแบบอยางนวนิยายเกามา
ใชในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ นวนิยายเรื่องฟาทะลายโจรดําเนินเรื่องตางจากภาพยนตร ซึ่งเปนการดําเนินเรื่อง
แบบนวนิยายท่ัวไปท่ีเลาเรื่องเรียงตามลําดับกอนหลังต้ังแตตนจนจบ ซึ่งชวยสรางความตอเนื่องและเชื่อมโยงเหตุ
และผลของแตละเหตุการณใหชัดเจนไดมากกวาการเลาเรื่องแบบรวบรัดและการตัดภาพสลับไปมาของภาพยนตร 
เทคนิคการเลาเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้นาสนใจ โดยเริ่มตนในหองหนึ่ง ซึ่งมีรูปถายชายหญิงคูหนึง่วางเคียงขางกนับน
โตะหนังสือเกาแก มีฝุนจับหนา จากนั้นจึงเปดฉากใหกับเรื่องราวในอดีตท่ียอนหลังไป 50 ป โดยดําเนินเรื่อง
ตามลําดับกอนหลังจนมาสิ้นสุดลงท่ีจุดเริ่มตนคือในหองท่ีมีรูปของสองหนุมสาว เทคนิคนี้ชวยกระตุนความสนใจให
ผูอานตอนตนเรื่อง และเปนการสรุปเนื้อหาท้ังหมดของเรื่องในตอนจบ การใชกลวิธีการประพันธและสํานวนภาษา
ตามแบบอยางนวนิยายในอดีตสอดคลองไปกับการถายทําภาพยนตรท่ีเปนการเลียนแบบภาพยนตรระบบ 16 มม. 
สํานวนภาษาในบทสนทนาของตัวละครจะสอดคลองกับสํานวนภาษาท่ีคนไทยพูดกันในชวงกอนและหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

ผูอานนิยายตองใชเวลาในการอานและสรางมโนภาพตามตัวอักษร ซึ่งตางจากการรับรูความหมายของภาพ
ดวยตาท่ีผูชมสามารถเขาใจไดรวดเร็วและชัดเจนกวาการอานนิยาย การนําเสนอภาพท่ีเชื่อมโยงกับเวลาของ
ภาพยนตรโดยใชเทคนิคการตัดตอเพ่ือเรงความเร็วของภาพหรือการปรับเวลาของภาพใหชาลงหรือการนําภาพ
หลายภาพมาเรียงตอกันอยางรวดเร็ว เชน ฉากท่ีแสดงความสามารถในการยิงปนแมนราวจับวางของเสือดําระหวาง
การไลลาเสือยอด ไดมีการนําเทคนิคการตัดภาพสลับไปมาอยางรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตอเนื่องกันไป
เรื่อยๆ เพ่ือสื่อใหเห็นความเร็วและวิถีของกระสุนปน ฉากนี้เปนมุขตลกเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะและความขบขันตาม
แบบฉบับของภาพยนตร แตเม่ือผูแตงนวนิยายนําฉากนี้ไปบรรยายในนวนิยายผูอานเขาใจ การบรรยายท่ียืดยาวกลับ
ทําใหมุขตลกนี้ฝดลงไปอยางเห็นไดชัด และตอกย้ําใหเห็นความแตกตางระหวางการสื่อความหมายดวยภาษาและ
ภาพอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

 
“เม่ือแนใจแลว ชายหนุมจึงวาดปากกระบอกปนยายเปาหมายจากบริเวณเสาไปเบ้ืองขาง อันเปน

ตําแหนงท่ีพลั่วเหล็กอันหนึ่งพิงฝาหองอยูอยางสงบนิ่ง เสือดําเล็งจนไดท่ีแลวเหนี่ยวไกทันที 
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 กระสุนนัดนั้นพุงออกจากปากกระบอกปนกระทบวัตถุตางๆไปมาอยางรวดเร็ว หากจับภาพนี้ได
ทัน เราจะไดเห็นประกายไฟสวางวาบจากกระสุนขณะกระทบพลั่วแลวจึงกระดอนไปปะทะตะเกียงลานท่ี
แขวนอยูเหนือเพดานสงใหวิถีกระสุนไปกระทบหีบเหล็กท่ีอยูมุมหองฝงซายของเสา กอนท่ีจะกระเด็นไป
โดนขันทองเหลืองท่ีดานขวาเบ้ืองหลังเสา เปนเหตุใหลูกกระสุนเปลี่ยนวิถีพุงตรงเขากลางแสกหนาสมุนผู
นั้นอยางแมนยํา”7 

 
นวนิยายมีขอไดเปรียบกวาภาพยนตรในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาไดอยางไมมีระยะเวลาจํากัด ซึ่งตางจาก

ภาพยนตรท่ีตองจํากัดระยะเวลาในการนําเสนอไวท่ีประมาณ 120 นาที ทําใหตองหาทางใชกลวิธีในการดําเนินเรื่อง
อยางรวบรัดแตสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน ดวยเหตุนี้ผูแตงนวนิยายเรื่องนี้จึงสามารถเลารายละเอียดของเนื้อหา
ไดมากกวาภาพยนตร ซึ่งเปนการเติมเต็มความสมบูรณท้ังดานเนื้อหาและความซาบซึ้งตรึงใจใหกับนวนิยายไดเปน
อยางดี ท่ีนาสนใจคือ กลวิธีการเลาเรื่องดวยจดหมายโตตอบของตัวละคร จดหมายท่ีรําเพยและดําเขียนถึงกัน แสดง
ใหเห็นถึงความรักและความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางตัวละครคูนี้ใหผูอานเห็นอยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งจะตางจากใน
ภาพยนตร ท่ีฉากแสดงความสัมพันธอันแนนแฟนของตัวละครนอกจากฉากในวัยเด็กมีแคเพียงฉากดําและรําเพยไป
เท่ียวดวยกันท่ีบางปูเทานั้น นอกจากนี้ผูแตงยังใชเนื้อหาของจดหมายเปนตัวรนระยะเวลาของเหตุการณ และอธิบาย
เหตุผลบางอยางเพ่ือสรางความเขาใจในเนื้อเรื่องบางตอนใหผูอานไดรับรู เชน ระยะเวลาท่ีผานไปถึง 4 ป หลังจากท้ัง
คูพบกันท่ีมหาวิทยาลัย และการกลับไปบางปลามาของรําเพยและพระยาประสิทธิ์ รวมท้ังการนัดหมายเพ่ือหนีไป
ดวยกันตามสัญญาระหวางดําและรําเพย ขณะท่ีภาพยนตรเลาเนื้อหาตอนนี้อยางรวบรัดในฉากท่ีราํเพยใหคําม่ันสญัญา
กับดําไวท่ีชายหาดบางปูวา ถาในกรณีท่ีพอของเธอไมอนุญาต เธอจะหนีไปกับดําโดยจะนัดไปพบกันท่ีศาลารอนาง 
การเรียงลําดับเหตุการณในภาพยนตรไมไดเรียงตอเนื่องกัน ฉากท่ีเลาเรื่องราวเหตุการณท่ีบางปูถูกจัดวางลาํดับไวตรง
กลางเรื่อง แตฉากท่ีรําเพยรอดําท่ีศาลารอนางถูกจัดวางไวตอนตนเรื่อง อยางไรก็ตาม เทคนิคการตัดตอและการลําดับ
ภาพแบบมืออาชีพก็ทําใหผูชมสามารถปะติดปะตอเรื่องราวไดเปนอยางดี 
 การท่ีนวนิยายสามารถบรรยายรายละเอียดตางๆ ไดมากกวาภาพยนตร ทําใหผูอานนิยายสามารถ
เขาใจเหตุผล และท่ีมาท่ีไปของเรื่องซ่ึงจะนําไปสูเหตุการณท่ีจะดําเนินตอไปขางหนา เชน ในภาพยนตร
หลังจากเหตุการณท่ีดําผิดนัดกับรําเพยในฉากตอนตนเรื่อง จะตอดวยภาพเหตุการณงานหม้ันระหวางรําเพย
และกําจรท่ีการแสดงออกทางสีหนาและทาทางของรําเพยทําใหผูชมทราบวาเธอไมยินดีท่ีจะแตงงานกับกําจร 
แตไมมีการอธิบายวาทําไมเธอจึงตัดสินใจเชนนั้น แตในนวนิยายนั้นผูแตงไดอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจ
ของรําเพยไวโดยละเอียด เพ่ือใหผูอานเขาใจความคิดและการกระทําของตัวละครไดดีขึ้น ดังนี้  

  
 “ทานเจาคุณหยุดครูหนึ่ง ผอนลมหายใจออกอยางใชความคิด กอนตัดสินใจกลาวออกไป 
 “รําเพย—พอรูวาลูกมีบางสิ่งในใจใหครุนคิด เวลาของนาฬิกาในยุคสมัยพออาจจะเดินชาไปจน
ตามความคิดฝนของเด็กสมัยนี้ไมทัน ความรักสําหรับคนยุคพอนั้นมันก็เหมือนกับการตกผลึก คอยๆ 
สะสมคอยๆ เพิ่มพูนจนไดกอนผลึกใสบริสุทธิ์คงทนงดงาม 

                                                
7 ศ. จินดาวงศ, ฟาทะลายโจร. (กรุงเทพ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2543), 219 – 220 
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 และเจาก็คือของขวัญอันแสนวิเศษท่ีสวรรคประทานมาใหพอกับแม เพื่อเปนเครื่องแสดงถึง
ความสมบูรณของกอนผลึกท่ีพอกับแมชวยกันสรางข้ึนมา— 
 ดังนั้นพอจะไมมีวันทําลายของขวัญอันแสนวิเศษนี้อยางเด็ดขาด พออยากใหเจารับรูวา ทุกสิ่งท่ี
พอตัดสินใจไปนั้น ก็เพื่อความผาสุกของลูกทุกประการ 
 และพอก็ปรารถนาจะไดเห็นกอนผลึกท่ีลูกกับพอกําจรชวยกันเจียระไนใหเปนรูปเปนรางอยาง
งดงาม กอนท่ีพอจะจากเจาไป—พอเช่ือวาลูกของพอตองทําได” 
 รําเพยไดแตกมหนามิไดเอยอะไรออกมา ดวยทุกถอยคําท่ีบิดากลาวออกมานั้น ลวนเปยมดวย
ความปรารถนาดีท่ีหลอนเขาใจและไมอาจปฏิเสธได 
 หญิงสาวรูวา นับแตนี้ชีวิตของหลอนจะตองดําเนินไปตามครรลองที่ผูเปนบิดาไดลิขิตไวให หา
ใชตามที่หัวใจปรารถนาไม—นี่หลอนจะทําฉันใดเลาหนอ”8 

 
การเปรียบเทียบความแตกตางในการนําเสนอเรื่องราวของภาพยนตรและนวนิยายเรื่อง “ฟาทะลายโจร” 

แสดงใหเห็นวา แมวานวนิยายจะถูกประพันธข้ึนมาจากบทภาพยนตรโดยไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหตางไปจาก
โครงเรื่องเดิมของภาพยนตรเทาใดนัก แตผูแตงนวนิยายก็ไดใชอิสระทางความคิดและจินตนาการ รวมทั้งขอ
ไดเปรียบดานเงื่อนไขเวลาในการเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาใหกับเรื่องโดยไมกอใหเกิดผล กระทบตอ
โครงสรางของภาพยนตร นอกจากผูแตงนวนิยายจะเพ่ิมรายละเอียดและขยายความเหตุการณตางๆ ใหสมบูรณมาก
ข้ึนกวาในภาพยนตรแลว ยังไดเพ่ิมเนื้อหาท่ีไมมีในภาพยนตรเพ่ือเพ่ิมสีสันและความมีชีวิตชีวาใหกับนวนิยายโดย
เชื่อมโยงเนื้อหาใหมใหเขากับเหตุการณในเนื้อเรื่องเดิมไดอยางแนบเนียน ท่ีสําคัญยังไดขยายรายละเอยีดเพ่ือแสดงให
เห็นความสัมพันธท่ีลึกซึ้งของตัวละครเอกและตัวละครอื่นๆ ใหมากข้ึน อีกท้ังยังเพ่ิมน้ําหนักใหกับความสะเทือนใจ
จากโศกนาฏกรรมในตอนจบดวย ตัวอยางเชน ในบท “ความรักเหมือนเมฆฝน” มีเนื้อหาเกี่ยวของกับจดหมาย
โตตอบระหวางรําเพยและดําหลายฉบับเพ่ือแสดงใหเห็นความสัมพันธท่ีแนบแนนของตัวละครเอก การเพ่ิมเนื้อหา
และตัวละคร ซึ่งเปนกลุมโจรกะเหรี่ยงกูรอนซานและลีซอในบท “ลีซอ” และ “ฟามัวมืดหมน” เปนการเสริมเนื้อหา
ดานความรักและความเสียสละท่ีเชื่อมโยงกับเหตุการณท่ีมเหศวรวางแผนลวงเสือดําไปฆา เปนตน 
 แมภาพยนตรและนวนิยายเรื่อง “ฟาทะลายโจร” จะมีโครงเรื่องเหมือนกัน แตสื่อท่ีใชเลาเรื่องจะแตกตางกัน 
ขณะท่ีภาพยนตรใชสื่อท่ีเปนภาพ แตนวนิยายใชสื่อตัวอักษร ดวยเหตุนี้เทคนิคและวิธีการนําเสนอจึงตางกัน แตสิ่ง
หนึ่งท่ีผูเขียนบทภาพยนตรและผูแตงนวนิยายมีจุดมุงหมายเหมือนกันคือ ไมเพียงมีความประสงคจะนําเสนอเรื่องราว
ท่ีเกิดข้ึนชวงกอนและหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เทานั้น แตยังตองการใหนวนิยายและภาพยนตรเรื่องนี้อบอวลไปดวย
กลิ่นอายของนวนิยายยุคเกาหรือภาพยนตรยุค 16 มม. การสื่อความหมายดวยภาพของภาพยนตรเรื่องนี้ชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงความแตกตางระหวางภาพยนตรและนวนิยาย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนสีของฉากและองคประกอบตางๆ 
ใหเปนสีฉูดฉาดผิดธรรมชาติ ทําใหผูชมไดสูดกลิ่นอายของภาพยนตรไทยยุค 16 มม. ขณะท่ีนวนิยายไมสามารถสื่อ
ความหมายดวยสีแบบเดียวกับภาพได แตผูประพันธก็ไดเลือกใชกลวิธีการประพันธนวนิยายยุคเกาและสํานวนภาษา

                                                
8 เรื่องเดียวกัน, 280 
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เกามาสรางกลิ่นอายแหงความเปนนวนิยายยุค “ดอกไมสด”9 ไดสําเร็จเชนกัน ดวยเหตุนี้ การบรรยายฉากตางๆ ในนว
นิยายจึงเปนภาพธรรมชาติตามปกติ และมักสื่อความหมายเชิงสัญลักษณตามแบบฉบับของนวนิยายไมเหมือนกับการ
สื่อความหมายดวยภาพของภาพยนตร เชน การบรรยายลักษณะของฉากในนวนิยาย จะใชสํานวนภาษาในการ
บรรยายโดยจะสอดแทรกอารมณความรูสึกผานสํานวนภาษา เชน 
  

“ธรรมชาติริมบึงรมรื่นไปดวยมวลหมูไม ทิวทัศนอันสงบวิเวกเชนนี้ นําพาใหมิตรเยาววัยท้ัง
สองเพลินชมอยางไมรูเบ่ือ 

จนกระท่ังหัวเรือเคลื่อนพนคุงน้ํา เบ้ืองหนา ก็ปรากฏศาลาไมเกาแกหลังหนึ่งทาสีฟา  ต้ัง
ตระหงานโดดเดนอยูริมน้ํา แลดูงดงามประหลาดตาราวกับภาพนฤมิต...” 10 

 
และ 

 
“ทันทีท่ีรถไฟแลนเทียบชานชาลาสถานีบางปลามา ดําก็ควาสัมภาระกาวลงไปอยางไมรอชา 

ดวยวาเธอมีความหวังอันเรืองรองรออยูเบ้ืองหนา 
ชายหนุมถือกระเปาหวายใบใหญเดินลัดเลาะทุงไปตามทางดินอันนําไปสูบาน เธอเรงฝเทาข้ึน

ดวยเวลานั้นใกลจะมืดคํ่าแลว แดดลําสุดทายกําลังจะลับไป 
และเม่ือเลี้ยวพนทุงออกมา เรือนไมมุงจากท่ีเธอถือกําเนิดก็ปรากฏใหเห็นเปนเงาตะคุมตัดกับขอบฟายาม
เย็นสีแดงระเรื่อ... ”11 

 
 “หมานคร” และ “ฟาทะลายโจร” เปนกรณีศึกษาท่ีชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงประเด็นปญหาอันเนื่องมาจากการ
แปลงสื่อนวนิยายไปสูภาพยนตรและจากภาพยนตรไปสูนวนิยาย ถึงแมวาท้ังสองเรื่องนี้จะเปนผลงานของผูแตงนว
นิยายคนเดียวกันและผูกํากับภาพยนตรคนเดียวกันก็ตาม กรณีของ “หมานคร” คอนขางซับซอน เนื่องจากเริ่มตนจาก
การเปนนวนิยายมากอน ดังนั้น เม่ือถูกดัดแปลงมาเปนภาพยนตร การตีความเนื้อหาของผูกํากับและผูเขียนบท
ภาพยนตรจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงประเด็นสําคัญของเรื่องในนวนิยายท่ีเนนการวิพากษวิจารณและเสียดสีสังคม
แบบติดตลกผานจินตนาการแบบเหนือจริงมาเปนภาพยนตรรักแนวตลกอยางชัดเจน 

สวนนวนิยายเรื่อง “ฟาทะลายโจร” ท่ีประพันธข้ึนจากบทภาพยนตรไมมีประเด็นขัดแยงกับภาพยนตรเทาใด
นัก ความแตกตางท่ีชัดเจนประการสําคัญคือ ขณะท่ีภาพยนตรจะมีเนื้อหาครบทุกรสแบบภาพยนตรไทยในอดีต แตจะ

                                                
9 ดอกไมสด เปนนามปากกาของ หมอมหลวงบุปผา (กุญชร) นิมมานเหมินท (17 กุมภาพันธ 2448 - 17 มกราคม 

2506) งานเขียนของดอกไมสดถือไดวาเปนนิยายกึ่งพาฝนกึ่งสมจริงรุนบุกเบิก งานสวนใหญของทานจะเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความรักและการหาคูของคนหนุมสาว ทานเปนนักเขียนรุนแรกๆท่ีใหความสําคัญกับตัวละครฝาย
หญิงมาก ดูเพิ่มเติมท่ี ไมปรากฏผูแตง, หมอมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท, เขาถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/หมอมหลวงบุปผา_นิมมานเหมินท 

10 ศ. จินดาวงศ, ฟาทะลายโจร. 43 
11 เรื่องเดียวกัน, 136 
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เนนไปท่ีความตลกขบขัน แตนวนิยายจะเนนไปท่ีเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งตรึงใจของตัวละครเอกมากกวา การ
เปลี่ยนบทประพันธมาเปนบทภาพยนตร นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคจากสื่อภาษามาเปนสื่อภาพแลว 
การตีความหมายเนื้อเรื่องนวนิยายของผูกํากับหรือผูเขียนบทภาพยนตรบางครั้งก็อาจสรางความผิดหวังใหแกผูชมได 
หากเนื้อหาของภาพยนตรไมสอดคลองกับโครงเรื่องด้ังเดิม รวมท้ังการตัดรายละเอียดเนื้อหาบางสวนของเรื่อง
ออกไป หรือแมกระท่ังการเลือกนักแสดงท่ีไมเขากับบทบาทของตัวละคร เปนตน เชนเดียวกับภาพยนตรเรื่อง “หมา
นคร” ท่ีผูกํากับใหความสําคัญกับประเด็นความรักระหวางปอดและจินมากกวาประเด็นการเสียดสีวิพากษสังคมท่ี
ออกแนวเหนือจริงแบบตลกขบขันซึ่งเปนประเด็นหลักของนวนิยาย อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผูสรางภาพยนตรจะเพ่ิม
ฉากบางฉากท่ีมีเนื้อหาเสียดสีสังคมก็ตาม แตก็ยังไมสามารถชูประเด็นเรื่องการเสียดสีวิพากษสังคมท่ีปรากฏใหเห็น
ในทุกเรื่องราวของทุกตัวละครในนวนิยายใหชัดเจนได การลดทอนหรือตัดรายละเอียดในสวนของตัวละครและ
เหตุการณหลายเหตุการณออกไป โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเสียดสีวิพากษสังคมเชิงเหนือจริงท่ีสรางความสนุกสนาน
ใหกับนวนิยาย นาจะเปนความต้ังใจของผูกํากับและผูเขียนบทภาพยนตรท่ีตองการเนนเรื่องราวความรักระหวางปอด
และจินมากกวาจะเปนเหตุผลเรื่องขอจํากัดของเวลาในการนําเสนอของภาพยนตร 
 สวนการนําบทภาพยนตรมาเขียนเปนนวนิยายในกรณีของ “ฟาทะลายโจร” นั้นไมทําใหโครงเรื่องของนว
นิยายเปลี่ยนไป แตรูปแบบเฉพาะหรือเทคนิคดานภาพของภาพยนตรก็มีความพิเศษเฉพาะตัว เชนเดียวกบัท่ีนวนยิายมี
กลวิธีการนําเสนอในแบบเฉพาะของนวนิยายเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ เทคนิคการสื่อความหมายดวยภาพบางอยางของ
ภาพยนตรบางครั้งก็ยากท่ีนวนิยายจะสามารถบรรยายไดดังตาเห็น อยางไรก็ตาม การใชสํานวนภาษาท่ีสละสลวยก็
สามารถกระตุนอารมณความรูสึกท่ีลึกซึ้งใหกับผูอานไดมากกวาการรับชมภาพยนตร นวนิยายมีเวลามากพอท่ีจะ
สามารถเติมเต็มความสมบูรณของเนื้อหาใหกับภาพยนตรไดมากกวาการนําเสนอท่ีมีเวลาจํากัดของภาพยนตร ดวย
เหตุนี้ ผูท่ีเคยชมภาพยนตรเรื่อง “ฟาทะลายโจร” มาแลวเม่ือไดมาอานนิยายจึงไมรูสึกถึงความขัดแยงของเนื้อเรื่อง แต
กลับยินดีท่ีไดอานเนื้อหาท่ีมีรายละเอียดสมบูรณอยางจุใจ ท่ีสําคัญผูอานยังมีมโนภาพอันแจมชัดของนักแสดงและ
ฉากท่ีไดจากการชมภาพยนตรมาชวยสรางอรรถรสใหกับการอานนิยายไดอยางดียิ่ง และถึงแมวาเนื้อหาแนวตลก
ขบขันจะจางหายไปสิ้นในนวนิยาย เพราะผูประพันธไดใหความสําคัญกับเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งตรึงใจและ
โศกนาฏกรรมอันแสนเศราของตัวละครมากกวา ก็หาไดทําใหผูอานรูสึกผิดหวัง ตรงกันขาม ผูอานสวนใหญกลับ
รูสึกพึงพอใจมากกวาเสียดวยซ้ํา 
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Abstract 

 

This research aims to study and analyze the art design of Thai Movie posters 

from 1972-1992 revealing to the evolution of Thai Movie posters style from the 

traditional to international. 

This research used the theory of art to study and analyze the art design of Thai 

Movie posters which is initially studying the world historical and Thai historical 

movies to be as the basis of study and analysis. Then, collecting the images of both 

foreign movies posters, Thai Movie Poster, and foreign movie posters in Thai version 

as far as possible and studying all based on the metaphorical form of art. After that, 

interviewing the Thai movie posters painter, then collecting the source of original 

Thai Movie posters, and thus analyze all data obtained about the art design of Thai 

Movie posters from 1972-1992 revealing to the evolution of Thai Movie posters style 

from the traditional to internationalization. 

The results of the study and the analysis revealed that the evolution of style 

and techniques of making Thai Movie posters is related to Thai Movie history, social, 

cultural, economic and political context surrounding, the printing technology, and the 

influence of the style from foreign movie posters. Including related factors to Thai 

Movies such as the filmmakers, movie theater, movie screening system, filmstrip, 

capitalist, film director, actors and poster painters. All these contexts result to the Thai 

Movie posters form 1972–1992 reversal of the traditional to international significantly 

important. 

 

Key Words : Thai Movie posters, The Art of Making, Evolutions of movie poster  

 
ที่มาและความส าคัญ 

โปสเตอร์มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมบันเทิงมาตั้งแต่ต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา 
และกระตุ้นความสนใจของมหาชนให้มีต่อการแสดงเพื่อความบันเทิง เช่น การแสดงละครสัตว์ การแสดง
ในสถานบันเทิงต่างๆ และการฉายภาพยนตร์  โปสเตอร์ในช่วงแรกมีความเป็นศิลปะประยุกต์ที่ 
สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยศิลปินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ                 
เช่น ผลงานโปสเตอร์ของ ตูลูซ โลเทรค (Henri de Toulouse-Lautrec) ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์สมัยหลัง 
(Post Impressionism) ที่สร้างสรรค์โปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงใน
สถานบันเทิงมูแลงรูจ (Moulin Rouge) โปสเตอร์ของ ตูลูซ โลเทรค เป็นตัวอย่างหน่ึงที่ทรงคุณค่าอัน
ปรากฏอยู่ทั้งในประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์การออกแบบโปสเตอร์ 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาวิจัยคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพในผลงานโปสเตอร์ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันมานานแล้ว แต่ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยโปสเตอร์ 
ในเชิงศิลปะอย่างจริงจัง คุณค่าของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ที่บทบาทในการเป็นสื่อโฆษณา แต่อยู่ที่
ความสามารถและทักษะทางเชิงช่างของผู้ออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบภาพ การออกแบบพื้นที่ว่าง
หรือช่องไฟ การออกแบบตัวอักษร (Typographic) ฯลฯ ให้เข้ากับเน้ือหาหรือเรื่องราวท่ีต้องการโฆษณา  
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ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโปสเตอร์ภาพยนตร์บ้างแล้วก็ตาม แต่มักจะ 
ไม่เน้นการศึกษาไปในแนวทางที่โปสเตอร์เป็นผลงานสร้างสรรค์หรือการออกแบบทางศิลปะที่มีคุณค่า 
ยกตัวอย่างเช่น วิทยานิพนธ์ของพัทน์นลิน อินทรหอม (2538) เรื่อง ศิลปะกับสังคม : การสร้างสรรค์
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2513-2534 ซึ่งก็เป็นการศึกษาที่เน้นไปที่พัฒนาการของโปสเตอร์ โดยจะ
กล่าวถึงโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับสังคมเท่าน้ัน ดังน้ันจึงถือได้ว่าเป็นการ
มองโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในมุมกว้าง หรือวิทยานิพนธ์ของ นิภาพร เนียมแสง (2537) เรื่อง พัฒนาการ 
“ภาษาโปสเตอร์” ในโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ก็เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเน้ือหา                  
ของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2534 ซึ่งจะเน้นไปที่การศึกษาถึงพัฒนาการด้าน
รูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย อันเป็นมุมมองของผู้ศึกษามาทางด้านสื่อสารมวลชน โดยไม่ได้มอง
ลึกลงไปถึงความเป็นศิลปะในโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี  ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่
จะเปิดมุมมองใหม่ด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ที่มี
คุณค่าในเชิงศิลปะการออกแบบ แต่ยังขาดผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในเรื่องน้ีอย่างจริงจัง 

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เม่ือภาพยนตร์ได้ถือก าเนิดขึ้นและพัฒนา                         
จนกลายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ ก็ท าให้อาชีพช่างเขียนโปสเตอร์ภาพยนตร์ได้ถือก าเนิดขึ้น 
รวมไปถึงช่างเขียนป้ายโฆษณาภาพยนตร์ที่ติดอยู่ตามหน้าโรงภาพยนตร์หรือ ตามสี่แยกใหญ่ๆ ถึงแม้ว่า
โปสเตอร์ภาพยนตร์จะสร้างขึ้นเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และดึงดูดใจให้มหาชนสนใจในข้อมูล
เก่ียวกับภาพยนตร์ก็ตาม แต่เน่ืองจากโปสเตอร์ภาพยนตร์ในอดีตถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากช่างเขียนโปสเตอร์
ภาพยนตร์ที่มีทักษะฝีมือและความช านาญทางเชิงช่างแบบศิลปะหลักวิชาการ (Academic Art) อย่างมาก 
ดังน้ันจึงมีความงามในเชิงสุนทรียะและสะท้อนจินตนาการและความคิดของช่างผู้สร้างสรรค์ได้เป็น           
อย่างดี  ในยุคที่ภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟู  โปสเตอร์ภาพยนตร์ก็แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆ  ทั่ว
ราชอาณาจักร สิ่งที่เรียกร้องและเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศสนใจซื้อตั๋วมาเข้าชมภาพยนตร์ ก็คือ 
โปสเตอร์ น่ันเอง ดังน้ันโปสเตอร์ภาพยนตร์จึงถูกสร้างสรรค์และออกแบบขึ้นมาตามโลกทัศน์                      
และรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องการความบันเทิงใจแบบครบทุกรสชาติ             
ในภาพยนตร์เรื่องเดียว และโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในยุคน้ีก็สามารถสะท้อนรสนิยมน้ีออกมาได้                
อย่างชัดเจน 

ถึงแม้ว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยจะมีแม่แบบมาจากโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศ หรือ          
ฮอลลีวูดก็ตาม แต่โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยก็มีเอกลักษณ์ของตนเองเช่นกัน โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย                   
ในยุคแรกถึงแม้จะมีองค์ประกอบค่อนข้างมาก แต่ก็สะท้อนรสนิยมของคนไทยอย่างชัดเจน องค์ประกอบ
หลักที่โดดเด่นในโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยคือ ดาราน า ซึ่งมักมีขนาดใหญ่มากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ 
องค์ประกอบน้ีเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของภาพยนตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการติดดาราของคนไทยได้           
เป็นอย่างดี ส่วนในฉากหลังช่างเขียนภาพจะใส่เรื่องราวที่มาจากฉากส าคัญในภาพยนตร์หลายๆ ฉาก             
ไม่ว่าจะเป็นฉากรัก โศกเศร้า ตลก น่ากลัว ตื่นเต้น ฯลฯ รวมเข้าไว้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์แผ่นเดียว          

1 
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เพื่อให้ผู้ชมศึกษารายละเอียดของเรื่องราวในภาพยนตร์ รวมทั้งกระตุ้นจินตนากา รและความสนใจ                 
ในภาพยนตร์เรื่องน้ัน จนท้ายที่สุดก็จะตัดสินใจซื้อบัตรเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ อย่างไรก็ตาม            
ฉากหลังของโปสเตอร์ดังกล่าวอาจไม่ใช่ฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็ได้ เพราะบางครั้งฉากเหล่าน้ัน         
ก็มาจากจินตนาการของช่างเขียนเอง จุดมุ่งหมายของการสร้างภาพจากจินตนาการของช่างเขียนน้ี                
ก็เพื่อเร้าอารมณ์และกระตุ้นความสนใจให้กับมหาชน ดังน้ันจึงถือได้ว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย                   
เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ  ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในการเสพภาพยนตร์ของ                 
คนไทยในยุคนั้นๆได้เป็นอย่างดี 

ประมาณปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาพยนตร์ไทยขึ้น              
โดยมีผู้ก ากับคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นและเริ่มสร้างภาพยนตร์ที่พัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากล การพัฒนา                  
รูปแบบของภาพยนตร์ไทยส่งผลต่อรูปแบบและแนวคิดของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยด้วยเช่นกัน                   
ด้วยเหตุน้ี โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยหลังปี พ.ศ. 2515 จึงถูกปรับให้ทันสมัยตามแม่แบบโปสเตอร์
ต่างประเทศ หรืออาจตามความต้องการของผู้ก ากับภาพยนตร์คลื่นลูกใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี               
เปิดโอกาสให้ช่างเขียนโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยมีอิสระทางความคิดและจินตนาการในการสร้างโปสเตอร์
มากขึ้นยิ่งกว่ายุคก่อนๆ 
 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยโดยละเอียดท าให้ผู้วิจัยสนใจ                 
ที่จะศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2515-2535                   
ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความพลิกผันของภาพยนตร์ไทยและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบจากแบบประเพณีนิยมหรือแบบไทยๆ เข้าสู่ความเป็นสากลอย่างชัดเจน การเลือ กท าวิจัย                 
ในช่วงเวลาน้ี ท าให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาย้อนกลับไปสู่โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในยุคแรกว่ามีแนวทางการ
สร้างสรรค์ในลักษณะใด และคลี่คลายเข้าสู่ความเป็นสากลในยุคปัจจุบันในลักษณะไหน  

งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอกย้ าหมุดหมายซึ่งแสดงคุณค่าของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยว่า
เป็นการออกแบบเชิงศิลปะให้ชัดเจน โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณา เป็นศิลปะประยุกต์            
ที่ใกล้ตัวเรามากจนท าให้เรามองข้ามไปและอาจมองไม่เห็นคุณค่าในการศึกษาวิจัย ดังน้ัน องค์ความรู้                 
ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยชิ้นน้ีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถเติมเต็มองค์ความรู้เก่ียวกับ
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยรวมทั้งเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะการออกแบบ
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการในการสร้างสรรค์โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2515-2535  

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย โดยใช้ทฤษฎีทางศิลปะ (Theory of Art)  เช่น
การวิจารณ์ศิลปะ (Art Criticism) หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ทฤษฎีสี (Color Theory) 
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ทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะ (Theories in Art Creativity) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และ การ
เปรียบเทียบทางศิลปะ (Comparative Study in Art)  

3. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย โดยใช้โปสเตอร์ภาพยนตร์
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2515-2535 เป็นหลัก 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และรูปแบบในการออกแบบโปสเตอร์
ภาพยนตร์ไทยในเชิงศิลปะ และศึกษาทฤษฎีทางด้านศิลปะเพื่อน ามาวิเคราะห์โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย 
โดยรวบรวมข้อมูลจากโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศ โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย โปสเตอร์ภาพยนตร์
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย หนังสือ ต ารา เอกสาร งานวิจัย บทความ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ วิทยานิพนธ์ 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่ออินเตอร์เน็ต 

การวิจัยภาคสนาม โดยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ช่างเขียนโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย 
  
สรุปผลการศึกษา 

พัฒนาการของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยมีความสัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่าง                
แนบแน่นทั้งบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีการพิมพ์ และอิทธิพลจากรูปแบบของโปสเต อร์
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหมือนครูของช่างเขียนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ของไทย รวมทั้งปัจจัย                   
ที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ไทยด้วย อาทิเช่น บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ ระบบการฉายภาพยนตร์ 
ฟิล์มภาพยนตร์ สายหนัง ผู้ก ากับ ดารานักแสดง และจิตรกรวาดภาพโปสเตอร์  

ภาพยนตร์ไทยในระยะแรกๆ มักจะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ภาพยนตร์ไทยจึงเป็นมหรสพราคาถูกส าหรับให้ความบันเทิงแก่ คนชนบท ชนชั้นล่าง หรือ ชนชั้น
กรรมาชีพให้ผ่อนคลายจากงานหนักหรือความอดอยากยากแค้นในชีวิตประจ าวัน ภาพยนตร์ไทยจึงมัก
น าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายหรือสะท้อนความใฝ่ฝันของคนชนบทโดยเน้นไปที่
ความบันเทิงเป็นหลัก รสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เป็นคนต่างจังหวัดน้ี ส่งผลต่อเน้ือหา                  
ของภาพยนตร์และรูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพยนตร์ 16 มม. ที่สร้าง
ระหว่างปี พ.ศ. 2492-2515 อีกปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญคือนายทุนซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์หรือ
สายหนังต่างจังหวัด ผู้ก ากับหรือผู้อ านวยการสร้างมักต้องอาศัยเงินทุนส าหรับสร้างภาพยนตร์จากเจ้าของ
โรงภาพยนตร์หรือสายหนัง เจ้าของเงินทุนจะยอมให้เงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ก็ต่อเม่ือภาพยนตร์เรื่องน้ัน
มีองค์ประกอบที่สามารถยืนยันถึงรายได้ที่จะตามมา องค์ประกอบหรือเง่ือนไขที่นายทุนก าหนดขึ้น ส่งผล
ต่อคุณภาพของภาพยนตร์ไทยไม่น้อยทีเดียว การท าโครงการเสนอขอทุนสร้างภาพยนตร์มักมีแบบร่าง  
ของโปสเตอร์แนบไปด้วยเพื่อให้นายทุนมองเห็นภาพชัดเจน ด้วยเหตุน้ีจุดขายของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น
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เน้ือหาแบบครบทุกรสและดาราน าจึงกลายเป็นตัวก าหนดรูปแบบ เทคนิค และองค์ประกอบของโปสเตอร์
ภาพยนตร์ไปโดยปริยาย โดยเฉพาะในยุคที่เกิดดาราคู่ขวัญ เช่น มิตร-เพชรา โปสเตอร์จึงต้องเน้นจุดขาย
ของภาพยนตร์ให้เห็นชัดเจนโดยการเขียนภาพดารานักแสดงน าที่มีขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆ 
ภายในภาพ เพื่อให้เข้ากับรสนิยมในการชมภาพยนตร์ของคนไทยส่วนใหญ่ในสมัยน้ัน ถึงแม้ว่าจะมี
ผู้สร้างภาพยนตร์มืออาชีพที่นิยมถ่ายท าภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม 35 มม. เสียงในฟิล์มและสีธรรมชาติตาม
มาตรฐานสากล และได้รับรางวัลระดับนานาชาติแต่ก็มีจ านวนที่น้อยและไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่
ในประเทศมากนัก ดังน้ันรูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ในยุคแรกจึงออกแบบมาเพื่อให้
สายหนังน าไปโฆษณาพร้อมกับ หนังเร่ และหนังกลางแปลงตามต่างจังหวัด โปสเตอร์ภาพยนตร์จึ งเป็น
ภาพเล่าเรื่องจากฉากในภาพยนตร์จ านวนมากแบบครบรสและองค์ประกอบหลักมักวาดภาพดารา             
คู่ขวัญขนาดใหญ่ซึ่งสอดคล้องไปกับเน้ือหาของภาพยนตร์ไทยสมัยน้ันที่เป็นแบบครบรสและนิยม “ขาย
ดารา” น่ันเอง  

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อวงการภาพยนตร์ที่ส าคัญ เช่น การเสียชีวิตของ
มิตร ชัยบัญชาดารายอดนิยม รวมทั้งภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” และ “โทน” ที่ถ่ายท าด้วยระบบ 35 
มม. ประสบความส าเร็จด้านรายได้อย่างสูง  อีกทั้งคุณภาพของภาพที่มีขนาดใหญ่และคมชัดบนจอกว้าง 
รวมทั้งคุณภาพของสีและเสียงที่ชัดเจน และประกอบกับเม่ือรัฐบาล เริ่มให้การสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์
ในระบบ 35 มม. จึงท าให้ผู้สร้างภาพยนตร์เริ่มที่จะสร้างภาพยนตร์ในระบบ 35 มม. เพิ่มมากขึ้น 
จนกระทั่งเม่ือถึงปี พ.ศ. 2515 ก็ไม่มีผู้สร้างภาพยนตร์ไทยรายใดสร้างภาพยนตร์ในระบบ 16 มม. อีกเลย 
ความส าเร็จของภาพยนตร์เรื่อง “โทน” ยังท าให้เน้ือหาของภาพยนตร์ไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือ จากเดิม
ภาพยนตร์ไทยมักมีเน้ือหาแนวเพ้อฝัน ห่างไกลจากชีวิตจริง แยกดีและชั่วออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เม่ือ
ภาพยนตร์เรื่อง “โทน” น าเสนอเน้ือหาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงในสังคม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็น
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าเชิงศิลปะจึงท าให้ผู้สร้างภาพยนตร์เริ่มหันมาสร้างภาพยนตร์แนวน้ีเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับมีผู้ก ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาด้านการถ่ายท าภาพยนตร์โดยตรงจาก               
ทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งผู้ที่อยู่ในวงการหนังสือพิมพ์หรือวงการโฆษณาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทใน            
การก ากับภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ปัจจัยทั้งหมดน้ีส่งผลต่อพัฒนาการด้านเน้ือหาและเทคนิคการถ่ายท า
ภาพยนตร์ รวมทั้งรูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยด้วย  ภาพยนตร์ไทยและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย
ในระยะน้ีจึงได้รับความนิยมจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่นิยมดูภาพยนตร์คุณภาพ 
มากขึ้น ภาพยนตร์ไทยในระยะต่อมาจึงห่างไกลจากรสนิยมของมวลชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนต่างจังหวัด  
มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุน้ีคนต่างจังหวัดจึงเปล่ียนไปดูละครโทรทัศน์ซึ่งมีเน้ือหาที่สอดคล้องไปกับรสนิยม                  
ของตนเองหรือดูภาพยนตร์ซึ่งสร้างมาเพื่อความบันเทิงส าหรับคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะ เช่น ภาพยนตร์
เรื่อง “บ้านผีปอบ” ที่ได้รับความนิยมและท ารายได้อย่างสูงในต่างจังหวัดจนสร้างภาคต่อขึ้นมาหลายภาค  
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ช่างเขียนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยได้รับอิทธิพลจากช่างเขียนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์
ต่างประเทศ สาเหตุส าคัญเพราะ เม่ือมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาจัดฉายในประเทศไทย ช่างเขียนภาพ
ของไทยต้องน าโปสเตอร์ภาพยนตร์จากต่างประเทศเรื่องน้ันๆ มาเป็นต้นแบบเพื่อวาดภาพขึ้นใหม่และ
นอกจากการพลิกแพลงให้เข้ากับรสนิยมของคนไทยแล้วช่างเขียนภาพยังได้ ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ต่างๆ จากโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยท าให้กล่าวได้ว่า โปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็น
เสมือนครูคนหน่ึงของช่างเขียนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ตัวอย่างเช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศ
เรื่อง “คลีโอพัตรา” (ภาพที่ 1) เม่ือน ามาวาดขึ้นใหม่เป็นฉบับภาษาไทย (ภาพที่ 2) จะเห็นได้ว่าในขณะที่
โปสเตอร์ต้นฉบับให้ความส าคัญกับนักแสดงน า 3 คน แต่ฉบับภาษาไทยได้เขียนภาพรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฉากหลัง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวฉากที่น่าสนใจในภาพยนตร์  ท าให้เห็นถึงความสามารถของช่างเขียน
ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ของไทยในการสร้างสรรค์ภาพเพื่อเล่าเรื่องจากจินตนาการ อีกทั้งยังสามารถ     
พลิกแพลง “motif” จากโปสเตอร์ต่างประเทศให้เหมาะสมกับรสนิยมของคนไทยได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน 
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยจึงนับเป็นศิลปะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ยุคนั้น รวมทั้งสะท้อนบุคลิกลักษณะและรสนิยมของคนไทยในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยมักจะเล่าเรื่องราวจากเน้ือหาในภาพยนตร์หรือเป็นภาพจากฉากใน
ภาพยนตร์ไว้ในองค์ประกอบรองหรือฉากหลังจ านวนมาก ซึ่งบางครั้งก็ไม่จ าเป็นว่าต้องปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์ก็ได้ เพราะว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยจะวาดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องหรือวาดระหว่างการถ่าย
ท าภาพยนตร์ช่างเขียนภาพจึงรู้เพียงเน้ือหาของภาพยนตร์อย่างคร่าวๆ และยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องน้ันๆ 
มาก่อน การหยิบยืม “Motif” จากโปสเตอร์ภาพยนตร์มาพลิกแพลงผสมกับจินตนาการของตนเอง จึงเป็น
วิธีการหน่ึงทีช่่างเขียนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยน ามาใช้  
 

 
 

ภาพที่ 1โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “คลีโอพัตรา” (พ.ศ. 2506) ผลงานของ Howard Terpning  
ที่มา : IMP Awards, Cleopatra Poster #2 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 9 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.impawards.com/1963/cleopatra_ver2.html 
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ภาพที่ 2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “คลีโอพัตรา” ฉบับภาษาไทย (พ.ศ. 2506) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : Facebook kampol niyomthai, รูปภาพของ Kampol [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 

 
นอกจากฝีมือทางเชิงช่างแล้ว โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยยังมีพัฒนาการที่สูงและความเป็นศิลปะ

มากขึ้น จะสังเกตได้จาก การจัดวางองค์ประกอบภาพในโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบคลาสิก การจัดวาง
องค์ประกอบภาพในแนวเฉียง การจัดองค์ประกอบภาพในลักษณะก่อตัวขึ้นเป็นรูปภูเขา และการเขียน
ภาพที่เน้นความเป็นสามมิติ ซึ่งท าให้โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยมีลักษณะคล้ายภาพจิตรกรรมมากยิ่งขึ้น 
หรือมากกว่าการเป็นเพียงโปสเตอร์ภาพยนตร์เท่าน้ัน จากการส ารวจพัฒนาการของโปสเตอร์ภาพยนตร์
ไทยอย่างละเอียดท าให้วิเคราะห์ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย โดยแบ่งตามเทคนิคที่ใช้ท า
โปสเตอร์ภาพยนตร์ได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1. โปสเตอร์เทคนิคภาพถ่ายตัดปะ ได้รับความนิยมในยุคแรกๆ (พ.ศ. 2593- 2510) จนหมดความ
นิยมลงและถูกน ากลับมาใช้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยมักน าภาพถ่ายนักแสดงจากฉากภาพยนตร์มา               
จัดองค์ประกอบใหม่แบบง่ายๆ พิมพ์ภาพแบบสีเดียว สองสี หรือหลายสี และ ในระยะต่อมามีการจัด
องค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้น นิยมแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เพื่อเทสีพื้นที่สดใส การจัดฉากอลังการน่าสนใจ 
การเล่าเรื่องและการจัดองค์ประกอบศิลป์ดีขึ้น  

2. โปสเตอร์เทคนิคภาพวาด ได้รับความนิยมอย่างมากจนเข้ามาแทนที่โปสเตอร์ภาพยนตร์
เทคนิคภาพถ่ายตัดปะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา และอาจกล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 2517 และปี พ.ศ. 2521 
เป็นปีทองของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเทคนิคภาพวาด ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

              2.1 เทคนิคการวาดภาพแนวจิตรกรรม เริ่มได้รับความนิยมอย่างอย่างเด่นชัดใน ปี พ.ศ. 
2515-2523 จนเริ่มมีภาพวาดแนวประยุกต์ศิลป์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภาพวาดแนวจิตรกรรมก็ยังมี
อยู่ควบคู่กันไป  
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2.2 เทคนิคการวาดภาพแนวประยุกต์ศิลป์ เริ่มด้วยการประดิษฐ์กรอบภาพในเชิงตกแต่ง 
ใน ปี พ.ศ. 2516 และ ปี พ.ศ. 2522 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมาเริ่มมีการวาดภาพที่มีลักษณะ           
การเน้นลายเส้นแบบวาดเส้นระบายสี การนิยมเขียนภาพธรรมชาติในฉากหลังแบบทิ้งฝีแปรงโดยการใช้ 
สีสดๆ หรือไม่ก็เขียนเป็นรูปดอกไม้หรือลวดลายแนวประยุกต์ศิลป์ นิยมในโปสเตอร์ภาพยนตร์แนวรัก
และแนวตลก ตัวอย่างเช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เมียสั่งทางไปรษณีย์” (ภาพที่ 3) เป็นต้น 

 

 
   
ภาพที่ 3 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เมียสั่งทางไปรษณีย์” (พ.ศ. 2523)        
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, เส้นทางสายมายา อ าภา ภูษิต 2 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556.                 
เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2672 

 
โปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิคภาพวาดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 10 รูปแบบ ดังน้ี 

1. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่จัดวางองค์ประกอบภาพแบบรูปสามเหลี่ยมแบบคลาสิก  หรือ
รูปสามเหล่ียมกลับหัว เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “แม่นาคคะนองรัก” (ภาพที่ 4) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4 โปสเตอร์เรื่อง “แม่นาคคะนองรัก” (พ.ศ. 2511) 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 29 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 
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2. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่จัดวางองค์ประกอบภาพในแนวเฉียง พบในปี พ.ศ. 2515  
เป็นต้นมา  เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวนอกนา” (ภาพที่ 5) เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 5 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวนอกนา” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, สุดยอดนางเอกหนังไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2481 

 
3. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่จัดวางองค์ประกอบภาพเกาะกลุ่มขึ้นไปเป็นภูเขาบนฉากหลัง 

สีขาวโล่ง เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “ชู้” แบบภาพแนวตั้ง (ภาพที่ 6) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 6 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “ชู้” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : โอเคเนชั่น, สูจิบัตร ขึ้นห้ิง [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/kanokrat/2007/07/07/entry-1 
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4. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่วาดภาพแบบสามมิติ เช่น การเขียนภาพในมุมมองแบบตามด 
นิยมมากในปี พ.ศ. 2519 ส่วนใหญ่นิยมใช้ในภาพยนตร์แนวบู๊และแนวโป๊ เช่นโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง 
“ท้ามฤตยู” (ภาพที่ 7) ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงคือ การเล่นกับมุมมองของคนดูโดยวาดองค์ประกอบภาพให้พุ่ง
เข้าหรือพุ่งออกมาจากภาพ ซึ่งจะปรากฏทั้งองค์ประกอบภาพและการออกแบบตัวอักษร ได้รับความนิยม
อย่างมากในปี พ.ศ. 2522 และ ปี  พ.ศ. 2529 ส่วนใหญ่มักใช้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์แนวบู๊และ                  
แนวภูตผีปีศาจ เช่นโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เมืองในหมอก” (ภาพที่ 8) เป็นต้น 

 

 
                    

ภาพที่ 7 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “ท้ามฤตยู” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, เหมยฟ้า ดาราดังในอดีต [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4855 

 

 
 

ภาพที่ 8 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เมืองในหมอก” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, 2521 หนังสุดสยอง เมืองในหมอก [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556.            
เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4511 
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5. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่วาดภาพแนวแฟนตาซีหรือแบบเหนือจริง เริ่มจากปี พ.ศ. 2516 
จนมาพบมากในปี พ.ศ. 2519 เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “กาม” (ภาพที่ 9) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 9 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “กาม” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, ใบปิดภาพยนตร์(ตอนที่3)และสารพันบันเทิงไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 
6 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2809 

 
6. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่แสดงความเป็นไทย ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2520-2521            

ในภาพยนตร์แนวต านาน นิทานพื้นบ้าน หรือวรรณคดี เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า” (ภาพที่ 
10) เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 10 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า” (พ.ศ. 2520) 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, ใบปิดภาพยนตร์ ตอนที่ 2 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556.                            
เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2745 
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7. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่เน้นภาพองค์ประกอบหลักโดยวาดรูปทรงกลมล้อมรอบบริเวณ
ด้านหลังของภาพ เพื่อเน้นความส าคัญขององค์ประกอบน้ันๆได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2515-2516 มักใช้
วงกลมเพื่อสื่อถึงความหมายที่ต่างกันออกไป  

8. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องเป็นฐานให้กับองค์ประกอบหลัก  
เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “มหาหิน” (ภาพที่ 11) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 11 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “มหาหิน” (พ.ศ. 2521) 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556.              
เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 

 
9. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ตีกรอบให้กับภาพ ทั้งกรอบแบบสี่เหลี่ยมเส้นหนาซึ่งได้รับ

ความนิยมในปี พ.ศ. 2516  หรือการประดิษฐ์ลวดลายตกแต่งกรอบภาพ พบในปี พ .ศ. 2516 และ                      
ปี  พ.ศ. 2522  

10. โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ
องค์ประกอบภาพ เช่น การแบ่งพื้นที่ภาพออกเป็นสามส่วนในแนวตั้งและวางองค์ประกอบหลักซึ่งเป็น
ภาพดาราน าไว้ในช่องตรงกลาง ดาราประกอบและฉากในภาพยนตร์ถูกจัดวางเฉลี่ยบนพื้นที่ภาพด้านซ้าย
และขวาอย่างลงตัว พบในปี พ.ศ. 2518 เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เผ็ด” (ภาพที ่12) เป็นต้น 
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ภาพที่ 12 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “เผ็ด” (พ.ศ. 2518) 
ที่มา : มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต (ตอนที่ 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556.               
เข้าถึงได้จาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1674 

 
3. เทคนิคภาพถ่ายตัดปะ เริ่มน ากลับมานิยมใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา เริ่มมีการน าเอา

ภาพถ่ายกลับเข้ามาประกอบกับโปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิควาดภาพ ในระยะแรกๆ มักน ามาตัดปะในภาพ
ดาราประกอบหรือภาพฉากในภาพยนตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมาเริ่มมีการใช้โปสเตอร์ภาพยนตร์
เทคนิคภาพถ่ายตัดปะทั้งภาพ ในระยะแรกจะพยายามออกแบบภาพให้คล้ายกับภาพวาดแต่ไม่ส าเร็จมาก
นัก เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “นางนวล” (ภาพที่ 13) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 13โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “นางนวล” (พ.ศ. 2530)        
ที่มา : พีเพิล ซีเน, 100 หนังไทยที่คนไทยควรดู [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?GroupID=51&Begin=0&RBegin=65&ID=11111 
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โปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิคภาพถ่ายตัดปะน้ีก็ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน และ
พัฒนาการก็เป็นแบบต่างประเทศคือ นิยมใช้เฉพาะภาพองค์ประกอบหลักหรือใช้เพียงฉากใดฉากหน่ึงใน
ภาพยนตร์หรือใช้ถ่ายภาพดารานักแสดงน าแบบจัดท่าทางขึ้นมาใหม่บนฉากทิวทัศน์ด้านหลังหรือไม่ก็น า
ภาพของดารานักแสดงมาตัดปะไว้กับภาพธรรมชาติที่ถ่ายภาพในแนวศิลป์เป็นฉากหลัง บางครั้งก็ใช้
เทคนิคซ้อนภาพท าให้รูปลักษณ์ของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเปลี่ยนแปลงไป ที่ส าคัญคือ การละทิ้ง
เอกลักษณ์ของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยด้วยการละทิ้งภาพเล่าเรื่องราวที่เป็นเน้ือหาในภาพยนตร์หรือภาพ
เล่าเรื่องจากฉากในภาพยนตร์และที่ส าคัญก็คือ โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามแนว
ทางการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นสากล มากขึ้น เช่น ความนิยมท าภาพยนตร์แบบครบรสมาเป็นเน้นรสใด          
รสหน่ึงแบบต่างประเทศ และที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของโปสเตอร์ภาพยนตร์รวมทั้ ง                                 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสร้างภาพยนตร์ของไทยท าให้กลุ่มคนดูภาพยนตร์ไทยเปล่ียนไปด้วย  

อย่างไรก็ตามการกลับมาของโปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิคภาพถ่ายตัดปะน้ี ท าให้เกิดยุคตกต่ าของ
โปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิควาดภาพแนวจิตรกรรมและแนวประยุกต์ศิลป์เพราะมีราคาแพงกว่า ท าให้
โปสเตอร์ภาพยนตร์เทคนิคภาพถ่ายตัดปะเข้ามาแทนที่ เป็นการปิดต านานโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเทคนิค
วาดภาพไปตลอดกาล 
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บทประพันธเพลง สายทางแหงชีวิต จากผลงานจิตรกรรมของ Thomas Cole สำหรับวง
piano quintet

‘The Voyage of Life’: a musical adaptation of Thomas Cole’s paintings for 
piano quintet. 

ผูวิจัย นาย สรวุฒิ พวงนาค

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย Jean-David Caillouët
สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา วิชาเอก การประพันธเพลง มหาวิทยาลัย ศิลปากร

บทคัดยอJ
J ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดทิวทัศน (Landscape painting) ในชวงศตวรรษที่ 19 ที่

มีชื่อวา “The Voyage of life” วาดโดย Thomas Cole จิตรกรชาวอเมริกัน ที่สื่อถึงการเดินทางของชีวิตใน

แตละชวงวัย และความงามของทัศนียภาพบนแผนดินอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 19 Thomas Cole เปนหนึ่งในผู

บุกเบิกการวาดภาพประเภท Landscape ในประเทศอเมริกา ผูวิจัยมีความประทับใจในภาพวาดชื่อวา The 
Voyage of life ของ Thomas Cole จึงตองการตีความภาพนี้ ผานทางเครื่องดนตรี Piano รวมบรรเลงกับกลุม

เครื่องดนตร ีซึ่งประกอบไปดวย Flute, Clarinet, Viola และ Cello ในรูปแบบการประพันธแบบ Piano 
Quintet
 ในป 1842 The Voyage of life เปนภาพชุด ที่บอกเลาเรื่องราวมีดวยกันทั้งหมด 4ภาพ เรียกวา 

‘Stage of life’ ไดแก 1) Childhood(ทารก) 2) Youth(เยาว) 3) Manhood(ผูใหญ) 4) Old age(ชรา) เปน

ภาพวาดที่ตามติดชีวิตนักเดินทางผูหนึ่ง ซึ่งเดินทางอยูบนเรือลองไปตามแมน้ำ ในแตละภาพจะมี Guardian angel 
(เทวดา) เปนผูนำทางไปบนสายน้ำของชีวิต ซึ่งในแตละภาพมีความสอดคลองในเรื่องของฤดูกาลไดแก ฤดูใบไมผลิ 

ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว 

J วิธีการประพันธเพลง ผูวิจัยอางอิงเทคนิคการประพันธจากสองนักประพันธคือ 1) จากการประพันธ

เพลงของ Alexander Scriabin ที่มีชื่อวา Color Organ ซึ่งเกิดจาก Scriabin เปนโรค Synesthesia (คือการ
ไดยินเสียงดนตรีแลวสามารถเห็นสีไดในขณะเดียวกัน) Scriabin ไดใชทฤษฎีนี้ในงานประพันธของเขา นั่นคือ

บทเพลง Symphony no.5 ‘Prometheus : The poem of fire’ และ 2) จากบทประพันธของ Sergei 
Rachmaninoff ที่มีชื่อวา ‘The Isle of the dead’ ซึ่ง Rachmaninoff เขียนเพลงนี้เพราะไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากภาพวาดของ Arnold Böcklin ซึ่งภาพวาดนั้นก็ชื่่อวา The Isle of the dead เชนเดียวกัน ลักษณะบท

เพลงที่่ประพันธ เปนบทเพลงประเภท Piano quintet ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องดนตร ี
Piano ,Flute ,Clarinet ,Violin และ Cello มีทั้งหมด 4 movements โดยชื่อของแตละ movement จะ
เหมือนกับชื่อของภาพทั้ง 4ภาพ ไดแก 1st movement ‘Childhood’ 2nd movement ‘Youth’ 
3rd movement  ‘Manhood’ และ 4th movement ‘Old age’ 

Keywords
The Voyage of life , Thomas Cole , Landscape , Piano Quintet , Symphonic poem , 
A.Scriabin , Color organ , Synesthesia , Symphony no.5 “Prometheus :The poem of fire” , 
Sergei Rachmaninoff , The Isle of the dead , Arnold Böcklin , Piano quintet , Romantic period 
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ภาพประกอบที่1 ภาพวาด ‘The Voyage of life: Childhood’ ของ Thomas Cole

ภาพประกอบที่2 ภาพวาด ‘The Voyage of life: Youth’ ของ Thomas Cole 
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ภาพประกอบที่3 ภาพวาด ‘The Voyage of life: Manhood’ ของThomas Cole

ภาพประกอบที่4 ภาพวาด ‘The Voyage of life: Old age’ ของ Thomas Cole 
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ภาพประกอบที่5 ภาพวาด ‘The Isle of the dead’ ของ Arnold Böcklin

บทนำ
J

ความเปนมา

J ‘The Voyage of life’ วาดโดย Thomas Cole จิตรกรชาวอเมริกัน ที่สื่อถึงการเดินทางของชีวิต

ในแตละชวงวัย และความงามของทัศนียภาพบนแผนดินอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 19 Thomas Cole เปนหนึ่งในผู

บุกเบิกการวาดภาพประเภท Landscape ในประเทศอเมริกา ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดทิวทัศน (Land 
scape painting) เนื่องจากผูวิจัยมีความประทับใจภาพวาดทิวทัศน ความสวยงามของธรรมชาติที่ถายทอดโดย

มนุษยและฝแปรง จึงไดคนหาภาพวาดทิวทัศนมาถายทอดสูผลงานดนตรี 

J ผูวิจัยไดเห็นผลงานของ Thomas cole ในหนังสือที่ชื่อวา American sublime: Landscape 
Painting in  the United States 1820-1880 วากันวา ผลงานศิลปะในฝงอเมริกาในชวงยุคโรแมนติกเปนสิ่งที่
สดใหม ธรรมชาติที่ยังไมมีมนุษยมาทำลาย ภาพวาดทิวทัศนที่สื่อออกมาจากศิลปนชาวอเมริกันจึงคอนขางบริสุทธิ์ 

สวยงาม ภาพวาดของ Thomas Cole สรางความประทับใจใหผูวิจัยเปนอยางมาก จนกระทั่งผูวิจัยไดเห็นผลงาน 

‘The Voyage of life’ ภาพวาดชิ้นนี้นอกจากจะเปนภาพวาดทิวทัศนที่สวยงามแลว ยังแฝงปรัชญาชีวิตของชาว

คริสเตียนดวยภาพชุด 4ภาพ ตามฤดูกาล เวลาและชวงวัยของมนุษย ผูวิจัยจึงตองการเชื่อมโยงศิลปะทั้ง2แขนงคือ 

ภาพวาดและดนตรี มาวิจัยและผสมผสานเปนผลงานชิ้นใหมขึ้นมา  
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วัตถุประสงค

J 1.เพื่อคนควาหาเทคนิคที่สอดคลองในการวาดภาพ Landscape นำมาดัดแปลงเปนงานดนตรี
ประเภท Piano quintet 
          J 2.ตองการสื่อความประทับใจของผูวิจัยที่มีตอภาพวาด นำเสนอในรูปแบบของงานดนตรี

        J 3.คนควาประวัติความเปนมาของงานศิลปะ และรูปแบบการประพันธในชวงศตวรรษที่19 นำมา

ผสมผสานเพื่อตอยอดงานสรางสรรคใหมๆ

ขั้นตอนในการประพันธเพลง
          J 1.ศึกษาขอมูลความเปนมาและวิธีการวาด ของภาพวาดประเภท Land scape
          J 2.ศึกษาความหมายของภาพ ‘The Voyage of life’ และนำมาตีความโดยใชความรูสึกนึกคิดของผู

วิจัยเปนหลัก

          J

J 3.เรียนรู และนำเทคนิคการประพันธเพลงตางๆ มาเชื่อมโยงและสรางงานดนตรีประกอบภาพ 
Landscape
          J 4.ประพันธเพลง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
          J 1.สรางผลงานที่มาจากภาพวาด และนำมาถายทอดผานเสียงดนตรี

          J 2.ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางของภาพวาด Landscape ในชวงศตวรรษที่19 และความงาม 

ความประทับใจ สื่อผานบทประพันธ

          J 3.สรางสรรคบทประพันธที่อางอิงถึงดนตรีในสมัยชวงศตวรรษที่19 ที่เปนการตีความจากภาพวาด

ในยุคสมัยเดียวกัน

          J 4.เผยแพรบทประพันธเพลงโดยการนำออกแสดง

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

J ทอมัส โคล เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ. 1801 เปนจิตรกรชาวอเมริกัน ที่เกิดในประเทศอังกฤษ เปนผู

กอตั้งตระกูลการเขียนแบบลุมแมน้ำฮัดสัน (Cole's Hudson River School) ซึ่งเปนขบวนการทางจิตรกรรมอัน

สำคัญขบวนการหนึ่งของประวัติศาสตรการเขียนภาพในสหรัฐอเมริกาที่รุงเรืองอยูราวระหวางกลางคริสตศตวรรษที่ 

19 จุดเดนของงานเขียนของโคลในรูปแบบการเขียนแบบลุมแมน้ำฮัดสันและงานของตนเองอยูที่ความเปนสัจจะและ

รายละเอียดของภูมิทัศนและปาเขาของสหรัฐอเมริกาตามแนวเขียนแบบศิลปะจินตนิยม และ ศิลปะธรรมชาตินิยม

J ดนตรียุคโรแมนติกมีลักษณะของแนวทำนองที่เต็มไปดวยการบรรยายความรูสึก มีแนวทำนองเดนชัด 

ลักษณะการแบงวรรคตอนเพลงไมตายตัว การประสานเสียงไดพัฒนาตอจากยุคคลาสสิกทำใหเกิดการคิดคอรด

ใหมๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใชแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก มีการนำคอรดที่เสียงไมกลมกลืนมาใชมากขึ้น มีการใชโนต

นอกคอรด บันไดเสียงที่มีโนตครึ่งเสียง (Chromatic Scale) การเปลี่ยนบันไดเสียงหนึ่งไปอีกบันไดเสียงหนึ่งอยาง

คาดไมถึง การประสานเสียงแบบโฮโมโฟนี (Homophony) ยังคงเปนลักษณะเดนสืบเนื่องมาจากยุคคลาสสิก การใช

เสียงดัง-เบา มีตั้งแต ppp ไปจนถึง fff คีตลักษณของเพลง (form) ยังคงเปนแบบ Sonata Form แบบ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         521 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81_(%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81_(%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


ยุคคลาสสิก แตมีความยืดหยุนของโครงสราง บทเพลง Symphonic poem หมายถึงบทเพลงที่คีตกวีไดพยายาม

ถายทอดเนื้อความมาจากคำประพันธหรือบทรอยกรอง (Poem) ตางๆ แลวพรรณนาสิ่งเหลานี้ออกมาดวยเสียงของ

ดนตรีอยางเหมาะสมนั้น จะเรียกบทเพลงแบบนี้วา ซิมโฟนิคโพเอ็ม (Symphonic Poem) ตอมาภายหลังเรียกวา 

โทนโพเอ็ม (Tone Poem) ตัวอยางบทเพลง Symphonic poem ไดแก The Isle of the dead, Op. 29 เปน 

Symphonic poem ประพันธโดย Sergei Rachmaninoff ไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของ Arnold 
Böcklin เขาเห็นภาพนี้ครั้งแรกที่ปารีส ในป ค.ศ. 1907 

J Piano Quintet เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายยุคคลาสสิก เปนบทเพลงประเภทแชมเบอร สำหรับเปยโน และ

เครื่องดนตรีอื่นๆอีก 4 ชิ้น แตไดรับความนิยมจริงๆตอนกลางศตวรรษที่19 เครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมคือ 

ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และเบส ความนิยมนี้เกิดจากบทประพันธ Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44 ของ 

R.Schumann ในป ค.ศ. 1842 (ใชเปยโนเลนกับ 2ไวโอลิน วิโอลา และเชลโล) จึงเปนกระแสใหนักประพันธในยุค

นั้นสรางสรรคบทเพลงประเภท Piano Quintet ยกตัวอยางไดแก F.Schubert, J.Brahms, A.Dvorak และ 
D.Shostakovich เปนตน

J Prometheus: Poem of Fire ของ Scriabin นั้น นำเสนอความเกี่ยวพันระหวางเสียงกับสี นำออก

แสดงอยางสมบูรณพรอมแสงสีครั้งแรกในป ค.ศ. 1915 เปนเพลงสำหรับวงออรเคสตราขนาดใหญและแสดง

ประกอบกับ Color Organ ซึ่งจะแสดงสีสันตางๆ ออกมาขณะเลนโดยการแปลคาจากตัวโนตที่บรรเลง งานชิ้นนี้ได

รับความสนใจอยางมากไมเพียงแตจากวงการดนตรีเทานั้น แตยังรวมไปถึงวงการวิทยาศาสตรอีกดวย

J Alexander Scriabin เกิดในป ค.ศ. 1872 เปนชาวรัสเซีย เรียนจบจาก Conservatory เมื่ออายุยี่สิบป 

และประสบความสำเร็จอยางมากตั้งแตในวัยหนุมในฐานะนักเปยโนและนักประพันธเพลง มีผลงานสำคัญๆ 

มากมายทั้งสำหรับเปยโนและสำหรับวงออรเคสตรา แม Scriabin จะไดรับอิทธิพลจากสำนักโรแมนติคในชวงที่เขา

เกิด แตก็มีสไตลการประพันธของตนเองที่คอนขางเดนชัด และดูเหมือนวาจะเปนนักประพันธเพลงเดนๆ คนเดียวใน

ยุคนั้น ที่การสรางสรรคผลงานไดรับแรงบันดาลใจจากรหัสยลัทธ ิ(Mysticism) ซึ่งเปนผลมาจากสภาพสังคมและ

วิถีความคิดของศิลปนสวนมาก (โดยเฉพาะกวีในกลุม Symbolist) ในยุค Silver Age ที่รัสเซียขณะ

นั้น ที่ปฏิเสธความเจริญกาวหนาทางวัตถุ และเชื่อวาเปาหมายของศิลปะที่แทจริงนั้นตองเปนไปเพื่อยกระดับจิต

วิญญาณของมนุษยชาติเทานั้น Scriabin เองใหความสนใจในการศึกษาปรัชญามาตลอด และรูจักงานของนักคิด

เชน Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Plato และ Schelling เปนอยางดี เมื่อกระแสรหัสยลัทธิปรากฏขึ้น

ในชวงตอระหวางศตวรรษนั้น วากันวาบรรยากาศในรัสเซียอบอวลไปดวยความกระหายใครรูเกี่ยวกับจิตวิญญาณ 

ผูคนคนหาพระเจา และชองทางในการสัมผัสสื่อสารกับทิพยภาวะ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางสีกับ

เสียงนี้ อาจสืบยอนไปไดไกลถึง Aristotle ที่คิดวาสิ่งตางๆ ในโลกนั้นสรางขึ้นดวยความสัมพันธและสัดสวนทาง

คณิตศาสตรทั้งสิ้น ความคิดนี้สืบทอดตอมายังงานเขียนของ Newton ที่ชื่อวา Optics (ค.ศ. 1704) ที่มีการเปรียบ

เทียบ spectrum สีทั้งเจ็ดเขากับเสียงเจ็ดเสียงใน diatonic scale และนำไปสูการประดิษฐ Clavesin Oculaire 

หรือ Color Organ 
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ภาพประกอบที่10 และ 11เปนสีของ Color organ ที่นำโทนสีมาเกี่ยวของกับโนต 12เสียง เปนทฤษฎีของ 

A.Scriabin 

แตผลงานที่จัดวานาสนใจที่สุดในระยะนั้นคือ Color Organ ของศาสตราจารย A.Wallace Rimington ที่

กำหนดสีในการบรรเลงโนตตางๆ กันสิบสองสี โดยแตละ octave มีความออนแกของสีสัมพันธกับเสียงสูงเสียงต่ำ 

และการบรรเลงโนตที่มากกวาหนึ่งตัวขึ้นไป ยังเปนการผสมสีตางๆ นั้นเขาดวยกันที่จอฉายภาพอีกดวย แต

ศาสตราจารย Rimington นั้นเปนจิตรกร และไมเคยไดสรางงานประพันธโดยใช Color Organ นี้ไว

ภาพประกอบที่12 เปนเครื่องColor Organ ที่ Rimington ประดิษฐขึ้น

J ซินเนสทีเซีย (synesthesia หรือ  synaesthesia) ซึ่งมาจากภาษากรีกคือ คำวา syn (รวม) + 

aisthesis (การรับรู) หมายความวา ประสาทสัมผัสตั้งแต 2 อยางขึ้นไป รับรูพรอมกัน ทฤษฎีรวมสมัยทฤษฎีหนึ่ง

เสนอโดย ไซมอน บารอน-โคเฮน (Baron-Cohen) และเพื่อนรวมงาน ทีมวิจัยนี้บอกวา ซินเนสทีเซียนาจะเกิดจาก

เหตุผลทางพันธุกรรม ซึ่งทำใหการเชื่อมตอของเซลลประสาทในสมองมีมากเกินพอดี สงผลใหการรับรูของประสาท

สัมผัสตางๆ ปะปนกัน เชน การไดยินเสียงกับการมองเห็น (ฟงเพลงบอกวาสีนั้นสีนี้) เปนตน พูดงายๆ คือ ทฤษฎีนี้

เชื่อวา สมองของคนที่เปนซินเนสทีเซียมีโครงสรางทางกายภาพ หรือ “ฮารดแวร (hardware)” แตกตางจากคนปกติ 

ทีมวิจัยของไซมอน บารอน-โคเฮน ไดศึกษาการทำงานของสมองโดยใชเทคนิคโพสิตรอนอิมิสชัน โทโมกราฟ 

(Positro Emission Tomography, PET) และการสรางภาพโดยฟงกชันนัล-เอ็นเอ็มอาร (functional-
Nuclear Magnetic Resonance imaging) และพบวา เมื่อคนที่ (อางวา) เปนซินเนสทีเซียไดยินเสียง สมอง

สวนที่เกี่ยวของกับการมองเห็นก็ทำงานดวยจริง ดร. ดาฟนี เมาเรอร (Daphne Maurer, PhD) นัก จิตวิทยาแหง
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มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร (McMaster University) ก็ตอยอดออกไปวา เปนไปไดไหมที่จริงๆ แลว คนเราทุกคน

เกิดมาพรอมๆ กับการเชื่อมตอของเซลลประสาทในสมองจำนวนมาก ซึ่งทำใหเกิดปรากฏการณซินเนสทีเซียไดอยู

แลว แตเมื่อเราเติบโต ขึ้น การเชื่อมตอนี้จะลดลงไปสำหรับคนสวนใหญ (ประสาทสัมผัสแตละอยาง ก็เลยแยกจาก

กัน) แตสำหรับคนพิเศษบางคนที่การเชื่อมตอยังเหลือคางอยู ก็เลยทำใหเกิดซินเนสทีเซียสำหรับคูของประสาท

สัมผัสที่เชื่อมตอกันอยู โอกาสที่จะพบคนเปนซินเนสทีเซียมีประมาณ 1 คน ใน 25,000 คน โดย สำหรับคนอเมริกัน 

พบวาโอกาสที่จะพบในผูหญิงมีมากกวาผูชายราว 3:1 ในขณะที่ทางสหราชอาณาจักร มีนักวิจัยทานอื่นไดประมาณไว

สูงกวานี้คือ 8:1 กลาวโดยสรุป ผูหญิงก็มีโอกาสเปนมากกวาผูชายหลายเทา

วิธีการวิจัย

J ผูวิจัยตีความหมายจากภาพ ผานความคิดสวนตัวของผูวิจัยเอง โดยคนควาขอมูลเชิงลึกในความ

หมายของภาพ ความเชื่อและเจตนารมณของจิตรกร ผูประพันธไดนำเทคนิคการประพันธ Color organ ของ  

A.Scriabin มาผสมผสาน และไดรับอิทธิพลวิธีการตีความภาพผานเสียงดนตรีจากบทเพลง The Isle of the 
dead ที่ประพันธโดย S.Rachmaninoff โดยประพันธไวทั้งหมด 4ทอน ตามภาพวาดของ Thomas Cole  
บรรเลงดวยรูปแบบของ Piano quintet ผูวิจัยไดใชวิธีการประพันธเพลงโดยมองภาพแลวเลือกเสียงที่ใกลเคียงกับ
แตละสีมากที่สุด โดยแตละสีจะไมไดอิงกับ Color organ ของ Scriabin ทั้งหมด เพราะผูวิจัยไมไดเห็นดวยกับ

ตารางสีของ Scriabin บทเพลงนี้จึงประพันธตามอัตวิสัยของผูวิจัยเองทั้งหมด  

ตัวอยางการวิจัย
J

J ในบทเพลงของ Prometheus: The Poem of fire ของ A.Scriabin นั้น ผูวิจัยไดทำการ

วิเคราะหบทเพลงคราวๆ และดึงสวนที่คิดวามีประโยชนในงานวิจัยนี้ มาวิเคราะหและตอยอด Scriabin ไดคิดคน 

Mystic chord ของตัวเองขึ้นมา หรือถาเปรียบเทียบเปน Scale จะคลายคลึงกับโหมด Lydian flat7

 

ภาพประกอบที่6 ‘Mystic chord’ ของ Scriabin 

J

J บทเพลงนี้มีความพิเศษตรงที่ ในขณะที่กำลังแสดงผลงานชิ้นนี้ จะมีแสงสีฉายอยูบนเวที ประกอบ

ตามสีของโนต Tonic key รูปแบบฟอรมของบทเพลง The poem of fire จะมีสวนคลายคลึงกับ Sonata form 

แตจะเปลี่ยน Tonic key ไปเรื่อยๆ และแสงสีจะฉายตามสีของ Tonic key สีของ Tonic key คือสีที่ Scriabin 

กำหนดไวในทฤษฎี Color organ ของเขาเอง (ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่10 และ 11)
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ภาพประกอบที่7 เปนภาพที่แสดงตัวโนตของ Tonic key ในยุคสมัยของ Scriabin ยังไมมีเทคโนโลยีที่สามารถฉาย

แสงสีไปพรอมกับการแสดง แตพอมาในภายหลังที่มีเทคโนโลยีเพียงพอ ทุกครั้งที่แสดงจะสามารถฉายแสงสีไป

พรอมกับการแสดงได แตสีนั้นไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับอุปกรณตางๆและเครื่อง Color organ ของสถานที่นั้นๆ

ผูวิจัยยกตัวอยางการเชื่อมโยง synesthesia ของเสียงและภาพของถ้ำมืดในภาพ Childhood 
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  J

(ภาพประกอบที่่8 เปนการยกตัวอยางในการใชเทคนิค Color organ ของ A.Scriabin ผสมเสียงของ Harmony 

หลายๆเสียงรวมกัน เชนเดียวกับเวลาที่จิตรกรผสมสีหลายๆสีรวมกัน สุดทายแลวจะกลายเปนสีดำมืด) 

ผูวิจัยยกตัวอยางการเชื่อมโยง synesthesia ของเสียงและภาพของแมน้ำในภาพ Childhood 
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ภาพประกอบที่9 เปนการยกตัวอยางในการใชเทคนิค Color organ ของ A.Scriabin ที่ใชโทนเสียงสีแดง สม 

เหลือง ตามโทนสีของแมน้ำในภาพ Childhood ซึ่งในทฤษฎีสีของ Scriabin แทนคาโนตตัว C สีแดง โนตตัว G 

สีสม โนตตัว D สีเหลือง และโนตตัว F สีแดง (ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่ 10 และ 11)
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J

J ยกตัวอยางเปยโนที่ใช motive เดิมของแมน้ำ แตจะเปลี่ยนเสียงและสีไปจากเดิม นำผสมกับสีตางๆ

ของเครื่อง woodwind และ string
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Motive หลักของบทเพลง (วิโอลาในหองที่4ของภาพ) ซึ่งจะนำเสนอตลอดทั้งเพลง ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจมา

จากเพลง The Isle of the dead ของ Rachmaninov ที่นำเสนอ Motive 1‘Dies irae’ ใหเปน Motive หลัก

ตลอดทั้งเพลง

1 Dies iraes (Day of Wrath) เปนบทเพลงสวดในสมัยศตวรรษที่13 ใชในพิธีกรรมทางศาสนาโรมันคาทอลิค
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(ตัวอยางทอน Childhood ที่นำเสนอ Motive หลักบนเสียงเปยโน)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

J หลังจากที่ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของ Thomas Cole: The Voyage of life แลว ผูวิจัย

ไดหาวิธีการตางๆ เพื่อที่จะนำมาตีความ จากภาพวาดสูผลงานดนตรี ผูวิจัยจำเปนตองใชประสาทสัมผัสทั้งสองดาน

คือการมองเห็นและการไดยิน จึงคนควา Synesthesia ที่หมายถึงการรับรูประสาทสัมผัสที่มากกวา1อยางพรอมกัน 

คนควาทฤษฎีตางๆมาปรับใชกับการสื่อสารของสีและเสียง เพื่อสรางผลงานไดอยางเหมาะสม การหาเสียง (Tone 
color) ที่จะใกลเคียงกับสีของภาพ การสรางสัญลักษณตางๆจากภาพสูเสียง ผูวิจัยนำสิ่งที่คนควาทั้งหมดมาสราง

สรรคผลงาน ผลสรุปวาเสียงดนตรีเปนอัตวิสัย(Subjective)ของผูวิจัยเองทั้งหมด เนื่องจากผูวิจัยไมเห็นดวยกับสี

ในทฤษฎีของ Color Organ เพราะตารางสีใน Color Organ ก็เปนอัตวิสัยของ Scriabin เองเชนกัน งาน

ประพันธเพลงที่อางอิงจากสังคมยุคโรแมนติก ไมสามารถบังคับใหผูฟงไดเขาใจดนตรีของผูประพันธ แตเปนเพียง

การนำเสนออัตวิสัยของผูประพันธใหผูฟงไดรับรูเทานั้น 

J ปญหาของการวิจัยครั้งนี้คือ เปนเรื่องยากที่จะทราบวาคนควาปรัชญาศาสนาลึกแคไหนถึงจะสามารถ

สื่อสารออกมาเปนบทเพลงไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยจึงตองการแสดงอารมณความประทับใจและ Tone color ของ
เสียงและสี มากกวาในแงของศาสนาและปรัชญา เพื่อใหเสียงทำหนาที่เปนผลงานดนตรีประกอบภาพวาดทิวทัศน

อยางแทจริง แตการที่ไดศึกษาคนควาความหมายของสัญลักษณตางๆในภาพวาด ผูวิจัยสามารถนำมาเปนไอเดียใน

การประพันธดนตรีไดเชนกัน 

ผลงานวิจัย 

Childhood 1st movement
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พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ : การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมยัเพือ่ตกแต่ง คาสา ดลีาฟลอร่า รี
สอร์ท แอนด์ สปา  พงังา 

 
THE FAITHFUL POWER OF NATURE : THE PAINTING  PROJECT FOR 

SETTING IN THE CASA  DE  LA FRORA RESORT AND SPA, PHANG - 

NGA, 

 
นายสรศกัด์ิ รักเพช็ร์ ผูว้ิจยั, ผศ.ธีรวฒัน ์งามเช้ือชิต อาจารยท่ี์ปรึกษา 
สาขาวิชาประยกุตศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 

    การสร้างสรรคง์านคร้ังน้ี ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก พลงัความศรัทธาต่อธรรมชาติ ดว้ยขา้พเจา้มี
ความนอบนอ้มเคารพต่อส่ิงน้ีจากเบ้ืองลึก ในขณะท่ีการด ารงชีวิตท่ามกลาง สงัคมท่ีมีความหลากหลาย
ซบัซอ้นทางความคิดในยคุปัจจุบนั ภายใตก้ารพฒันาอยา่งไร้ขีดจ ากดัทางวตัถุ หรือเรียกอีกอยา่งคือสงัคม
วตัถุนิยม   ทวีความวุน่วายกระตุน้ความอยากความตอ้งการอยา่งไม่ส้ินสุด ส่ิงน้ีเองท่ีนบัวนัยิง่ส่งผลต่อ
จิตใจของมนุษยใ์หไ้หลไปตามกระแสอยา่งง่ายดาย และดูเหมือนสจัจะแห่งธรรมชาติจะเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะ
ช่วยคืนสติ ทั้งเยยีวยาสภาวะทางจิตใจของขา้พเจา้ใหก้ลบัคืนมาเขม้แขง็ข้ึนทางสติปัญญาอีกคร้ัง อยา่ง
แทจ้ริง เกิดการสร้างสรรคง์านศิลปะจากประสบการณ์ ผนวกกบัการศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร และ
ความคิดสร้างสรรค ์ โดยก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์แลว้ลงมือปฏิบติั ตามล าดบัจนส าเร็จเป็น
ผลงานศิลปะสองมิติ แบบก่ึงเหนือจริง ใชส้ าหรับตกแต่งสถานท่ีภายในอาคารอยา่งเหมาะสม กลมกลืน 
โดดเด่น เสริมสร้างอารมณ์ทางสุนทรียะภาพ ต่อสถานท่ี มอบความรู้สึกผอ่นคลาย ยงัเช่ือมต่อจินตนาการ
แก่ผูพ้บเห็น และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลจ านวนมากมายท่ีเขา้มาพกัใน คาสา ดี ลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์
สปา แห่งน้ี 
 

ค าส าคญั พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ: จิตรกรรมไทยร่วมสมยั / คาสา ดี ลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา  
พงังา 
 

Abstract 

This creative project had the inspiration of the power of the faith toward the 

nature as a result of my deeply extraordinary respect of its power. The way of life of 

the common citizens was among the diversities of the chaotic ideas in the societies. 

Among the unlimited development of materials, or namely the materialism society, all 

of problematic crisis increasingly occurred and aroused the eagerness and the 

unlimited human wants. It was daily reflected on human mind freely flown toward the 

way of the social life. The truth of nature was seemingly as the prominent aspect to 
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remind and to strengthen us the consciousness and relieve us from the psychological 

conditions in the virtually strong intelligence. It emerged the creative artworks based 

on the personal experiences, accompanied with the literary reviews from books, 

documentaries, and creative thoughts; then pinpointed the aims or the objectives and 

took the action further. After all of the above steps, the artworks were accomplished to 

be the two-dimensioned artworks with semi-supernatural arts. The artworks were 

properly furnished in the interior decoration in the harmoniously prominent way. They 

boosted up the emotional aesthetics toward the sites, promoted the mood of the 

relaxation and created the imaginary linkages to any visitors, especially the great 

numbers of residents in this hotel. 

 

Key Word (s) : Power of Faith Toward The Nature : comtemporary Thai Paintings / 

Casa delaflora Resort & Spa, Phang- nga 

 

บทน า 
 เน่ืองดว้ยการศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประยกุตศิลป์เพื่อใหท้ราบถึงผลสมัฤทธ์ิ
ของการศึกษา โครงการการท าวิทยานิพนธ์จึงเป็นส่ิงส าคญัอนัแสดงออกถึงการสร้างสรรคผ์ลงานของ
นกัศึกษา เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการตกแต่งกบัสถานท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีเอกลกัษณ์น าเสนอรูปแบบเฉพาะตวั 
รวมถึงการค านึงถึงความเหมาะสม เลือกพื้นท่ีในการติดตั้งผลงานเพื่อใหส้อดคลอ้งและลงตวั 

โครงการวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ไดเ้ลือก คาสา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 
10ไร่ ต .นางทอง อ .ตะกัว่ป่า (เขาหลกั) จ.พงังา  มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการศึกษา ดว้ยลกัษณะ
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยรวมมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของขา้พเจา้ การออกแบบตกแต่งสถานท่ี โครงสร้างทั้งภายนอกและภายในมีความเรียบง่ายร่วมสมยั 
รวมถึงการเลือกน าวสัดุในการตกแต่งมาใชไ้ดอ้ยา่งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม การสร้างสรรคผ์ลงานทาง
ศิลปะของขา้พเจา้จึงช่วยเสริมสร้างทศันียภาพภายในสถานท่ีใหมี้ความงดงาม ทั้งท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงความ
กบัรู้สึกในเชิงสุนทรียะท่ีมีอยูใ่นตวัของมนุษยไ์ดม้ากยิง่ข้ึน 

เร่ืองราวท่ีขา้พเจา้น ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยประสบการณ์ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเบ้ืองลึกขา้พเจา้มีความเช่ือวา่มนุษยคื์อหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ มีการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั รับรู้ได้
วา่ในบางคร้ังอาจไดรั้บการเยยีวยา ทั้งทางกายและหยัง่ลึกเขา้สู่จิตวิญญาณอยา่งสมดุล  แต่ในปัจจุบนั
ท่ามกลางโลกท่ีเราอาศยัอยูชี่วิตของเราถูกครอบครองดว้ยส่ิงท่ีเรียกวา่ วตัถุนิยมหรือเรียกอีกอยา่งวา่ระ บบ
ทุนนิยม เทคโนโลยใีนปัจจุบนัไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วจึงทรงอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็น
อนัมาก ดว้ยธรรมชาติจิตใจของมนุษยท่ี์มีความอ่อนแอทั้งยงัตอ้งด้ินรนเพื่อการอยูร่อดมกัเอนอ่อนไปตาม
กระแสของโลกไดอ้ยา่งง่ายดาย จนสูญเสียและมองขา้มคุณค่าความดีงามภายใน จิตใจอนัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ 
ส่งผลใหส้งัคมในปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยความวุน้วาย เป็นผลจากความตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด   
ฉะนั้นความเป็นสจัจะของธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีจริงแทบ้ริสุทธ์ิสรรพส่ิงลว้นมีชีวิตทั้งจิตวิญญาณ ด ารงอยู่
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ไดด้ว้ยการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั มนุษยก์เ็ช่นกนัหากยอ้นมองใหดี้เราทุกคนเป็นเพียงอณูเลก็ๆเท่านั้น เป็น
เพียงส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึง  แต่เม่ือมีการรวมตวักนัจากหน่ึงเพิ่มเป็นสองเช่ือมต่อกนัเป็นจ านวนมาก จึงก่อเกิด
เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ ใหค้วามรู้สึกปลอดภยั มัน่คงแขง็แรง เป็นไดท้ั้งผูส้ร้างสรรคแ์ละผู ้ ท  าลายลา้ง ยงัคง
เคล่ือนไหวอยูบ่นโลก  แต่ในท่ีสุดแลว้เราต่างกต็อ้งพึ่งพาอาศยัธรรมชาติในการศึกษา ด ารงชีพ จากสภาวะ
สจัจะธรรมชาติน้ีเอง เป็นแรงปะทะอารมณ์ของขา้พเจา้ ไดน้ าเร่ืองราว พลงัศรัทธาจากธรรมชาติน้ี มาเป็น
แรงดลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะตามโครงการวิทยานิพนธ์ เร่ืองราวดงัท่ีกล่าวมามีความสอดคลอ้งกบั
พื้นท่ีติดตั้งผลงาน อยูใ่นรูปแบบท่ีพกัอาศยัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีหมุนเปล่ียนเวียนไปมากมาย มุง้เนน้การ
พกัผอ่นทั้งดา้นร่างกาย หาความสงบทางจิตใจ หลบหลีกความวุน้วายจากสงัคมทุนนิยมโดยอาศยั
ธรรมชาติเป็นท่ีพกัพิง จึงคาดวา่เ ร่ืองราวท่ีใชใ้นการสร้างงานกบัสถานท่ีจ าลองการติดตั้งผลงาน จะมีความ
สอดคลอ้งและส่งเสริมซ่ึงกนัละกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 
     

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัการติดตั้งภายใน “คาสา ดี ลาฟลอร่า รี

สอร์ท แอนด ์สปา โดยมุง้เนน้ ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งบรรยากาศภายในและบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ
จากภายนอกซ่ึงมีมนุษยเ์ป็นตวัเช่ือมโยง เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน  

2.เพื่อพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานต่อยอดระบบทางความคิด จนเกิดผลงานอนัเป็นรูปแบบเฉพาะ 
ใหมี้ความเหมาะสมลงตวัท่ีสุด 

3. เพื่อถ่ายทอดความเช่ือมัน่ในทางสจัจะนิยมของธรรมชาติ 
4. เพื่อยกระดบัจิตใจผา่นส่ือทางศิลปะต่อผูช้มผลงาน 

              
วธีิการวจิัย 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเร่ือง “พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ” เพื่อติดตั้งภายใน “คาสา ดี 
ลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา” ขา้พเจา้ไดจ้ดัแบ่งขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาสถานท่ีติดตั้งผลงาน 
1.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภาพรวมทั้งหมดเพื่อน ามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานท่ี

ซ่ึงเป็น 
พื้นท่ีจ าลองติดตั้งผลงานตามโครงการวิทยานิพนธ์ วา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.2 รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือส่ิงพิมพ ์วารสาร และขอ้มูลจาก INTERNET เวบ็ไซต์
ต่างๆ 

มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนักบัท่ีติดตั้งผลงาน เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานท่ี รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
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1.3 วิเคราะห์สถานท่ีจริง ถึงสภาพแวดลอ้มบรรยากาศ ตลอดจนบริเ วณต าแหน่งท่ี
เหมาะสมใน 

การติดตั้งผลงานจิตรกรรม โดยการบนัทึกในรูปแบบภาพถ่าย ทั้งภายในและภายนอก ของสถาน
ประกอบการ   

1.4 สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพนกังาน ในสถานประกอบการ 
อาทิเช่น 

ผูป้ระกอบการฝ่ายประชาสัมพนัธ์,เลขานุการ,ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานประกอบการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ประวติัความเป็นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงลกัษณะทางแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
สถานท่ี 
                1.5 วิเคราะห์ขอ้มูลไดรั้บรวบรวมทั้งหมดมาสรุป เพื่อประมวลความสมัพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานกบัสถานท่ี 
 2.ขน้ตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 
  2.1 ศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยั และส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการสร้างงาน 
  2.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์เดิม  หรือขอ้มูลการพฒันาสร้างสรรคผ์ลงาน
อนัเป็นประสบการณ์การตรงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรู้ และสะสมจนกลายเป็นบ่อเกิดของแนวคิด แรงบนัดาลใจต่อ
การพฒันางาน 
  2.3ศึกษาขอ้มูลของเร่ืองราวท่ีตอ้งการถ่ายทอด ดว้ยการหาภาพบรรยากาศธรรมชาติท่ี
ประทบัใจ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อน ามาประกอบในการสร้างงาน 
  2.4 วิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองท่ีตอ้งการจะศึกษาเพื่อสรุป และประมวลผลทั้งหมดมาสร้าง
ภาพร่างตน้แบบใหต้รงตามแนวคิดท่ีตั้งไว ้
  2.5 คดัเลือกภาพร่างตน้แบบท่ีมีความเหมาะสมลงตวัท่ีสุด น ามาขยายสร้างสรรคใ์หเ้ป็น
ผลงานจริง 
  2.6 เสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิ ตรกรรม เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ขผลงาน และการพฒันางานในขั้นตอนต่อไป 
 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความส าพนัธ์ระหวา่งสถานท่ีกบัผลงาน 
  3.1 สร้างแบบจ าลองของสถานท่ีในบริเวณท่ีตอ้งการน าผลงานเขา้ไปติดตั้ง 
  3.2 น าภาพถ่ายผลงานเขา้ไปติดตั้งในสถานท่ีจ าลอง เพื่อใหเ้ห็นภาพโดยรวมของ
บรรยากาศภายในอาคารเม่ือน างานเขา้ไปติดตั้ง 
  3.3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ระหวา่งกบัสถานท่ี พร้อมทั้ง
สรุปผลการศึกษา 
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ผลงานการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ (Art Thesis) 
  

โครงการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแบบ 2 มิติ เร่ือง“พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ” ติดตั้ง ภายใน คา
สา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา  เขาหลกั จ .พงังา ก าหนดพื้นท่ีวา่ง ระยะท่ีดูไกลสุดลูกหูลูกตา เสนอ
มุมมองในรูปแบบเบร์ิตอายวิวแสดงถึงความยิง่ใหญ่ เปิดรับสัมผสัพลงัจากธรรมชาติ มีการเปรียบเทียบใน
เชิงสรีระ ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีอยูจ่ริงภายใตส้จัจะธรรมชาติเป็นผูก้  าหนด  

ในการสร้างสรรคผ์ลงานผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงสภาพแวดลอ้มโดยประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ เพื่อ
ความเหมาะสมกบัแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน ทางดา้นขอ้มูลสถานท่ี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ รวมถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีต่อการใชส้อยเพื่อใหเ้กิดความลงตวั ดว้ยการออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในท่ีมีความเรียบง่าย ยิง่ใหค้วามรู้สึกผอ่น คลายกบัวสัดุท่ีใชใ้นการ
ตกแต่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติท่ีอยูร่ายรอบ โดยยดึหลกัการค านึง สร้างความกลมกลืนไปกบัลกัษณะของ
สภาพแวดลอ้ม  

ผูว้ิจยัมีการปรับปรุงแกไ้ขผลงาน ดว้ยน าการช้ีแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ในดา้นเทคนิค วิธีการท่ี
เหมาะสม การจดัองคป์ระกอบเพื่อความลงตวั โทนสีในบรรยากาศ ท่ีดูกลมกลืน  ผา่นการสร้างสรรคด์ว้ย
เทคนิค สีอะคริลิค โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคลอ้ง กบัสถานท่ีโดยตรง เพื่อ สร้างเสริมอารมณ์
สุนทรียะ ต่อผูท่ี้มาเขา้พกัในรีสอร์ทโดยตรง  โดยน าเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค ์จ านวน 10 ช้ินดงัน้ี 

 

ผลงานช้ินที่ 1 ผลงานช้ินน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากความรู้สึกฉ ่าเยน็ภายใตส้ายฝนเหนือเวิง้ฟ้า
ไกลๆ ในขณะท่ีแสงแดดยงัสาดส่องลงมากระทบกบัส่ิงต่างๆเบ้ืองล่าง ปรากฏการณ์น้ีใหค้วามรู้สึกพิเศษ
เสมอ จึงดึงเอาแสงสี อารมณ์  การรับรู้ร่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงต่างๆบนผวิโลกมาสร้างสรรคต์าม
ความรู้สึก จนเกิดเป็นผลงานช้ินน้ี การจดัองคป์ระกอบก าหนดใหจุ้ดเด่น มีลกัษณะกระจดักระจาย เพื่อ
ตอ้งการดึงดูดความสนใจ เคล่ือนไหว ใชโ้ทนสีท่ีมีความรู้สึกฉ ่าเยน็นุ่มนวลเพื่อตอ้งการ แสดงอารมณ์ให้
รับรู้ถึง ความผอ่นคลาย และ ปลดปล่อย 
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ภาพท่ี 1 ภาพเสกต็ : ความฉ ่าเยน็ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ช่ือผลงาน : ความฉ ่าเยน็ 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผา้ใบ ขนาด : 150x70 เซนติเมตร 
 

ภาพท่ี 2 ช่ือผลงาน : ความฉ ่าเยน็ 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผา้ใบ ขนาด : 150x70 เซนติเมตร 
 
ผลงานช้ินที่ 2 ผลงานช้ินน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากความอบอุ่นสดใสของแสงสียามเยน็  ให้

ความรู้สึกต่ืนเตน้ทุกคร้ังกบัการมองเห็น ส่งเสริ มใหท้รวดทรงต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นระยะไกล ไดส้ะกด 
และตรึงสายตาไวไ้ดทุ้กคร้ัง เกิดความหวงัความศรัทธา เสมือนการไดอ้ยูใ่นออ้มกอด  ลกัษณะการจดั
องคป์ระกอบก าหนดใหจุ้ดเด่นมีลกัษณะอยูต่รงกลางเพื่อตรึงความสนใจ จ านวนส่ิงเคล่ือนไหวเลก็ๆ เบ้ือง
หนา้แสดงอารมณ์มุ่งเขา้หาแปรสภาพสู่ความกลมกลืน  
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ภาพท่ี 3 ภาพเสกต็ : สู่ความอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ช่ือผลงาน : สู่ความอบอุ่น 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผา้ใบ ขนาด : 100x70 เซนติเมตร 
 
 
ผลงานช้ินที่ 3 ผลงานช้ินน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากความตระการตา จากพลงัความยิง่ใหญ่แห่ง

เชิงผา ซ่ึงเป็นท่ีพกัพิงอาศยัให้แก่เหล่าสตัวช์นิดต่างๆรวมทั้งมนุษย ์ในความยิง่ใหญ่น้ี ยงัปรากฏเห็นถึง
ความไม่จีรังย ัง่ยนืไวเ้ช่นกนั แปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา และเม่ือทุกส่ิงบนโลกถูกพิจารณาอยา่งละเอียด
ลึกซ้ึง มกัพบสจัจะธรรมท่ีซ่อนไวเ้สมอ องคป์ระกอบของภาพ แสดงจุดเด่นท่ีจุดก่ึ งกลางเพื่อดึงดูดสายตา
ใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ในความไม่แน่นอน  
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ภาพท่ี 5 ภาพเสกต็ : เชิงผา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6 ช่ือผลงาน : เชิงผา 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผา้ใบ ขนาด : 100x70 เซนติเมตร 
 

ผล/สรุปการวจิัย 
 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสถานทีต่ิดตั้งผลงาน 

 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ภายใน คาสา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา  เขาหลกั 
จ.พงังา  ไดค้  านึงถึงสภาพแวดลอ้มโดยประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ เพื่อความเหมาะสมกบัแนวทางใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน ทางดา้นสถานท่ี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ รวมถึ งความสมัพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีต่อการ
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ใชส้อยเพื่อใหเ้กิดความลงตวั ดว้ยการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในท่ีมี
ความเรียบง่าย ทนัสมยัยิง่ใหค้วามรู้สึกปลอดโปร่ง เลือกใชว้สัดุอนัสอดคลอ้งกบัธรรมชาติท่ีอยูร่ายรอบใน
การตกแต่งโดยค านึงถึงความกลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้ม  ท าให้ ขา้พเจา้เกิดความประทบัใจในความ
สวยงามของสถานท่ี ท่ีใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย  สะดวกสบาย และรับรู้ถึงความอ่ิมเอมใจจากการพกัผอ่น
อยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 
  

 

 

ภาพท่ี 7 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี1 บริเวณผนงัดา้นขวาของอาคารตอ้นรับ (Lobby) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 8 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี2 บริเวณโถงทางเดิน พื้นท่ีเช่ือมต่อกนักบับริเวณอาคารตอ้นรับ 
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ภาพท่ี 9 จุดติดตั้งผลงานจุดท่ี3 บริเวณดา้นหนา้ของหอ้งพกัชั้น 2 ของอาคารตอ้นรับ 

อภิปรายผล 

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ” เป็นการถ่ายทอดมุมมองต่อ
ความนอบนอ้มศรัทธาพลงัอนัยิง่ใหญ่ในธรรมชาติ จากความรู้สึกส่วนตวัภายในจิตใจ ไดเ้ช่ือวา่ส่ิงน้ีคือ
ความศรัทธาและความศรัทธาน้ีเองท่ีก่อเกิดเป็นแรงขบัเคล่ือน ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดมุมมองน้ีผา่นรูปแบบก่ึง
เหนือจริง ในการสะทอ้นมุมมองของขา้พเจา้ ผา่นการ วิเคราะห์คน้ควา้ขอ้มูลจากต าราต่างๆ ศึกษารูปแบบ
การสร้างสรรคผ์ลงานจากศิลปินท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และประสบการณ์จริง น ามารวบรวม
จดัหมวดหมู่ สู่การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมชุดน้ีจนสมบูรณ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตกแต่ง อาคาร
ตอ้นรับ(Lobby) พื้นท่ีโถงทางเดิน ภายในหอ้งพกั และสปา ภายใน คาสา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ตามจุดประสงค์ 
1. ตามการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ท าใหไ้ดผ้ลงานสร้างสรรคศิ์ลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 

มิติ ทางความคิดสร้างสรรคอ์นัมาจากอารมณ์ความรู้สึก จากเร่ืองราวท่ีหลอมรวมอยูใ่นชีวิตประจ าวนั และ
การคน้หาทางออกดว้ยความคิดค านึง เร่ือง “พลงัศรัทธาจากธรรมชาติ” 

2. ไดแ้สดงทศันะโดยการคิดงานสร้างสรรคง์านศิลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการตกแต่งโดยใหเ้กิดความกลมกลืนและสอดคลอ้งระหวา่งผลงานกบัสถานท่ีภายในอาคาร 
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และสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ในส่วนพื้นท่ีประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby)  โถงทางเดิน  โถงหนา้
หอ้งพกั  ภายในหอ้งพกั และส่วนสปา 
 3. ไดเ้ผยแพร่ผลงานสร้างสรรคศิ์ลปะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ ใหเ้ป็นท่ีสนใจในวง
กวา้ง ซ่ึงผูส้นใจสามารถน าเป็นแนวทางสร้างสรรคผ์ลงานไดอี้กต่อไป 
 

สรุปและอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ เร่ือง “พลงัศรัทธาจาก
ธรรมชาติ” ท าใหไ้ดผ้ลงานศิลปะ  ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงานท่ีเกิดจาก อารมณ์ความรู้สึก  
เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์ คือความโหยหาจากเบ้ืองลึกของจิตใจ โดยอาศยัหลกัแห่งสจัจะธรรม
ของธรรมชาติ พื้นท่ีวา่ง แสง อากาศ รูปทรง การเปรียบเทียบเชิงสรีระ ระหวา่งมนุษยก์บั ธรรมชาติ 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นจริงท่ีเราพึงมีความนอบนอ้มต่อธรรมชาติมากเพียงไร การ ยกเร่ืองราวจาก ส่ิง
เหล่าน้ี มาส่ือแสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว จากความ ความรู้สึกกบับรรยากาศ 
อนัมีธรรมชาติเป็นผูใ้หแ้รงบลัดาลใจ  
 เม่ือจ าลองและทดลองน าไปติดตั้ง ณ ส่วนพื้นท่ีประชาสมัพนัธ์ อาคารตอ้นรับ (Lobby) บริเวณ
โถงทางเดิน โถงหนา้หอ้งพกั ภายในหอ้งพกั และส่วนสปา  ของ คาสา ดีลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด ์สปา  
พงังา พบวา่มีความสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนัอยา่งลงตวั อีกทั้งการตกแต่งยงักลมกลืนกบัก ารใชส้อย 
บรรยากาศ ขนาดพื้นท่ีรวมทั้งรูปแบบของการตกแต่งมีแนวคิดกลมกลืนกบัภูมิทศัน ์  ซ่ึงผลการสร้างสรรค์
ศิลปะในแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ ชุดน้ี  สามารถเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั พลงัศรัทธาจาก
ธรรมชาติ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติอยา่งแยกจากกนัไม่ได ้  แสดงใหเ้ห็น
ถึงความสอดคลอ้งกลมกลืน การน าสเนอผลงาน  อนัเกิดจากการผสมผสานกนัของทศันธาตุต่างๆทาง
ศิลปะไดอ้ยา่งลงตวั ทั้งยงัสามารถแสดงออกถึงเน้ือหา รูปแบ บ และเทคนิคดว้ยลกัษณะท่ีมีความเฉพาะตวั
จากประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้การศึกษาและทดลองไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืน  
 นอกจากไดผ้ลงานศิลปะในแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ ท่ีสร้างสรรคเ์ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัแลว้ ยงัไดเ้ทคนิควิธีการใหม่ๆ และแนวความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ มาสร้า งสรรคผ์ลงานใหเ้กิด
ความลงตวัมากยิง่ข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์  

 ก่อนท่ีจะไดผ้ลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไดผ้า่นกระบวนการคิด และทดลอง สร้างสรรค์
ผลงานเม่ือพบขอ้บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดจึงทบทวนเพื่อหาสาเหตุ แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
ทดลองท าใหม่ พฒันาข้ึนจนไดรั้บความพึงพอใจ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์คร้ังต่อไป 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 2 มิติ คร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีความ

คิดเห็นวา่ สามารถน าแรงบลัดาลใจ หรือความสนใจในดา้นอ่ืนมา สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมากมาย ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองราวจากผูส้ร้างสรรคเ์อง หรือมาจากธรรมชาติรอบตวั เช่ืออยา่งยิง่วา่ผลงานจิตรกรรมไทย
ร่วมสมยัสามารถน ามาออกแบบต่อยอดสร้างผลงานทางความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย 
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Grains of Time: A musical exploration of the inner life of Sound 
!
ธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการสำรวจช่วงชีวิตของเสียง 
!
ผู้วิจัย สรัญรัตน ์แสงชัย, อ.ที่ปรึกษา : ดร. Jean-David, Stephane Caillouet. 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (การประพันธ์เพลง) มหาวิทยาลัยศิลปากร  !!
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง ธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการ
สำรวจช่วงชีวิตของเสียง  ของผู้วิจัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้ประพันธ์ที่สนใจใน

กระบวนการการรับรู้ของมนุษย์ผ่านกระบวนการการเก็บบันทึกเหตุการณ์ของช่วงเวลาต่างๆ ผ่านการ

ศึกษาข้อมูลทั้งในด้านของภาพและเสียง  
 ผู้วิจัยเห็นถึงชีวิต ความทรงจำ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ผ่านเสียงๆ หนึ่ง เพราะช่วง
เวลาต่างๆ ที่อยู่ในเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินตามปกติหรือจะเป็นเสียงในระดับไมโครซาวนด ์  แสดงให้
เห็นถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาต่างๆ ของมนุษย์

และช่วงชีวิตที่อยู่ภายในเสียง 
 ในงานวิจัยชิ้นนี ้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกและนำ

แนวคิดของไมโครซาวนด์มาใช้ในการประพันธ ์โ ดยการสร้างสรรค์บทประพันธ์เชิงทดลอง จากการศึกษา
เทคนิคและแนวทางการประพันธ์เพลงใน 2 ลักษณะ ไ ด้แก ่ 1) การแยกชิ้นส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็กและ
ย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร ์ซินเธสิส (Granular Synthesis) และ 2) การแยกแยะส่วน
ประกอบของเสียง (ความถี,่ ความหนาแน่น และความสั้นยาวของเนื้อเสียง) ด้วย สเปคทรอล อนาไลซิส 
(Spectral Analysis)  
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงกระบวนการการเก็บบันทึกเหตุการณ์ของช่วงเวลาต่างๆ ผ่านการ

ศึกษาข้อมูลทั้งในด้านของภาพและเสียง ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและทรรศนะใหม่ๆ ใ นการสร้างสรรค์ผล

งาน และตั้งคำถามให้กับตัวเองว่า แล้วเสียงในทรรศนะของผู้วิจัยได้เดินทางผ่านอะไรมาแล้วบ้างและเสียง
เหล่านั้นมีคุณค่าอย่างไรกับผู้วิจัย !!
คำสำคัญ : ไ มโครซาวนด,์ เวลา, แกรนูเลชั่น ซินเธซิส, ดนตร,ี ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก, มิวสิคคงเคร็ต, 
สเปคทรอล อนาไลซิส, การตัดต่อ, เทป, การเก็บบันทึกเหตุการณ ์!!!!!!!!!
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บทนำ !
“Through our power of thinking and memory, we are able to move in all directions through the flow of 

time, we can move backwards in the past, we can speculate forwards in the future, we can think of 

durations and access different time scales.” Aki Pasoulas 

!
 งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง ธุลีของเวลา : ดนตรี

แห่งการสำรวจช่วงชีวิตของเสียง  ของผู้วิจัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้ประพันธ์

ที่สนใจในกระบวนการการรับรู้ของมนุษย ์ สืบเนื่องจากบทประพันธ ์ “เสียงในครรภ”์ และ “The 

Inside” ที่ผู้ประพันธ์ได้จำลองสภาวะของเสียงภายในร่างกาย โดยสื่อถึงสภาพแวดล้อมทางการได้ยิน

ของทารก เสียงของน้ำ ความอุดอู ้และการเคลื่อนไหวภายในครรภ์มารดา เพื่อให้ผู้ฟังได้จินตนาการ

ถึงสภาวะการได้ยินของทารกที่สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมผ่านเสียง สำหรับงาน The Inside ผู้

วิจัยได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการรับรู้ภายในร่างกาย ไ ปต่อยอดในการจัดแสดงงานศิลปะเสียงที่หอศิลป

วัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อนิทรรศการ Hear Here โ ดยบทประพันธ์ทั้งสองชิ้นที่ผ่าน

มาเป็นกระบวนการการรับรู้ในช่วงก่อนเกิด 

 จากผลงานที่ผ่านมาทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถามที่ว่า ใ นภาวะใกล้ตาย กระบวนการการรับรู้ของ

มนุษย์จะเป็นเช่นไร เพราะตัวผู้วิจัยเองไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์และความรู้สึกในภาวะใกล้ตายได ้

จากจุดนี้จึงนำไปสู่การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาวะใกล้ตาย หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“Near-Death Experience (NDE)” โ อลิเวอร ์ แซคส์  ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาได้เล่าถึง
1

ประสบการณ์ของดร.โทนี ่ ซิโคเรีย คนไข้ที่โดนฟ้าผ่าและอยู่ในภาวะใกล้ตายไว้ว่า คนไข้ของเขา

สามารถมองเห็นแสงสีขาวที่สว่างจ้า เห็นลูกๆ เห็นภาพตัวเองในอดีตผุดขึ้นมา รวมถึงรับรู้ได้ถึง

ความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ซึ่งการศึกษาในทางประสาทวิทยา ภาวะใกล้ตายสามารถเกิดขึ้นได้

ไม่เพียงแต่ช่วงการเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันหรือช่วงอาการโคมาของคนไข้เท่านั้น แต่สามารถ

เกิดขึ้นได้ในภาวะที่ความดันเลือดลดต่ำลงและสมองขาดอ๊อกซิเจน เช่นเดียวกันกับวิลเลี่ยม เจมส ์ที่

เขามองเห็นอุโมงค์ที่มีแสงสว่างส่องอยู่เบื้องหน้า รู้สึกถูกดึงผ่านมิติเวลา พบเจอสถานที่และผู้คนที่

ผ่านเข้ามาในชีวิต และความรู้สึกมีความสุขที่สวยงามในภาวะใกล้ตาย จะเห็นได้ว่าการรับรู้ของ

มนุษย์มีความซับซ้อน สมองจะประมวลผลและดึงความทรงจำจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้มา

เรียงร้อยและปะติดปะต่อความทรงจำที่สลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว 

 หลังจากที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในเรื่องการรับรู้และการนำความทรงจำในช่วงเวลาต่าง ๆ

ของมนุษย์แล้ว ทำให้เห็นว่ามนุษย์มีการแบ่งช่วงเวลาและนำเสนอการจัดการกับช่วงเวลาต่างๆ ของ

ชีวิตในหลายวิธ ี เริ่มต้นด้วยการกระพริบตา การกระพริบตาแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการแสดงออก

ถึงอารมณ ์ และจังหวะของการรับรู ้ วอลเตอร ์มูร์ช  (Walter Murch) กล่าวไว้ว่า จำนวนและจังหวะ2

 ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยากล่าวไว้ในหนังสือ Musicophilia : Tales of Music and the Brain1

 วอลเตอร ์สก๊อตต ์มูร์ช (Walter Scott Murch) ผู้ตัดต่อภาพยนตร ์กล่าวไว้ในหนังสือ In the Blink of an Eye 2

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         552 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ของการกระพริบตามีผลต่อจังหวะของอารมณ ์ ความรู้สึก และความคิดภายในจิตใจของมนุษย ์ เมื่อ

จำนวนของการกระพริบตามีความเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของมนุษย์ นั่นก็หมายถึงบุคคลิกของ

แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกัน เห็นได้จากนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดง ยิ่งนักแสดงคน

ไหนสามารถแสดงถึงตัวตนของตัวละครได้ด ีการกระพริบตาของเขาจะเป็นไปอย่างธรรมชาต ิทำให้

เห็นว่าการกระพริบตาของตัวละครนั้นเกิดขึ้นในชีวิตจริง นอกจากนี้การกระพริบตายังเป็นการ

บันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่ถูกเก็บสะสมไว้ในสมอง มนุษย์สามารถดึงภาพเหตุการณ์

เหล่านั้นกลับมาใหม่ในรูปแบบของความทรงจำ ซึ่งความทรงจำที่ถูกเรียกมานั้นจะไม่เป็นเส้นตรง 

(non-linear) กล่าวคือ ความทรงจำที่เกิดขึ้นจะมีการสลับกันไปมาของเหตุการณ ์ วอลเตอร ์ มูร์ชได้

เปรียบเทียบไว้ว่า ใ นชีวิตปกติของมนุษย ์ เวลากลางวัน ชีวิตจริงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นเป็น

มิติที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างน้อยก็สามส่วนในชีวิต ส่วนเวลากลางคืน ชีวิตจริงจะเกิดขึ้นในฝัน ภาพ

เหตุการณ์ในความฝันจะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆ และทับซ้อนกันด้วยวิธีที่แปลกไป และไม่มีความต่อ

เนื่องของช่วงเวลา และนั่นนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “การตัดต่อ” 

 ในบริบทของศิลปะ การนำเสนอการจัดการกับช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตถูกนำเสนอออกมา

ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือแม้กระทั่งการประพันธ์ดนตร ีการ

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงวิธีการตัดต่อภาพยนตร(์การลำดับภาพ)และวิธีการประพันธ์ดนตรีเข้าไว้

ด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ก่อนจะเป็นภาพยนตร์ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่นำเราเข้าไปสู่การบันทึกภาพที่

เคลื่อนไหวได้นั้น คือ การถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งการถ่ายภาพนิ่งเปรียบเสมือนการกระพริบตา ที่บันทึก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้บนแผ่นฟิล์ม เมื่อเราถ่ายภาพไว้หลายๆ ภาพ และนำภาพเหล่านั้นมาวางซ้อน

กัน จากนั้นก็ไล่ดูภาพด้วยความเร็วที่คงที่ระดับหนึ่ง จะเห็นว่าภาพนิ่งเหล่านั้นเกิดการเคลื่อนไหว 

นำไปสู่การพัฒนาเทคโนลียีที่มีความทันสมัยมากขึ้น จนเกิดการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สามารถ

เคลื่อนไหวได้ในเวลาต่อมา โ ดยกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะบันทึกภาพนิ่งของเหตุการณ์ที่กำลัง

เคลื่อนไหว ไ ว้ในเวลาท่ีรวดเร็ว (24 เฟรมต่อวินาที ) บนแผ่นฟิล์ม จากจุดนี้เองทำให้มีผู้ที่สนใจใน3

การนำเสนอเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว ้ มาถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว โ ดยนำเรื่องราวที่ถูกบันทึกมา

จัดลำดับภาพ ตามความต้องการในการเล่าเรื่อง และเรียกวิธีการดังกล่าวว่า “การลำดับภาพ” 

 แล้วการลำดับภาพในภาพยนตร์มีความเชื่อมโยงกับวิธีการประพันธ์ดนตรีอย่างไร? ย้อน

กลับไปเมื่อช่วงป ี 1930 ที่การบันทึกเสียงผ่านแถบแม่เหล็กถูกพัฒนาขึ้นและถูกใช้ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ อย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ ดนตร ี หรือแม้แต่การผลิตรายการวิทย ุ เมื่อเวลาผ่านไปความ

นิยมในการบันทึกเสียงผ่านแถบแม่เหล็ก (หรือที่เรียกว่า เทป) ก็เริ่มแพ่รหลาย ทำให้คนทั่วไป

สามารถหาซื้อเทปและเครื่องบันทึกเสียงได้ง่ายขึ้น วอลเตอร ์ มูร์ช ไ ด้เล่าเหตุการณ์ในสมัยเด็กไว้ใน

หนังสือ ของเขาว่า เมื่อเขาให้พ่อซื้อเครื่องบันทึกเสียงและเทปได้แล้ว สิ่งที่เขาทำคือการยื่นเครื่อง
4

 อัตราภาพที่เคลื่อนไหวในหนึ่งวินาท ีโดยปกติแล้วมนุษย์สามารถมองเห็นภาพที่เคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วไม่เกิน 24 ภาพต่อวินาที3

 หนังสือ The Conversations : Walter Murch and the Art of  Editing Film/Michael Ondaatje. ,64
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บันทึกเสียงออกไปที่หน้าต่างและบันทึกเสียงของนิวยอร์ค หรือบางครั้งก็จะเอาชิ้นส่วนของเหล็ก

ชิ้นเล็กๆ มาเรียงต่อกัน และบันทึกเสียงที่มาจากการถ ู ตี หรือนำเหล็กไปในที่ต่างๆ หลังจากนั้นไม่

นาน มูร์ชก็ได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ จากการตัดต่อเทป เราสามารถนำเทปที่ตัดไปเรียงใหม ่อาจจะด้วย

วิธีการที่นำเสียงที่บันทึกมาจากเทปสองตลับ และตัดชิ้นส่วนบางชิ้นจากเทปม้วนแรกไปแปะในเทป

ม้วนที่สอง เราสามารถกลับหัวเทปหรือแม้กระทั้งเล่นเทปถอยหลัง จากนั้นเขาก็ได้ตัดต่อเทปและ

เรียงชิ้นส่วนอย่างมีจังหวะทำให้เกิดเป็นดนตรีในรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากดนตรีทั่วๆ ไป  

 ในขณะเดียวกันนั้นเอง ที่ประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนาดนตรีแบบใหม่ขึ้นมาโดยมีแนวคิด

ของการตัดต่อเทปเข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มจากการบันทึกเสียงเสียงธรรมชาต ิ เสียงสิ่งแวดล้อม เสียงที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เสียงเครื่องดนตร ี หรือเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย ์ จากนั้นก็ตัด

เทปจนได้ชิ้นส่วนเล็กๆ และนำเทปเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์เพลง เรียกวิธีการที่

กล่าวมานี้ถูกเรียกว่า “มิวสิคคงเคร็ต” (Music Concrète) โ ดยมีปิแอร ์แชฟเฟอร์  (Pierre Schaffer) 5

เป็นผู้บุกเบิก จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของการเก็บภาพเหตุการณ์และช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์สามารถเก็บเหตุการณ์ไว้ใน

วัตถุต่างๆ และสามารถเรียกความทรงจำกลับมาได้โดยการนำเหตุการณ์ที่บันทึกไว้มาเล่นซ้ำอีกครั้ง 

ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านภาพและเสียงในเวลาต่อมา โดยความ

สัมพันธ์กันระหว่างการลำดับภาพและการประพันธ์ดนตร ี คือการที่เราสามารถนำช่วงเวลาที่ถูก

บันทึกไว้บนเทปมาตัดและสลับที่ช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ไ ด้อย่างอิสระ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

การรับรู้ของมนุษย ์กับการดึงความทรงจำที่สลับไปมา จากแนวคิดในการประพันธ์ดนตรีแบบมิวสิค

คงเคร็ต ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการประพันธ์ดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 หลังจากที่เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ผ่านเทป และตัดต่อช่วงเวลาเหล่านั้นได้แล้ว มีอะไร

เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของช่วงเวลาที่ถูกตัดบ้าง และมนุษย์สามารถรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้

อย่างไร? กลับไปที่การทำงานของภาพเคลื่อนไหว ใ นช่วงปี ค.ศ. 1867 วิธีการในการบันทึกภาพ

เหตุการณ์ของวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นั้นเริ่มใช้อย่างแพร่หลายจากช่างถ่ายภาพหลายๆ คน ซึ่งต่อมา 

แอ็ดวาร์ด มูบริดจ์ (Eadweard Muybridge) ช่างภาพชาวอังกฤษ ที่สนใจการบันทึกภาพการ

เคลื่อนไหว ไ ด้ถูกว่าจ้างจาก ลีแลนด ์ สแตนฟอร์ด (Leland Stanford) ใ ห้มาบันทึกภาพการ

เคลื่อนไหวของม้าในสนามแข่งม้าที ่สคราเม็นโต ้แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอมเริกา เพื่อพิสูจน์ว่า

ในช่วงเวลาหนึ่งของการวิ่ง ม้าจะยกข้าทั้งสี่ข้างเหนือพื้นดิน จากนั้นก็ได้มีการบัญญัติคำที่ใช้อธิบาย

การบันทึกภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว โ ดยมีจุดประสงค์เพื่อบันทึกและแสดงถึงลักษณะของ

การเคลื่อนไหวไปใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์โดยม ี เอเตียน จูลส ์มารีย ์ (Étienne-Jules Marey) 

นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส บัญญัติคำว่า “โครโนโฟโตกราฟฟี”่ (Chronophotography) ขึ้นมาเพื่อใช้

อธิบายเทคนิคดังกล่าว 

  

 ปิแอร์ แชฟเฟอร์ : นักประพันธ์ดนตรีชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นมิวสิคคงแคร็ตและก่อตั้งกลุ่ม GRMC (Groupe de Recherche de 5

Musique Concrète) ในสถาบันวิทยุฝรั่งเศส
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 ด้วยสายตาของมนุษย์มีขอบเขตการรับรู้ที่จำกัด เราไม่สามารถเห็นช่วงเวลาบางช่วงของ

การเคลื่อนไหวได ้จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำให้ภาพนั้นเคลื่อนไหวช้าลง หรือที่เรียก

กันว่า สโลโมชั่น (slow motion) การทำงานการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของสโลโมชั่นคือ การที่ภาพ

แต่ละภาพจะถูกบันทึกเป็นจำนวนที่มากกว่าและเร็วกว่าการมองเห็นของมนุษย ์ (มากกว่า 24 เฟรม

ต่อวินาที)ี ซึ่งโดยทั่วไปอัตราภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสโลโมชั่นคือ 60 เฟรมต่อวินาท ี หรือ

มากกว่า เมื่อเราดูภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วปกติ เวลาจะถูกยืดให้ช้าลงและทำให้เราสามารถดู

ความเคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างละเอียดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ  
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รูปภาพที่ 1 แสดงถึงการบันทึกภาพของม้าที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคโครโนโฟโตกราฟฟี่
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 เสียงมีการเคลื่อนที่ผ่านเวลา การที่เราจะดูรายละเอียดของเสียงในแต่ละช่วงเวลาได้นั้นเป็น

เรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการรับรู้ทางการได้ยินที่จำกัด เราสามารถได้ยิน

เสียงที่มีความถี่ระหว่าง 20 - 20,000 เฮิร์ธซ (Hz) และมีความยาวของเสียงที่มากกว่า 100 มิลลิวินาท ี

(ms) ก่อนที่จะมีระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตัล นักประพันธ์ดนตรีหลายๆ แขนง อย่าง มิวสิคคงเคร็ต 

อิเล็กโทรอะคูสติก หรืออิเล็กทรอนิกส ์ใ ช้วิธีการตัดต่อเทปในการประพันธ์ดนตร ีโ ดยนำเสียงที่

สนใจมาตัดต่อและจัดเรียงเสียงเหล่านั้นตามแนวคิดและวิธีการของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เอียน

นิส เซนาคิส  (Iannis Xenakis) ที่สร้างสรรค์ผลงาน “คงเคร็ต พีเอช” (Concret PH) จากการบันทึก6

เสียงการเผาไหม้ของถ่าน มาประพันธ์เป็นดนตร ีโ ดยนำเสียงที่บันทึกลงบนเทปมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

แต่ละชิ้นมีความยาว 1 วินาท ี และนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส ์ ทั้ง

การยืด-หดความยาวของเสียงและการวางเสียงซ้อนกัน ในการจัดแสดงผลงาน เซนาคิส ได้จัดแสดง

ที่หอจัดแสดงฟิลิปส ์ (Philips Pavilion) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ลำโพงทั้งหมด 425 ตัว

ผ่านระบบเสียง 11 ช่องเสียง เขาได้อธิบายถึงผลที่ได้จากการฟังเสียงด้วยลำโพง 425 ตัวไว้ว่า “ เส้น

เสียงที่วิ่งผ่านเส้นทางที่ซับซ้อนจากจุดหนึ่งในพื้นที ่เหมือนกับเข็มที่พุ่งมาจากทุกทิศทาง  ” 7

 ในเวลาต่อมาก็มีผู้ที่สนใจและศึกษารายละเอียดของเสียงในแต่ละช่วงเวลาอย่างละเอียด เกิด

การศึกษาการเกิดขึ้นขององค์ประกอบเล็กๆ ของเสียงในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยเคอร์ติส โรดส์  (Curtis 8

Roads) ไ ด้ให้ความหมายขององค์ประกอบเล็กๆ เหล่านั้นว่า “ไมโครซาวนด”์ (microsound) ไ มโคร

ซาวนด ์ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมาก อีกทั้งยังอยู่เหนือการรับรู้โดยปกติของมนุษย์

ด้วย (เสียงมีความยาวน้อยกว่า 100 มิลลิวินาท)ี มนุษย์ต้องการเวลาในการรับรู้และได้ยินเสียง กลไก

 เอียนนิส เซนาคิส นักประพันธ์ดนตร ีนักทฤษฏีดนตรีและสถาปนิก ชาวกรีก-ฝรั่งเศส6

 Rowell, Lewis (1985). Thinking About Music: An Introduction to the Philosophy of Music, p. 241.7

  เคอร์ติส โรดส ์นักประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก นักขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ชาวอเมริกันผู้เขียน8

หนังสือ Microsounds (2001)

รูปภาพที่ 2 และ 3 แสดงถึงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคสโลโมชั่น
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การได้ยินจะกำหนดขอบเขตของการได้ยินขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู ้โดยดึงเอกลักษณ์และส่วน

ประกอบต่างๆ ของเหตุการณ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้นในเสียงนั้นๆ ออกมา  วิธีการที่จะดึงรายละเอียดและ

องค์ประกอบของเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ออกมานั้น เมื่อเปรียบเทียบการทำงานของภาพ

เคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายกันในเรื่องของการบันทึกช่วงเวลา ผู้วิจัยจึง

ได้เชื่อมโยงและเปรียบเทียบวิธีการการทำงานของภาพที่กล่าวไว้ข้างต้น  และแบ่งออกเป็น 2 วิธี

ได้แก ่1) เทคนิคโครโนโพโตกราฟฟี ่และ 2) เทคนิคสโลโมชั่น  

 วิธีที ่ 1 “เทคนิคโครโนโฟโตกราฟฟี่” เราสามารถดูรายละเอียดของเสียงได้ด้วยวิธีการ

เดียวกันกับภาพ กล่าวคือ เมื่อเราใช้เครื่องมืออย่างโปแกรม สเปคทรอล อนาไลซิส  (spectral 9

analysis) ใ นการดูย่านความถี่ในช่วงเวลาต่างๆ ของเสียง เราจะเห็นว่าในช่วงเวลาแค ่ 1 วินาทีเรา

สามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย จุดเหล่านั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนของ ไมโครซาวนด ์
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 วิธีที ่ 2 “เทคนิคสโลโมชั่น” เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล เทคโนโลยีในการบันทึกเสียงได้เปลี่ยนแปลง

ไป เราสามารถมองเห็นเสียงในรูปของคลื่นเสียง  (sound wave) ภายในคลื่นเสียงจะประกอบไป10

ด้วยความความเข้มข้นของเสียง (intensity) โดยจะบอกถึงระดับความดัง-เบา (amplitude) ที่มีหน่วย

เป็น เดซิเบล (dB) ของเสียงที่เกิดขึ้น และความถี่ของเสียง (frequency) โ ดยจำนวนรอบของคลื่น

 โปรแกรมที่สามารถแสดงให้เห็นถึงย่านความถี่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเสียง ดูรูปภาพที่ 49

 ดูรูปภาพที ่510

รูปภาพที่ 4    แสดงถึงย่านความถี่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านโปรแกรมสเปคทรอล อนาไลซิส  

        (นาตาชา บาร์เร็ต : Untitled 3) 
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ความถี่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้เสียงสูงและต่ำ ซึ่งหมายถึง เสียงที่มี

รอบความถี่ของเสียงสูงจะมีความแหลมของเสียงมากกว่ารอบเสียงที่มีความถี่ต่ำ โ ดยมีหน่วยเป็น

เฮิร์ธซ (Hertz) ใ นระบบการบันทึกเสียงแบบดิจิตัล รูปแบบการทำงานในระบบดิจิตัลจะเปลี่ยน

สัญญาณจากพลังงานไฟฟ้าเป็นรหัสข้อมูลดิจิตัล อุปกรณ์จะทำการวัดค่ากำลังสัญญาณไฟฟ้าและ

แปลงสัญญาณออกมาเป็นข้อความ ที่เรียกกว่า แซมปลิ้ง (sampling) การบันทึกเสียงในระบบดิจิตัล 

ตัวกำหนดความละเอียดของคลื่นความถี่เสียงก็คือ แซมปลิ้งเรท (sampling rate) ไ ฟล์เสียงที่มีความ

ละเอียดของแซมปลิ้งเรทที่สูง นั่นหมายถึงเสียงที่ได้จะมีความละเอียดและมีคุณภาพที่สูงด้วย 
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 ด้วยเทคนิคสโลโมชั่นจะเห็นว่า เสียงก็มีแซมปลิ้งเรท ที่สอดคล้องกับ เฟรมเรท ใ นภาพ

เคลื่อนไหว ยิ่งแซมปลิ้งเรทมีความละเอียดมากเท่าไร เราก็จะสามารถบันทึกรายละเอียดของเสียง

เล็กๆ ในช่วงเวลาต่างๆ  ได้มาขึ้นเท่านั้น  

 จากการเปรียบเทียบกันระหว่างการทำงานของภาพเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง ทำให้

เห็นวิธีการต่างๆ ในการบันทึกเหตุการณ์หรือรายละเอียดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู ่ผ่านช่วงเวลาหนึ่งๆ จนได้

มาซึ่งองค์ประกอบในเชิงลึกของเสียง วิธีการหรือเทคนิคในการค้นหาองค์ประกอบเล็กๆ ของเสียง

นั้น ใ นทางดนตรีจะถูกเรียกว่า แกรนูล่าร ์ซินเธซิส (granular synthesis) โ ดยแกรนูล่า ซินเธอซิสจะ

ทำการแบ่งย่อยเสียงออกเป็นชิ้นเล็กๆ โ ดยที่แต่ละชิ้นจะมีความยาวของเสียงอยู่ระหว่าง 10-100 

มิลลิวินาท ี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้พัฒนามาจากการทำงานของเอียนนิส เซนาคิส ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

จากจุดนั้นก็ทำให้นักประพันธ์ดนตรีอีกหลายท่าน ได้หันมาสนใจและนำวิธีการแกรนูล่าร ์ซินเธเซิส 

ไปใช้ในการของตัวเอง  

 ในปีค.ศ 2011 นักประพันธ์ดนตรีอิสระ นาตาชา บาร์เร็ต  (Natasha Barrett) ได้สร้างสรรค์11

ผลงานที่ชื่อว่า อันไตเติ้ล 3 (untitled 3) ขึ้นมาโดยใช้เทคนิค แกรนูล่าร ์ซินเธซิส ใ นการสำรวจและ

ค้นหาส่วนประกอบเล็กๆ ของเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างขึ้นตอนการระเบิดหินในโครงการครัชโปรเจค 

 นาตาชา บาร์เร็ต นักประพันธ์ดนตรีอิสระ นักวิจัยและสร้างสรรค์เสียง จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษทั้งในระดับปริญญาโทและ
11

ปริญญาเอกในสาขาวิชาการประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก

รูปภาพที่ 5 แสดงให้เห็นรูปของคลื่นเสียง
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(crush project) ประเทศนอร์เวย ์โ ดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นชิ้นส่วนเล็กๆ และวิวัฒนาการของการ

กัดเซาะของหินระหว่างการกำจัดทิ้ง รวมถึงศึกษาการให้พลังงานของเสียงจากหินแกรนิต หินบะ

ซอลท ์ และหินทราย ระหว่างการถูกบีบอัด ซึ่งเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวของหินจากการระเบิดหินที่

ในภูเขา ผ่านการเดินทางไปในที่ต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและสังคมเมือง 

 ผลงานของนาตาชา บาร์เร็ต ทำให้ผุ้วิจัยเห็นถึงชีวิต ความทรงจำ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูก

เก็บบันทึกไว้ผ่านเสียงๆ หนึ่ง เพราะช่วงเวลาต่างๆ ที่อยู่ในเสียง ไ ม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินตามปกติ

หรือจะเป็นเสียงในระดับไมโครซาวนด ์ แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทำให้ผู้วิจัยได้

ตระหนักถึงการใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาต่างๆ ของมนุษย ์

 ในการวิจัยชิ้นนี ้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกและ

นำแนวคิดของไมโครซาวนด์มาใช้ในการประพันธ ์โ ดยการสร้างสรรค์บทประพันธ์เชิงทดลอง จาก

การศึกษาเทคนิคและแนวทางการประพันธ์เพลงใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแยกชิ้นส่วนของเสียงให้

มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร ์ ซินเธสิส (Granulatr Synthesis) 

และ 2) การแยกแยะส่วนประกอบของเสียง (ความถี,่ ความหนาแน่น และความสั้นยาวของเนื้อ

เสียง) ด้วย สเปคทรอล อนาไลซิส (Spectral Analysis) 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงกระบวนการการเก็บบันทึกเหตุการณ์ของช่วงเวลาต่างๆ ผ่าน

การศึกษาข้อมูลทั้งในด้านของภาพและเสียง รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคสมัยต่างๆ ที่

เปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถดึงเอาอนูเล็กๆ ของเสียงมาสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์ที่แฝงไปด้วย

สุนทรียะของเสียงที่ลึกซึ้ง ซึ่งในอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจทำให้เราสามารถรับรู้ถึงอนุ

ภาคเล็กๆ ของเสียงที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครซาวนด์ก็เป็นได้ จากจุดนี้ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและ

ทรรศนะใหม่ๆ ใ นการสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดคำถามให้กับตัวเองว่า เสียงในทรรศนะของผู้วิจัย

ได้เดินทางผ่านอะไรมาแล้วบ้างและเสียงเหล่านั้นมีคุณค่าอย่างไรกับผู้วิจัย 

!
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธ์ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านการ

ทดลองและสร้างสรรค์ผลงาน 

 2. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้ทดลอง มาผสมผสานกับ

แนวคิดที่ได้จากการตีความเสียงไมโครซาวนด ์

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอการจัดการกับช่วงเวลา

จากศิลปินหลายๆ ท่าน 

 2.   ศึกษาแนวคิดของไมโครซาวนด ์

 3.   สร้างสรรค์บทประพันธ์ร่วมสมัยในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก 
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วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 

 ขั้นเตรียมการ 

 1.   ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 

 2.   ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3.   ศึกษาบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก เทคนิคแกรนูล่าร์ซินเธซิส 

 4.   ศึกษาและทดลองเทคนิคที่ต้องการใช้ในบทประพันธ ์

!
 ขั้นดำเนินการ 

 1.   ศึกษาแนวคิดในศิลปะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการช่วงเวลา  

 2.   ศึกษาเทคนิคการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก 

 3.   ศึกษาแนวคิดของไมโครซาวนด ์เพ่ือนำไปต่อยอดในการประพันธ์ดนตร ี

 4.   ประพันธ์ดนตรีเป็นบทสั้นๆ เพื่อทดลองวิธีการต่างๆ จากเทคนิคแกรนูล่าร ์ซินเธซิส 

 5.   กำหนดสังคีตลักษณ์ของบทประพันธ ์ประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่จำนวน 3 ท่อน 

 6.  สร้างองค์ประกอบต่างๆ ของบทประพันธ ์โดยพัฒนาจากแนวคิดของไมโครซาวนด ์ซึ่งผู้

วิจัยจะนำเสียงที่ต้องการมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การบันทึกเสียง การเปลี่ยนคุณลักษณะของ

เสียงด้วยเทคนิคแกรนูล่าร ์ซินเธซิส หรือการจัดวางเสียง เป็นต้น  โดยเน้นให้วัตถุดิบทางเสียงที่ได ้มี

ความสอดคล้องกันและสามารถบรรยายเรื่องราวได้อย่างชัดเจน 

 7.   เสนอบทประพันธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

  

ขั้นสรุปผลการดำเนินการ 

 1.   นำเสนอผลงาน 

 2.   นำข้อมูลมาสรุปผล 

 3.   รายงานการวิจัย 

!
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ 1 ป ี7 เดือน 

 เริ่มงานวิจัย เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

 เสนองานวิจัยภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557  

!
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.   ศึกษาแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีแบบอิเล็กโทรอะคูสติก  

 2.   ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ ์

 3.   สร้างประสบการณ์ในการฟังดนตรีที่มีความหลากหลายให้กับผู้ฟัง 

!
!
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แผนการดำเนินงานและวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุลีเวลา : ดนตรีแห่งช่วงชีวิตของเสียง สามารถแยกแยะวิธีการสร้างสรรค์บท
ประพันธ์ได้เป็น 3 ส่วนได้แก ่
 1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของผู้วิจัยกับผลงานของศิลปินท่านอื่น 
 3. การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดไมโครซาวนด ์
  
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศิลปะแขนงต่างๆ วิทยาศาสตร์ รวมถึง

เทคโนโลย ี ที่มีเนื้อหาอยู่ในขอบเขตของ “เวลา” เพื่อสร้างความเข้าใจและนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์บท
ประพันธ ์โดยเริ่มศึกษาจากแนวคิดของศิลปิน นักคิด นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการช่วงเวลา เทคโนโลยี
ที่สามารถทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม ่ไ ปจนถึงการศึกษากายภาพของเสียงที่อยู่ใน

ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เรียกว่า ช่วงเวลาไมโคร (Micro Timescale) โดยเน้น
ไปที่อนุภาคเล็กๆ ที่ประกอบอยู่ในเสียง หรือที่เรียกว่า “ไมโครซาวนด”์ !
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของผู้วิจัยกับงานของศิลปินท่านอื่น 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของศิลปินหลายๆ ท่าน ผ่านบทประพันธ์ที่มีแนวคิดและ

กระบวนการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการช่วงเวลา ทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
 2.1. การประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์ (Editing Memories) 
เป็นหนึ่งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้วิจัยพบบ่อยในดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก แนวคิดในการ

ประพันธ์ลักษณะนี้เปรียบเสมือนการเรียกความทรงจำกลับมาและนำความทรงจำหรือเหตุการณ์ต่างๆ มา

เล่าเรื่องผ่านเสียงดนตร ีโดยนำเสียงที่บันทึกไว้มาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ ์
 บทประพันธ ์La Mémoire des Sons โดยเบอร์นาร์ด พาร์เมเกียนี ่  ที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของเบอร์นาร์ด ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและชิ้นส่วนของเสียงนับพันๆ โ ดยนำเสียงของฝูง
ชน สงคราม ศาสนาและธรรมชาต ิมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทประพันธ ์
 บทประพันธ ์A Walk Through the City โดยฮิลเดอร์การ์ด เวสเตอร์แคมป ์ที่ใช้เสียงอธิบายความ
เป็นอยู่ทางสังคมของเมืองแวนคูเวอร ์ อาทิเช่น เสียงการจราจร เสียงแตรรถ เสียงเครื่องเล่นพินบอล และ
เสียงของผู้คน โ ดยนำเสียงที่บันทึกไว้มาผสมผสานเสียงในจินตนาการหรือสังเคราหะ์เสียงที่บ่งบอกถึง

อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียงเหล่านั้น 
 นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานของศิลปินอีกหลายท่านที่มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันนี ้ อาทิเช่น ฟราน

ซิส โดมอนต ์(Francis Dhomont) กับผลงาน Forêt Profonde เป็นต้น 
 2.2. การประพันธ์ดนตรีด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียง (Life within Matter) แนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งด้านการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขยายลักษณะทางกายภาพของเสียง เนื่องจากวัตถุดิบที่ต้องการจาก

กระบวนการนี้คือชีวิตหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในเสียง ทั้งนี้เสียงที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาคือเสียงใน
ระดับอนุภาค (ไมโครซาวนด)์ หรือเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ

ถอดรหัส เปลี่ยนระดับเสียง หรือเพิ่มความดังของเสียงเพื่อให้สามารถได้ยินและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประพันธ์ได ้
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 บทประพันธ ์ Untitled 3 โ ดยนาตาชา บาร์เร็ต แสดงถึงชีวิตที่อยู่ในเสียงได้เป็นอย่างด ีโ ดยมีการ
สำรวจและค้นหาอนุภาคเล็กๆ ของเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างขึ้นตอนการระเบิดหิน และค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยว
กับการให้พลังงานของเสียงจากหินในรูปแบบต่างๆ ทั้งชนิดของเสียง ระดับความดัง-เบา หัวเสียง ความถี ่
ระดับเสียงที่เปลี่ยนไป อนุภาคเล็กๆ ของเสียง ความต่อเนื่อง ความกังวาน และพื้นที่ของสถานที่ตั้งของ
เสียง 

 บทประพันธ ์Concret PH โดยเอียนนิส เซนาคิส ที่บันทึกเสียงการเผาไหม้ของถ่าน และเทป

ที่บันทึกเสียงไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ โ ดยนำชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ได้ไปดัดแปลงและเปลี่ยนคุณลักษณะของ

เสียงผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส ์ ทั้งการยืด-หดความยาวของเสียงและการวางเสียงซ้อนกัน 

การยืดความยาวของเสียงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงเล็กๆ ที่ผ่านไปอย่าง

รวดเร็วได้ด้วย 

 2.3. การประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอแลปส์  (Audio Lapse) หมายถึงการนำเสียงที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันหรือเสียงที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่เกิดขึ้นต่างพื้นที่หรือช่วงเวลา มาตัดต่อและจัด

เรียงกันในเวลาหนึ่งๆ ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกเสียงช่วงเวลา 7.00 น. บริเวณสถานีรถไฟฟ้า โ ดยตั้ง

ไมโครโฟนไว้ในรถไฟฟ้าและชานชาลาเป็นเวลา 15 นาท ีจะเห็นได้ว่าเสียงถูกบันทึกในช่วงเวลาเดียวกันแต่
ต่างสถานที ่ ความน่าสนใจของวิธีการดังกล่าวคือ เราสามารถนำไฟล์เสียงทั้งสองที่บันทึกไว้มาตัดต่อและ

จัดเรียงในตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (ระยะเวลาในการบันทึกเสียง 15 นาท)ี เป็นต้น  
 ลุค เฟอร์รารี ่ (Luc Ferrari) เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใช้วิธีการนี ้ในบทประพันธ ์ Presque Rien ลุคได้
ใช้เวลาทั้งวันในการบันทึกเสียงธรรมชาติที่ชายหาดยูโกสลาเวี่ยนและนำเสียงที่บันทึกมาเรียบเรียงใหม ่
แนวคิดหลักของบทประพันธ์คือ การใช้สถานที่และช่วงเวลาเดียวในการบันทึกเสียง เพื่อค้นหาความน่า

สนใจของเสียงในช่วงเวลาหนึ่งๆ  
 แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ลักษณะนี ้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนำมาใช้เป็นองค์ประกอบ
หลักในการประพันธ์เพลง “ธุลีเวลา : ดนตรีแห่งการสำรวจช่วงชีวิตของเสียง” !
3. การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดไมโครซาวนด์ 
 หลังจากที่ได้ศึกษากระบวนการและวิธีการต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการทดลองสร้างสรรค์เสียงที่ได้
จากแนวคิดของไมโครซาวนด์ออกมาเป็นบทประพันธ์แบบอิเล็กโทรอะคูสติก 2 ผลงานด้วยกัน ไ ด้แก่ 
Sound Transformation No.1 และ Breathing Transformation  
  !
 3.1. Sound Transformation No.1 เป็นการทดลองค้นหาชีวิตที่อยู่ภายในเสียง โ ดยเน้นไปที่การ
ดัดแปลง และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงผ่านโปรแกรม ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงปิงปองที่กลิ้งอยู่ในหม้อ
เหล็กในลักษณะต่างๆ ทั้งหมุนหม้อเป็นวงกลม ขยับหม้อไปทางซ้าย-ขวาหรือปิดฝาแล้วเขย่าขึ้น-ลง 
เป็นต้น หลังจากนั้นก็นำเสียงที่บันทึกได้มาคัดสรรและนำไปทดลองด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร ์ 
 ผู้วิจัยเลือกเสียงปิงปองประมาณ 1.30 นาท ี เพื่อนำมาผ่านโปรแกรม ประกอบไปด้วย การตัดเสียง
เป็นชิ้นเล็กๆ และทำเป็นแซมเปลอร ์นำเสียงไปยืด-หด ปรับเปลี่ยนระดับเสียง นำเสียงรบกวนที่ได้จากการ
บันทึกเสียงปิงปองมาใช้ รวมถึงนำเสียงที่สั้นเกินกว่าที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้มาเรียงต่อกันเพื่อให้มีความ

ยาวที่มากขึ้น ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงนั้นๆ ไ ด้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยได้เสียงจำนวนมากและนำ
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มาสร้างสรรค์บทประพันธ ์โดยบทประพันธ์มีความยาวประมาณ 10 นาท ีโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
ดังนี ้!!!!!
 !!!!
 ช่วงที ่1 ผู้วิจัยตัดหัวเสียงของเสียงปิงปองมาทำเป็นแซมเปลอร ์โดยให้การกำเนิดเสียงแต่ละครั้งมี
ความห่างกันเป็นระยะๆ ค่อยๆ เพิ่มความถี่ของการกำเนิดเสียงจนเกิดการทับซ้อนกันของเสียงเพื่อแสดงถึง
อนุภาคเล็กๆ (Grains) ของเสียงที่อาศัยอยู่ในเสียงปิงปอง เสียงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนทิศทางไป
มาระหว่างซ้าย-ขวาและใกล-้ไกล เพื่อสร้างมิติให้กับบทประพันธ ์
 ช่วงที ่ 2 เสียงของการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โ ดยมีการยืด-หด เสียงให้ผู้ฟังไม่

สามารถรับรู้ได้ว่าคือเสียงอะไร และนำเสียงที่ได้มาทับซ้อนกัน ใ นช่วงนี้จะสามารถได้ยินเสียงอนุภาคเล็กๆ ที่

ละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นเหมือนบทนำที่จะพาไปยังเนื้อเสียงที่แท้จริง 
 ช่วงที ่ 3  การดัดแปลงเสียงเริ่มมีความซับซ้อนขึ้น ผู้วิจัยต้องการให้จุดนี้เปรียบเสมือนจุดไคล
แม็กซืของเพลง จึงค่อยๆ เปิดเผยเสียงที่แท้จริงออกมาทีละน้อย บทประพันธ์มีจังหวะและความดัง-เบาที่
หนักแน่นมากยิ่งขึ้น 
 ช่วงที ่ 4 เป็นช่วงสุดท้ายของบทประพันธ์โดยจะเปิดเผยเสียงจริงที่บันทึกมา โ ดยก่อนจะไปถึงจุด
นั้นผู้วิจัยได้ให้เวลาในการซึบซับเนื้อเสียงและชีวิตที่อยู่ภายในเสียง โดยปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงให้

น้อยลง แต่เน้นให้เหลือเพียงการใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซินเธสิส และการยืดเสียง เพื่อให้เข้าถึงชีวิตต่างๆ ใน
เสียงให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกย่านเสียงผ่านโปรแกรมสเป็คทรอลอนาไลซิส (Spectral 
Analysis) เพื่อนำมาใช้ในการประพันธ์อีกด้วย เสียงการเปลี่ยนแปลงค่อยๆ หายไปเหลือไว้เพียงเสียง

ปิงปองเสียงสุดท้าย เพื่อเป็นการเฉลยเสียงต้นฉบับ !!!!!!!!!!
 !

รูปภาพที่ 6 แสดงให้เห็นรูปของคลื่นเสียงในบทประพันธ ์Sound Transformation No.1

รูปภาพที่ 7 แสดงให้เห็นรูปโซโนแกรมของบทประพันธ ์Sound Transformation No.1
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 3.2. Breathing Transformation เป็นอีกหนึ่งการทดลองการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเสียง 
โดยเน้นไปที่การยืด-หด เสียง การเล่นเสียงกลับหลัง การกรองย่านความถี่และการใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซิ
นเธสิส นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้ทดลองการตัดเสียงเป็นชิ้นเล็กๆ และนำมาวางสลับกันให้คล้ายกับ

กระบวนการแกรนูล่าร ์ ซินเธสิส ใ นยุคที่มีการตัดต่อเทป ซึ่งกระบวนการตัดต่อเทปใช้เวลาในการทำค่อน
ข้างมาก อีกทั้งผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้วิจัย จึงเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซินเธสิส แทน
การตัดเสียงออกเป็นชิ้นเล็กๆ 
 แนวคิดในการทดลองนี้คือ การนำเอาเสียงลมหายใจเข้า-ออกมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ ์ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่านเสียงหายใจเข้า-ออก อีกทั้งยังขยายให้ได้ยินชีวิต

ของเสียงที่อาศัยอยู่ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษยด้วย บทประพันธ์มีความยาวประมาณ 12 นาท ีโดยแบ่งออก
เป็น 3 ช่วง ดังนี ้!!!!!
 !!
  
  !
 ช่วงที ่ 1 มีการใช้เสียงหายใจเข้าที่ถูกดัดแปลงแล้วมาใช้เป็นบทนำ เสียงถูกดัดแปลงโดยการยืด

ผ่านโปรแกรม Soundhack ในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น เสียงต้นฉบับมีความยาว 5 วินาท ีผู้วิจัยได้ยืดเสียงให้
มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 15 วินาท ี30 วินาท ี60 วินาท ีและ 90 วินาทีตามลำดับ เพื่อให้ได้เนื้อเสียงที่มีความ
แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนจำนวนการทับซ้อนกันของเสียงด้วย โ ดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที ่ 2x ผู้วิจัยได้
เปลี่ยนจำนวนการทับซ้อนของเสียงเป็น 1x และ 4x ทำให้เสียงบางเสียงที่มีจังหวะ (pulse) อยู่แล้วมีจังหวะ
ของการเกิดเสียงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกผลลัพธ์หนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ 
 ช่วงที ่ 2 ก่อนจะเข้าช่วงที ่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างเสียงที่มีความวุ่่นวายในตอนท้าย เพื่อให้เกิดความแตก
ต่างอย่างมากระหว่างช่วงแรกและช่วงที่ 2 หลังจากความวุ่นวายของเสียงหายใจ ผู้วิจัยปล่อยให้บท

ประพันธ์มีความเงียบประมาณ 3 วินาทีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความอึดอัด หลังจากนั้นก็รับเสียงเงียบด้วยเสียง

หายใจเข้าทำให้รู้สึกถึงการกลับมาหายใจได้อีกครั้ง หลังจากนั้นเสียงหายใจเข้าก็ค่อยๆ มีหางเสียงที่ยาวออก
ไปก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนรูปร่างเป็นเสียงที่ผ่านการดัดแปลง 
 ช่วงที ่3  เสียงที่มีการดัดแปลงเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเสียงที่แหลมสูงและเสียงที่ต่ำ ในช่วงนี้
ผู้วิจัยได้นำเสียงที่เกิดจากการทดลองตัดเสียงเป็นชิ้นเล็กๆ เข้ามาใช้เล็กน้อยซึ่งเสียงที่ได้นำมาใช้มีความ

กลมกลืนกับบทประพันธ์เป็นอย่างด ี ซึ่งถ้าฟังการตัดต่อเสียงเพียงอย่างเดียวจะให้ความรู้สึกที่แข็งกระด้าง

รูปภาพที่ 8 แสดงให้เห็นรูปของคลื่นเสียงในบทประพันธ ์Breathing Transformation
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จนเกินไป แต่เมื่อนำมาผสมเข้ากับเสียงต่างๆ ที่ได้ทำการทดลองแล้ว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าสนใจ 
ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ผู้วิจัยต้องการนำเสนอชีวิต ความสมบูรณ ์และความสวยงามของเสียงหายใจ  !!!!!!!!!!!
 !!
  
 ผลที่ได้จากการทดลองคือ ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีการบันทึกเสียงและการใช้เทคนิคอย่างแกรนูล่า ซินเธ
สิส การยืด-หดเสียง การดัดแปลงเสียงผ่านโปรแกรม รวมถึงการจัดวางเสียงในลักษณะต่างๆ ด้วย ซึ่งการทดลอง
สร้างสรรค์บทประพันธ์ทำให้ผู้วิจัยเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการในการจัดการเสียงเพื่อนำมาเป็น

วัตถุดิบในการประพันธ์ในลำดับต่อไป 
  
แนวทางการประพันธ์เพลงธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการสำรวจช่วงชีวิตของเสียงและบทวิเคราะห์บท

ประพันธ์ 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาท้ัง 2 ชิ้นและได้วิเคราะห์เทคนิค

และแนวคิดในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและเทคนิคที่เหมาะสมในการ

สร้างสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาดังต่อไปนี ้

 1. การค้นหาเสียงไมโครซาวนด์ด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 2. การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคการยืด-หด เสียง การเล่นเสียงกลับหลัง 

การกรองย่านความถี ่การเปลี่ยนระดับเสียงและการใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซินเธสิส 

 3. การตัดและจัดเรียงเสียงในรูปแบบเดียวกันกับการตัดต่อเทปในมิวสิงคงเคร็ต 

 4. การเลือกย่านความถี่ด้วยโปรแกรมสเป็คทรอลอนาไลซิส (Spectral Analysis) 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ลักษณะที่ประกอบไปด้วย การ

ประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ ์ การประพันธ์ดนตรีด้วยการ

ค้นหาชีวิตภายในเสียงและการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอแลปส์มาใช้ในบทประพันธ์อีกด้วย 

รูปภาพที่ 9 แสดงให้เห็นรูปโซโนแกรมของบทประพันธ ์Breathing Transformation 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากแนวคิดของผู้วิจัยที่ต้องการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะ

คูสติก นำไปสู่การศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีการประพันธ ์ เพื่อสร้างสรรค์งานทดลองขึ้น โ ดยนำ

ผลที่ได้จากการทดลองดังกล่าว ไ ปต่อยอดและพัฒนาในบทประพันธ ์ ธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการ

สำรวจช่วงชีวิตของเสียง ที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองในการเดินทางของชีวิตภายในเสียง

ที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆ โ ดยเน้นไปที่การสร้างมิติในการรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียงผ่าน

เหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ  

 บทประพันธ์ธุลีของเวลา : ดนตรีแห่งการสำรวจช่วงชีวิตของเสียง เปรียบเสมือนดนตรีที่ได้

เก็บรวบรวมประสบการณ ์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัย ที่มีส่วนประกอบของ

ประวัติศาสตร์ทั้งด้านดนตรีแขนงใหม ่ภาพยนตร์ รวมถึงแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างวิทยาศาสตร ์

โดยผู้วิจัยได้มีโอกาสทดลองและค้นหาเสียงและชีวิตที่อยู่ในเสียงได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตการ

วิจัยที่สนใจ นำไปสู่การค้นหาช่วงชีวิตของเสียงในมุมมองของผู้วิจัย 

!
อภิปรายผล 

 เม็ดทรายเล็กๆ จากนาฬิกาทราย อาจเปรียบได้กับชิ้นส่วนเล็กๆ ของเสียงที่พร้อมจะเดินทาง

ก้าวผ่านช่วงเวลา เฉกเช่นชีวิตของเราที่กำลังเดินทางผ่านช่วงเวลาต่างๆ ไ ปยังจุดสุดท้ายของชีวิต 

ทุกๆ การกระทำ ทุกๆ เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา จะกลายประสบการณ์ที่คอยบอกเราว่า เราผ่านจุดนั้น

มาได้อย่างไร เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าเราเดินทางผ่านอะไรมาแล้วบ้าง 

 ผลที่ได้จากการทดลองสร้างสรรค์บทประพันธ์มีทั้งที่เป็นที่พึงพอใจและควรแก้ไข อาทิเช่น 

วิธีการตัดเสียงในโปรแกรมและนำเสียงที่ตัดมาวางสลับกันเอง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาในการทำ

สูงอีกทั้งยังได้ผลที่ไม่ละเอียดเพียงพอ เป็นต้น สำหรับบทประพันธ์ชิ้นนี้ผู้วิจัยมีความพึงพอใจทั้งใน

ขั้นตอนการทดลองและค้นหาเสียงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ รวมถึงขั้นตอนการ

ประพันธ์ดนตรีด้วย 

 ผู้วิจัยหวังว่างานประพันธ์ชิ้นนี ้ จะสามารถเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ในการรับรู้ของผู้

ฟังได้อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดและสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ใ นอนาคต

ได้ 

!
!
!
!
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ป่ีไทยกบัการตีความสู่งานประพนัธ์เพลงสมยัใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง ป่ีไทย กบัการตีความผา่นงานประพนัธ์ร่วมสมยั เป็นงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ 
โดยผลของการศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานการประพนัธ์ดนตรีของผูว้ิจยั โดยมี
วตัถุประสงคค์ือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคดิการบรรเลงเคร่ืองดนตรีป่ีไทย และ เพือ่สร้าง
ผลงานประพนัธ์เพลงจากผลการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีป่ีไทยกบั
การตีความผา่นงานประพนัธ์ โดยผูว้ิจยัมีกรอบการสร้างสรรคผ์ลงานจากการศึกษาเพลงป่ีในวรรณกรรมเร่ือง 
พระอภยัมณี ประพนัธ์โดยสุนทรภู่  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการบรรเลงป่ีที่เกดิขึ้นในวรรณกรรม และน าประเด็นส าคญั เสนอ
นกับรรเลงป่ี แลว้ท าการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและเทคนิคการบรรเลงเพือ่น าไปสู่การตีความเพือ่
สร้างสรรคผ์ลงานการประพนัธ์ 

 ผูว้ิจยัไดป้ระพนัธ์ผลงาน ชุด “คนดีป่ีคุม้” (Pi protects the pure hearted) บทประพนัธท่ี์
ถ่ายทอดพลงัเพลงป่ีของพระอภยัที่แฝงขอ้คดิเชิงพทุธปรัชญาในเร่ืองการเป็นมนุษยท์ีค่รองสติได้ ออกมา
เป็นเพลงร่วมสมยัท่ีผสานเอกลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีป่ีกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆผา่นเทคนิคดา้นการประพนัธ์
เพลงร่วมสมยัเพือ่ให้เกดิผลงานเชิงสร้างสรรคท์ี่เป็นแบบเฉพาะและเกดิความแปลกใหม่ โดยใช้
แนวความคิดมาจากเคร่ืองดนตรีป่ีไทยในแง่มุมต่างๆ เป็นหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี     
 
ค าส าคญั :  ป่ีไทย/ป่ีใน/การประพนัธ์เพลงร่วมสมยั  
 
Abstract 

 Thai Oboe interpretation through new composition is research of art .The result 

of research can create the idea of music composition. The main principle is the 

research about the sound technique from Thai Oboe.  Moreover, the music was made 

from Thai Oboe and the story of Phra Apai Mani’s Thai Oboe in Phra Aphai Mani, 

Thai epic poetry which written by Sunthorn Phu. 

 The researcher has studied the technique of playing Thai Pi from the epic 

and brought to present the specialists of Thai Oboe for learn and collecting the idea 

from them.   
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 “Pi protects the pure hearted’ has mixed between Thai style, Thai Oboe 

and the international instruments. Importantly, the researcher needs to show the value 

of Thai Oboe which can control human emotion.  

  

Key words: Thai Oboe, New composition 

 

บทน า 
 ในยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงประชาคมโลก สงัคมทัว่ทุกแห่งมีแนวโนม้ทิศทางการ
เปล่ียนแปลงที่จะโยงสงัคมของตวัเองเช่ือมเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งแง่ของเศรษฐกจิ การคมนาคม ภาษา การ
ติดตอ่ส่ือสาร ซ่ึงอาจสงัเกตุจากภาวะสงัคมโลกที่ไดมี้การรวมกลุ่มโดยองคก์ารระหว่างประเทศที่จดัต ั้งขึ้น
เพื่อให้เกดิบูรณาการทางเศรษฐกจิ อาทิเช่น NAFTA (North American Free Trade Agreeme) , EU 
(European Union) , Mercosur (South Cone Common Market)  , GCC (Gulf Cooperation Council) หรือที่
เห็นไดช้ดัเจนและใกลต้วัเราคอืการเตรียมกา้วสู่สงัคมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC:ASEAN 
Economic Community) การรวมกลุ่มประเทศน้ีอาจถือเป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อการด ารงคอ์ยูใ่นสงัคมยคุใหม่  
 แต่ถึงอยา่งไรส่ิงที่น่ากงัวลอยา่งมากในยคุที่หลอมหล่อทางสงัคมเขา้ดว้ยกนัน้ี นัน่คือการ
กลืนหายเอกลกัษณ์ทางสงัคมทอ้งถ่ินดว้ยการถูกแทรกซึมจากสงัคมนิยม โดยเฉพาะศิลปะวฒันธรรม 
ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในหลายๆสงัคมบนโลกไดมี้การตระหนกัถึงปัญหาน้ีเช่นกนั จึงมีทิศทางที่มุ่งต่อการ
อนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมของสงัคมตนเองใหค้งอยูไ่ว ้ ท ั้งในส่วนของการศึกษา และการสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบต่างๆ 
 ส าหรับแง่ของการสร้างสรรคผ์ลงานเชิงศิลปะ การคน้หาแนวคดิเทคนิคต่างๆเพื่อมาสร้าง
ผลงานให้เกดิความน่าสนใจนั้นเป็นเร่ืองส าคญัที่ส่งผลต่อคุณค่าของงาน ในแง่ของการท างานดา้นการ
ประพนัธ์เพลงกเ็ช่นกนั ตลอดเวลาที่ผา่นมา นกัประพนัธ์ไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้วิธีการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
สร้างสรรคผ์ลงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจอยูเ่สมอ ในฐานะที่ผูว้ิจยั ไดศึ้กษาทางดา้นการประพนัธ์ดนตรี 
การคน้หาแนวคิดเพือ่น ามาสร้างสรรคผ์ลงานให้เกดิซ่ึงคุณค่า หากเม่ือนึกถึงปัญหาที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึง
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาเอกลกัษณ์ศิลปะวฒันธรรมของสงัคมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ือง
ดนตรีไทย  
 ป่ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีที่ส าคญัในวงป่ีพาทยข์องไทย ที่เป็นวงดนตรีไทยประเภทหน่ึง เนน้
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีคอื ระนาด ฆอ้งวง กบัเคร่ืองเป่าคอื ป่ี เป็นตวัน าวง ใชใ้นการบรรเลงเป็น
มหรสพทัว่ไปในสงัคมไทย  และใชบ้รรเลงเป็นเพลงพิธีการในพิธีกรรมอนัส าคญั ๆ ของไทยเช่นพิธีไหว้
ครู พิธีสงฆง์านมงคล  และงานอวมงคล เป็นตน้  รวมถึงใชบ้รรเลงประกอบการแสดงโขน ที่เป็นการแสดง
ชั้นสูงของไทย ที่ตอ้งอาศยัเสียงดนตรีวงป่ีพาทยป์ระกอบการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตวัละคร จึงแสดงให้
เห็นถึง ความส าคญัของการใชเ้สียงป่ีในการส่ืออารมณ์ต่าง ๆ ของตวัละคร 
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 การบรรเลงป่ี นั้นมีความละเอียดอ่อนมาก แตล่ะน้ิวเสียงของป่ีนั้นสามารถท าเสียงออกมา
ไดห้ลายรูปแบบ ประกอบกบัเทคนิคตา่งๆของป่ีทีมี่ส่วนช่วยในการสร้างเสียงในรูปแบบต่างๆ ท าให้เกดิ
สีสนัที่แตกต่างจากเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน และเน่ืองจากป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีที่เอ้ืออ านวยต่อการท าเสียงที่
ละเอียดอ่อน สามารถท าเสียงที่แหบโหย แปลกหู มีช่วงเสียงจากเสียงต ่าสุดถึงเสียงสูงสุดที่กวา้งมาก 
สามารถบรรเลงเลียนเสียงพูดหรือเสียงร้องไดดี้ โดยการบรรเลงนั้นจ  าเป็นทีต่อ้งใชค้วามรู้และทกัษะของผู ้
เล่นค่อนขา้งสูง จึงเป็นเคร่ืองดนตรีทีมี่เสน่ห์ สามารถบรรเลงให้เกดิเสียงแปลก ใหม่ แตกตา่งจากเสียงที่
เคยไดย้นิทัว่ไปไดห้ลายเสียงมาก 
 นอกจากน้ี ป่ี ไดไ้ปปรากฏในบทประพนัธข์องสุนทรภู่  เร่ืองพระอภยัมณี  ที่เป็น
วรรณกรรมช้ินยอดเยีย่มของไทย แสดงให้เห็นความเช่ือและแนวคดิที่สร้างคุณค่าทางดา้นดนตรีที่ส าคญั
มาก เป็นแนวคิดทีม่องดนตรีในดา้นบวก ใหค้วามส าคญัแกด่นตรีเป็นพิเศษ ตวัเอกของเร่ือง คอืพระอภยั
มณีช านาญการดนตรีคือเป่าป่ี และไดใ้ชด้นตรีในการแกปั้ญหาที่ส าคญั ๆ ในเน้ือเร่ือง เช่น บรรยายคุณของ
ดนตรีในการเป่าใหพ้ราหมณ์ทั้งสามฟัง  เป่าป่ีเตือนสติสินสมุทรระงบัศึกกบัอุศเรน เป่าสะกดทพัเจา้
ละมาน เป่าเก ี้ยวนางละเวง และเป่าฆ่านางผเีส้ือสมุทร เป็นตน้ เป็นการแสดงเห็นถึงการใชเ้สียงป่ีที่สามารถ
เขา้ถึงอารมณ์ของมนุษยท์ุกอารมณ์ทีมี่ต่อดนตรีไดอ้ยา่งครอบคลุม   
 จากทีก่ล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประพนัธ์ดนตรีที่ประยกุตใ์ช้
เสียง ป่ี มาร่วมกบัการประพนัธ์เพลงร่วมสมยัที่ผสมผสานความเป็นดนตรีไทยและเพลงร่วมสมยั ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการสร้างสรรคแ์นวทางที่จะน าเสนอศิลปะส่วนหน่ึงของไทยให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ดว้ย
การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลและกระบวนการความรู้ดา้นการประพนัธ์เพลงแบบสากลสมยัปัจจบุนั ที่
ครอบคลุมเคร่ืองดนตรีทั้งไทยและสากลตามจินตนาการ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีป่ีไทย 
 2. เพือ่สร้างผลงานประพนัธ์เพลงจากผลการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการ
 บรรเลงเคร่ืองดนตรีป่ีไทยกบัการตคีวามผา่นงานประพนัธ ์
 

วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจยัเร่ือง ป่ีไทยกบัการตคีวามสู่งานประพนัธ์เพลงสมยัใหม่ เบื้องตน้
ผูว้ิจยัไดท้  าการ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่ือรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ศึกษางานวิจยังานเอกสาร
วิชาการที่เก ีย่วขอ้ง ศึกษาและฝึกปฏบิตัิป่ี ผูว้ิจยัไดว้างทิศทางการศึกษาดงันี ้
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1.การวเิคราะห์วรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณ ี
 การเป่าป่ีในวรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณี ของสุนทรภู่ ตามที่ปรากฏในเร่ืองทั้งหมดมี 11 
คร้ัง พระอภยัมณีเป่าป่ี 10 คร้ัง และสินสมุทร เป่าป่ี 1 คร้ัง ผูว้ิจยัไดส้รุปและจบักลุ่มลกัษณะการใชใ้นแต่
และคร้ังและแยกเป็นประเด็นต่างๆ จึงไดป้ระเด็นส าคญัในการใชป่ี้ทั้งหมด 7 แบบ คือ  
 1.ป่ีประโลม เหตุการณ์ที่ปรากฏมี 2 เหตุการณ์ คอืพระอภยัเป่าป่ีแสดงว่าเห็นว่าป่ีดีอยา่งไร
แกพ่ราหมณ์ทั้งสามไดฟั้ง และ สินสมุทรเป่าป่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเป่าป่ี แกท่า้วสิงหล 
จุดประสงคข์องการใชป่ี้ของทั้ง 2 เหตุการณ์จะคลา้ยกนั ตวัละครในเร่ืองไดใ้ชป่ี้บรรเลงเพือ่แสดง
ความสามารถการบรรเลงป่ี โดยเลือกการบรรเลงเพือ่การขบักล่อม ท าให้ผูท้ี่ฟังผอ่นคลาย สบาย เคล้ิมจน
อยากพกัผอ่นและหลบัไป 
 2.ป่ีฆ่าท าลาย จิตใจ เหตุการณ์ที่ปรากฏ พระอภยัมณีเป่าป่ีให้นางผเีส้ือขาดใจตาย 
จุดประสงคข์องการใชป่ี้บรรเลงเพือ่สงัหารนางยกัษ์ ให้เจบ็ปวดทรมาณ ทุรนทุราย จนขาดใจตาย 
 3.ป่ีสะกดจติ เหตุการณ์ที่ปรากฏมี 3 เหตุการณ์ คอืการเป่าป่ีสะกดทพัเจา้ละมาน เป่าป่ี
สะกดทพัของตนเอง และการเป่าป่ีจบัวายพุฒัน์หัสกนั จุดประสงคข์องการใชป่ี้ทั้ง 3 เหตกุารณ์ จะใช้
บรรเลงเพื่อสะกดจติ ผูฟั้งให้มึนงง สบัสน และหมดสต ิ
 4.ป่ีสงบจิตใจ เหตกุารณ์ที่ปรากฏ เป็นการเป่าป่ีห้ามทพั จุดประสงคข์องการใชป่ี้บรรเลง
ในเหตุการณ์น้ี เพื่อท าให้ผูฟั้งที่ก  าลงัเกร้ียวกราด กา้วร้าว โมโห ใหห้ายโกรธไม่อยากรบราฆ่าฟัน และท า
ให้จิตใจสงบ อยากกลบับา้น  
 5.ป่ีเก ี้ยวสาว เหตุการณ์ที่ปรากฏทั้งหมด 3 เหตุการณ์ คือพระอภยัมณีเป่าป่ีเก ี้ยวนางละเวง 
จุดประสงคข์องการใชป่ี้บรรเลงทั้ง 3 คร้ังน้ี เพือ่ท  าให้นางละเวงเกดิความรัก หลงเสน่ห์ ในตวัพระอภยั 
หรือการเป่าจีบหญิงเก ี้ยวพาราศรี  
 6.ป่ีปลุกตื่นคืนสต ิ เหตุการณ์ที่ปรากฏ เป็นการเป่าป่ีปลุกทพั จุดประสงคข์องการใชป่ี้
บรรงเลง คร้ังน้ีเพื่อท าให้ทหารหรือคนที่ฟัง ตื่นจากพวงั ปลุกใหต้ื่น จากที่หลบัไหลอยูก่ลุ็กขึ้นมาให้รู้ตวั 
 7.ป่ีคร ่าครวญ เหตุการณ์ที่ปรากฏมี 2 เหตุการณ์ พระอภยัเป่าปีเพราะคิดถึงนางสุวรรณมาลี
และสินสมุทร และพระอภยัมณีเป่าป่ีร้องเรียกหานางละเวง จุดประสงคใ์นการใชป่ี้คร้ังน้ีเป็นการบรรงเลง
เพื่อแสดงความรู้สึก เศร้าโศรกเสียใจ อาลยัอาวร ถึงคนรักทีพ่ลดัพราก จากกนั   
 
2.การวเิคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์จากนักป่ี  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็ขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์บุคคลทีมี่ความรู้ความสามารถ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ทฤษฎีและการปฏิบตัิเคร่ืองดนตรี มีความผกูพนัใกลชิ้ดช านาญในการบรรเลงป่ี โดยบุคคลที่เลือก
สมัภาษณ์เป็นนกัป่ี จ  านวน 3 คน คือ 
 นายนนัธวตัร  ชยัวร ครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 นายควน ทวนยก  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบา้น)  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         571 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 ร.อ.สมนึก แสงอรุณ  นกัดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน ครูดนตรีไทย  
 จากที่ไดว้ิเคราะห์ประเด็นการใชป่ี้บรรเลงในสถานการณ์ต่างๆในวรรณกรรมพระอภยัมณี
ออกมาเป็น 7 แบบ ผูว้ิจยัจะน าประเด็นเหล่าน้ีมาสมัภาษณ์นกัป่ี ท ั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการที่จะทราบแนวคิดใน
การบรรงเลงป่ี ซ่ึงในฐานะของนกัป่ีที่มีความใกลชิ้ด ไดค้ลุกคลีกบัเคร่ืองดนตรีป่ีไทยมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน นกัป่ีนึกถึงเสียงป่ีเป็นอยา่งไร ใชเ้ทคนิคเสียงอะไร และจะเล่นเสียงป่ีออกมาอยา่งไร ผลจากการ
เกบ็ขอ้มูลจากนกัป่ี ท ั้ง 3 ท่าน  มีขอ้มูล ดงัน้ี 
 นายนันธวตัร  ชัยวร พดูถึงเสียงป่ี จะตอ้งมีการเกร่ินขึ้นมากอ่น และเวลาเรานึกถึงเสียป่ีจะ
นึกถึงการพรมน้ิว และการคร่ัง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณะเฉพาะตวันัน่เอง  
 1. ประเด็นการใชป่ี้ขบักล่อมปะโลมจิตใจ มีการเลือกใชเ้ทคนิคที่ท  าให้ไม่เกดิเสียงที่
โหยหวนมาก เดินท านองที่เป็นธรรมชาติ จงัหว่ะที่ไม่เร็วมาก ในการเป่าไดห้ยบิยกทอ่นบางทอ่นจากเพลง
นางนาค 2 ชั้นมา เสียงที่ใชมี้ระดบัเสียงที่ไม่สูงมาก เทคนิคการบรรเลงที่ใช ้ มีการคร่ัน การควง  พรมน้ิว 
สร้างเสียงที่มีความวงัเวงโดยเทคนิคผนัและโหน  จากนั้นจึงค่อยเปล่ียนมาเดินท านองทีล่ากชา้ ไม่มีการ
เคล่ือนที่ของเสียงมาก  
 2. ประเด็นการใชป่ี้ฆ่าท าลาย  เลือกใชป่ี้ประเภทป่ีชวา ให้เสียงที่ดุดนัน่าเกรงขาม หยบิ 
ยกส าเนียงจากเพลงสะระหม่า โดยใชเ้ทคนิคการ คร่ัน ผนัเสียงดงัสูง  โหยเพือ่ให้เกดิความวงัเวง สร้างให้
เกดิความรู้สึกว่ามีอนัตราย  
 3. ประเด็นการใชป่ี้สะกดจติ นึกเสียงที่โหยหวน เพือ่เกดิความมึนงง หยบิยกส าเนียงจาก
เพลงเชิดนอก ใชเ้ทคนิคผนัเสียงต ่า ใชก้ารคร่ันดว้ยน ้ าเสียงที่ดุดนั ใชก้ารปริบ ลกัษณะการบรรเลง จะเกร่ิน
เสียงแบบกระทนัหันแลว้ขึ้นสูง ใชเ้สียงลากยาวค่อยๆใส่เทคนิคและสีสนัเพิม่เขา้มาไปกบัเน้ือเสียง ไดแ้ก ่
คร่ัน ปริบ ผนัเสียง โหนเสียง ที่ส าคญัตอ้งเนน้ความหนกัแน่นและบรรเลงดว้ยความตั้งใจจดจอ่ต่อเสียง  
 4. ประเด็นการใชป่ี้สงบจิตใจ มีการใชท้  านองที่ยาว ไม่มีความหวอืหวามาก ตอ้งการจะส่ือ
ให้คนฟังอารมณ์เยน็ลง ใชเ้ทคนิคควง คร่ัน ปริบ เดินท านองไม่เร็วมาก โดยมีการหยบิยกท านองบางส่วน
จากลาวดวงดอกไม ้
 5. ประเด็นการใชป่ี้เก ี้ยวสาว   เลือกใชป่ี้ประเภทป่ีใน หยบิยกท านองเพลงจากลาวดวง 
เดือน ซ่ึงเป็นเพลงที่มีความหมายเจา้ชูก้รุ้มกร่ิม โหยหาอาลยัถึงหญิงอนัเป็นที่รัก   
 6. ประเด็นการใชป่ี้ปลุกให้ตื่น  นายนนัธวตัรเลือกใชป่ี้ประเภทป่ีชวา ใชล้กัษณะเสียงที่ 
ดงั สูง สลบักบัการเวน้พื้นที่เงียบแลว้กระแทกเสียงกระทนัหัน หยบิยกส าเนียงมาจากท่อนรัวลาเดียวทีอ่ยู่
ในเพลงรัว 3 ลา คลา้ยกบัการร้องปลุกคน ว่า “เอย้ ตื่น ๆ” ใชเ้ทคนิคคร่ันดงั สบดั กระทบ ปริบ โหย พรม
น้ิว    มีการกระแทกเสียงสูงปร๊ีดดงักอ้งกงัวาน ลกัษณะเสียงให้ความรู้สึกวุ่นวาย อุดตลุด กระฉบักระเฉง  
 7. ประเด็นการใชป่ี้คร ่าครวญอาลยั  เลือกใชป่ี้ประเภทป่ีใน หยบิยกท านองจากเพลง 
โศรกพม่า ทีมี่การเดินท านองชา้ลากยาว ให้ความรู้สึกเศร้า เหงา เทคนิคที่มีการใชค้อืคร่ัน ปริบ ควง  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         572 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 นายควน  ทวนยก กล่าวถึงป่ีว่าเสียงป่ีแตล่ะเสียงนั้นจะมีภาษาของมนั ดงันั้นการที่เราจะ
แต่งเพลงป่ีได ้ ตอ้งรู้จกัภาษาของมนัให้ไดก้อ่น ภาษาในที่น้ีหมายถึงลกัษณะของเสียงต่างๆที่ส่ืออารมณ์
ออกมานัน่เอง ในป่ีใตจ้ะมีหนงัตลุง ซ่ึงเวลาเป่า จะท าเสียงตามลกัษณะบุคลิกให้ตรงกบัตวัละคร อยา่งเช่น
หากตวัละครเป็นยกัษ ์เวลายกัษ์เดินจะใชเ้สียงหยาบๆ หรือตวัละครเป็นตวัเอกกจ็ะเลือกท าเสียงหวานๆ  
 1. ประเด็นการใชป่ี้ขบักล่อมปะโลมจิตใจ มีการเลือกท านองเพลง จากเพลง ชอ้ยแม่นา ซ่ึง
เป็นเพลงท านองเดินสบายๆ เรียบง่าย เป็นธรรมชาต ิจงัหว่ะไม่เร็วมาก เทคนิคเนน้การพรมน้ิว หลงัจากการ
อ่านบทกลอนตวัอยา่ง ไดมี้การเลือกใชท้บเพลงและลกัษณะการเป่าเช่นเดิม  
 2. ประเด็นการใชป่ี้ฆ่าท าลาย  มีการเลือกใชท้  านองจากบทเพลง พระอภยั ซ่ึงมีท านองเศร้า
โหยหวน แต่มีความหวานซ้ึงดว้ยการพรมน้ิว มีเทคนิคที่ส าคญัคอื การผนัเสียงสูง  การโหย และการพรม
น้ิว  
 3. ประเด็นการใชป่ี้สะกดจิต ใชเ้ทคนิคการเป่าพรมน้ิวลากยาว ใชน้ ้ าเสียงที่มีพลงั ละคร 
เสียงที่เกดิขึ้นเสียงป่ีจะใชเ้สียงที่มัน่คง แต่ฟังแลว้ใหค้นที่ฟังเอนเอียงไปเอง 
 4. ประเด็นการใชป่ี้สงบจติใจ ในแนวคิดการบรรเลงเสียงป่ีโดยใชเ้สียงป่ีที่เป็นเพลง
ท านองเดิมที่คุน้เคยในการบรรเลง เพราะหากไดบ้รรเลงเพลงออกไปแลว้เกดิตรงกบัเสียงที่คุน้เคยหรือบท
เพลงที่เคยฟังหรือชอบ กจ็ะสามารถดึงจิตใจคนนั้นใหค้ลอ้ยตาม และสามาถทิ้งความสบัสนไป ซ่ึงกอ็าจ
เป็นเฉพาะคนไป  
 5. ประเด็นการใชป่ี้เก ี้ยวสาว   ลกัษณะการบรรเลงใชท้  านองที่ไม่ชา้มาก เนน้อารมณ์หวาน
ซ้ึง ดว้ยการพรมน้ิวและการเล่นน ้ าหนกัเสียง หยบิยกท านองเพลงจากชกัใบ ลกัษณะจงัหว่ะปานกลางไม่
เร็วมาก มีท านองคกึคร้ึน กรุ้มกร่ิม ใหค้วามรู้สึกเหมือนหยอกลอ้แบบหนุ่มสาว เทคนิคที่ส าคญัคือ การปริบ 
การพรมน้ิว การควงน้ิว  
 6. ประเด็นการใชป่ี้ปลุกให้ตื่น  นายควน ไดเ้ลือกใชเ้สียงที่บรรเลงหยบิยกจากท่อนเพลงก
ราวตะลุง เพื่อกระตุน้อารมณ์ให้เกดิความตื่นตวัเตรียมตวั ไดใ้ชเ้ทคนิคบรรเลงโดย เกร่ินดว้ยการขึ้นเสียง
จากระดบัต ่าเคล่ือที่ไปยงัเสียงสูงอยา่งรวดเร็ว เนน้เทคนิคพรมน้ิว ให้เกดิความพร้ิวไหวไพรเราะ เพือ่สร้าง
ความตื่นตวั และการเดินท านองที่มีความคึกคกั มีจงัหว่ะสม ่าเสมอ  
 7. ประเด็นการใชป่ี้คร ่าครวญอาลยั  เลือกใชป่ี้ประเภทป่ีใต ้ลกัษณะการบรรเลงใชท้  านอง
ชา้ ลากยาว ใชร้ะดบัเสียงสูงแลว้ท าให้เสียงเบา เนน้โนต้หลกัแช่ยาวแลว้เดินท านองแล้วกลบัมาเนน้โนต้
เดิมซ ้ าไปมา ใชเ้ทคนิคโหย มีการใชท้  านองบางส่วนจากบทเพลง พระอภยั ที่ใหก้ารผนัสูง ลากยาว และ
การคร่ัน ให้ความรู้สึกอาลยัอาวร ร้องไห้สะอ้ืน เทคนิคที่ส าคญัคอืการผนัเสียงสูง การโหน การโหย การ
คร่ัน การปริบ 
 ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ พูดถึงป่ีว่า ป่ีมนัมีจิตวิญญาณในตวั นัน่เพราะมนัสามารถเลียน
เสียงไดใ้กลเ้คียงของมนุษย ์แค่ป่ีเลาเดียวสามารถท าให้เศร้า ท าให้เหงา ท าให้ตลก ท าใหก้ลวัจนขนลุก หรือ
ตามแต่จะสร้างอารมณ์ไดต้ามที่จินตนาการ 
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  1. ประเด็นการใชป่ี้ขบักล่อมปะโลมจิตใจ มีการเลือกใชเ้สียงโดยการเดินท านองทีล่ากยาว
และชา้ โดยกลุ่มโน๊ตที่บรรเลงอยูช่่วงโทนเสียงที่ไม่สูงมาก บรรเลงดว้ยน ้ าเสียงที่นุ่มนวลฟังสบาย 
ราบเรียบ สร้างอาราณ์ที่ผอ่นคลาย มีการใชเ้ทคนิคสั้นๆ เช่นการปริบ การพรมน้ิว การคร่ัน และผนัเสียง
บา้ง แต่จะเล่นโดยไม่เนน้ให้เสียงเทคนิคเกดิเสียงดงัชดัเจน จะให้ไดย้ินเบาๆสั้นๆ  
 2. ประเด็นการใชป่ี้ฆ่าท าลาย  ในการเลือกใชเ้สียงจะเนน้เสียงที่ให้ความรู้สึกโหยหวน 
กรีดร้องทรมาน มาใชส้ร้างสรรค ์โดยมีเทคนิคของการคร่ัน การใชเ้สียงแหบสูง และการเคน้เสียงที่ล้ินของ
ป่ีให้เกดิการเพี้ยนสูงเพื่อเกดิเสียงกระดา้ง(ดิสโซแนน) ท าให้เกดิความรู้สึกทรมาณแบบสุดขีด เดินท านอง
ที่ชา้และใชเ้สียงในโทนที่สูง มีเทคนิคพรมนิว เทคนิคผนัเสียงสูง เทคนิคบบีเคน้เสียง ให้รู้สึกบาดใจ เสียว
ซ่าน   
 3. ประเด็นการใชป่ี้สะกดจิต บรรเลงเกร่ินน าโดยเนน้การใชเ้สียงแช่ที่ตวัโน๊ตโทนเสียง
สูงๆ ใชน้ ้ าเสียงที่ดุดนัแขง็แกร่ง และเพิม่เตมิเทคนิคการกระทบ การควงน้ิว เพือ่สร้างความตลึง ตกใจ จาก
เสียงที่ไม่คาดคิด จากนั้นใชว้ธีิ เป่าลมที่ไม่ท  าให้เกดิเสียงดงั ตอ้งใชเ้สียงที่คนคาดไม่ถึงไม่คาดคิด ถา้จะ
สะกดจิตคนจะใชค้วามเงียบ ซ่ึงในการเล่นดนตรีหลายคนมองขา้มเร่ืองความเงียบในดนตรีไป พอน าเสียง
น้ีมาใชจ้ึงสร้างความแปลกใจ เกดิความสงสยั และงงงวย ถึงจะเป็นช่วงเวลาไม่นานนกัแต่นัน่กอ็าจถือไดว้่า
คนฟังไดถู้กสะกดจิตไปแลว้  
 4. ประเด็นการใชป่ี้สงบจิตใจ ไม่เนน้การสร้างความเพลิดเพลินในจิตใจ แต่ตอ้งเนน้ความ
น่ิงสงบจริงๆ ในการบรรเลง มีการเลือกใชเ้สียงโดยการเดินท านองที่ลากยาวและชา้ โดยกลุ่มโน๊ตที่
บรรเลงอยูช่่วงโทนเสียงระดบักลางต ่า เนน้ความน่ิงสงบ บรรเลงดว้ยน าหนกัเสียงปานกลางและคงที่ มีการ
ใชเ้ทคนิคสั้นๆ เช่นการปริบ การคร่ัน 
 5. ประเด็นการใชป่ี้เก ี้ยวสาว ในการบรรเลงในท่วงท านองที่ไม่สูงมาก และจงัหว่ะปาน
กลาง มีการเดินท านองที่สลบัตวัโน๊ตสั้นบา้ง ยาวบา้ง ให้ความรู้สึกฉอเลอะหยอกลอ้ เทคนิคที่น ามาใชจ้ะ
เป็นเทคนิคที่เนน้การใชแ้บบสั้นๆ ไม่ลากเสียงยาวจนเกนิไป เทคนิคที่ส าคญัไดแ้ก ่ การตอดล้ิน การปริบ 
การพรมน้ิวสั้นๆ บรรเลงท่วงท านองใหมี้ความหวาน มีจงัหวะ่ที่คอ่นขา้งชา้ แต่ใชเ้ทคนิคทีบ่รรเลงแบบ
สั้นๆ ไม่ลากยาว ใหค้วามรู้สึกหวานแบบกรุ้มกร่ิม 
 6. ประเด็นการใชป่ี้ปลุกให้ตื่น  ใชว้ิธีการบรรเลงในท านองที่ชา้ขึ้นตน้ และค่อยๆเพิม่
ความเร็วขึ้น ปรับเปล่ียนท านองให้เร่ิมปรับตวัเขา้สู่ภาวะเป็นปกติ บรรเลงจะเปล่ียนแปลงจากเดิมที่คอ่ยๆ
บรรเลงและเพิ่มความเร็วขึ้นเร่ือยๆ จะเปล่ียนเป็นการบรรเลงดว้ยเสียงกระแทก รัวท านอง และจงัหว่ะที่เร็ว
และคงที ่เพือ่ให้เกดิการตื่นตวักระฉบักระเฉง และ เพิ่มเตมิเสียงตวัโน๊ตบางตวัที่ใชโ้ทนเสียงสูงลากยาว  
  7. ประเด็นการใชป่ี้คร ่าครวญอาลยั  ใชเ้สียงที่ลากชา้ เนน้เทคนิคผนัเสียง และโยนเสียง 
เพื่อเนน้สร้างอารมณ์ที่เศร้าโศรก แต่ว่าไม่ถึงกบัใหอ้ารมณ์ที่เศร้าโศรกแบบแทบเป็นแทบตายใจจะขาด ซ่ึง
จะตอ้งใชเ้สียงที่ไม่เนน้น าหนกัที่ดงัหรือเบาเกนิไป ควรให้ระดบัอยูป่านกลางตลอด และการบงัคบัลมใหมี้
ความต่อเน่ือง ดว้ยการระบายลม  
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3.วเิคราะห์เทคนิคการบรรเลงป่ี 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเสียงป่ี จากการฟังบทเพลงป่ีจากส่ือบนัทกึต่างๆที่รวบรวมได ้ ทั้งเพลง
เด่ียวป่ี เพลงร่วมสมยัที่มีการประยกุตป่ี์เขา้ไปใช ้รวมถึงการสอบถามถึงลกัษณ์เสียงที่เกดิขึ้นและเทคนิคใน
การบรรเลงจากนกัป่ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จ  าแนกเทคนิคเสียงจากลกัษณะที่ปรากฏ ออกมาดงัน้ี  
 1. ตอดล้ิน เป็นเทคนิคการเป่าแบบตดัเสียง เกดิจากลมที่ผา่นจากทอ้งผา่นล าคอ ใชก้ลางล้ิน
สมัผสักบัล้ินป่ีอยา่งรวดเร็วแลว้ถอยล้ินกลบัออกมา ให้เสียงที่เป็นพยางคช์ดัเจน ในการน าเทคนิคน้ีไปใช้
สามารถใชก้บัโน๊ตที่ตอ้งการใหห้ัวเสียงชดัเจน หนกัแน่น หรือหยดุเสียงแบบทนัท ี
 2. ตอดลม เป็นเทคนิคการเป่าแบบตดัเสียงโดยใชล้ าคอก ัน้ลม กอ่นออกลมเป่าหรือหยดุลม
ที่ก  าลงัเป่าอยา่งกระทนัหัน ให้เสียงสั้นและมีหางเสียงเลก็นอ้ย โดยปกติมกัใชเ้ป่าโน๊ตทีมี่ความเร็วไม่มาก
และเดินเสียงที่ตอ่กนั สามารถน าเทคนิคไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มตวัเสียงที่เดินท านองเร็ว และตอดลมแบบ
ทุกโน๊ตทุกค  า สามารถสร้างเสียงที่ให้ความรู้สึกไม่ชดัเจน ความปร้ินปร้อน ความไม่มัน่ใจ 
 3. เสียงกรวด เป็นเสียงเอกลกัษณ์ของป่ี ที่จะให้เสียงที่ผสมปนเป้ือน คลา้ยเสียงค  าราม โดย
การที่เสียงจะเกดิขึ้นนั้น ป่ีแตล่ะชนิดจะมีโนต้แตกต่างกนั ในการบรรเลงทัว่ไปเสียงกรวดจะเกดิขึ้นตาม
ปรกติเม่ือเดินท านองผา่นไปยงัโน๊ตเสียงนั้นๆของป่ี ซ่ึงป่ีในจะเป็นเสียงฟา (F) สามารถน าเทคนิคเสียงน้ี
ไปสร้างความน่าสนใจ โดยการเนน้การบรรเลงไปยงัโน๊ตเสียงกรวด ให้เกดิมิตขิองเสียงที่ดุดนั แขง็กร้าว 
 4. การผนัเสียง การเป่าจากเสียงระดบัหน่ึงให้เพิม่สูงขึ้นไปหาอีกเสียงอยา่งแนบเนียน
ต่อเน่ือง การใชเ้ทคนิคผนัเสียงสามารถท าให้เกดิอารมณ์ทีห่ลากหลายตามลกัษณะการบรรเลงและท านอง 
โดยสามารถที่จะเนน้ขยี้อารมณ์ดว้ยการควบคุมความชา้-เร็ว ของท านอง และการบงัคบัลมใหเ้บา-ดงั โดย
มกัใชค้วบคู่กบัเทคนิคการคร่ัน 
 5. โหน โยนเสียงลง เป็นการเป่าระดบัเสียงที่อยูสู่งร่วงตกลงมาหาเสียงที่อยูต่  ่ากว่า 
 6. โหย เป็นการเป่า แช่โน๊ตตวัหลกั ลากยาว สลบักบัโน๊ตที่คู ่3 ที่ต  า่กว่า ไปมา 
 7. การคร่ัน เป็นการเป่าเสียงลมยาวแต่จะมีความดงัความเบาสลบัขึ้นลงซ ้ าไปซ ้ ามาโดยใช้
การบงัคบัลม คลา้ยกบัการร้องเพลงให้มีลูกคอ ในการใชเ้ทคนิคน้ีมกัน ามาใชส้ร้างอารมณ์สะอึกสะอ้ืน 
ความสะเทอืนอารมณ์ ไดอ้ยา่งดี 
 8. พรมน้ิวเสียงคู่ เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด โดยใชน้ิ้ว 1 น้ิว เกดิเสียงระหว่าง 2ระดบั
เสียงไปมาอยา่งรวดเร็วและลากยาว ซ่ึงแตแ่ละเสียงอาจห่างกนัตั้งแต่ 2 ขั้นคู่ขึ้นไปตามลกัษณะการน าโน๊ต
มาบรรเลงประกอบกนั ลกัษณะการน าเทคนิคมาใช ้ คลา้ยกบัการใชเ้ทคนิค ทริล (Trill) ให้ความรู้สึกพร้ิว
ไหว อ่อนชอ้ย โดยสามารถควบคุมความเร็ว – ชา้ หรือเพิม่ลดความเร็วความชา้แบบเช่ือมต่อกนั เพือ่สร้าง
อารมณ์ที่น่าสนใจ 
 9. พรมน้ิวเสียงเดียว เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด โดยใชน้ิ้ว 2-3 น้ิว เกดิเสียงระดบัเดียว 
ที่สัน่รัวอยา่งรวดเร็วและลากยาว ลกัษณะการน าเทคนิคมาใชค้ลา้ยกบัการใชเ้ทคนิค เทรมอโร (Tremolo) 
เพื่อสร้างสีสนัของเสียงที่ให้ความรู้สึกสัน่รัว 
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 10. ปริบ เป็นการเปิดปิดรูอยา่งสั้นระหว่าง 2 โน๊ต ในลกัษณะไม่เตม็เสียง ซ่ึงผูบ้รรเลงตอ้ง
มีทกัษะความคล่องน้ิวในระดบัสูง จึงเป็นเทคนิคที่บ่งบอกถึงความช านาญของผูบ้รรเลงสามารถใชเ้ทคนิค
ปริบบรรเลงในส่วนต่างๆของตวัโน๊ต เช่นที่ หัวเสียงเพื่อสร้างความน่าสนใจ ใชร้ะหว่างเสียงเนน้อารมณ์ 
หรือใชท้ี่ปลายเสียงกอ่นจะ ไปเล่นท านองตอ่ไป เพื่อเกดิการเล่นส าเนียงพร้ิวไหว และเสริมสร้างอารมณ์
ในบทเพลง 
 11. ควงน้ิว ในโน๊ตป่ีแต่ะละโน๊ตสามารถที่จะบรรเลงเสียงโน๊ตเดียวกนัดว้ยการวางน้ิวคน
ละแบบกนัได ้ ซ่ึงเสียงเป่าออกมานั้นให้เสียงในระดบัเดียวกนั แต่เม่ือไดส้ลบัเปล่ียนต าแหน่งการวางน้ิว
ใหม่แลว้ จะใหล้กัษณะเน้ือเสียงหรือสีสนัของเสียงที่เปล่ียนไปดว้ย ในลกัษณะของการใชเ้ทคนิคควงน้ิว 
มกัจะใชบ้รรเลงโดยเร่ิมจากโน๊ตเดิมมากอ่นแลว้ค่อยสลบัเปล่ียนการวางน้ิวเสียงโน๊ตนั้นอีกท ี ซ่ึงเรียกว่า
ต  าแหน่งน้ิวควง เพือ่เป็นการสร้างสีสนัของเสียงและการบรรเลงที่น่าสนใจ 
 12. ดนัเคน้สูง เป็นเสียงที่เป่าอยูใ่นระดบัเสียงสูงมากอยูแ่ลว้ แต่ไดมี้การดนัเสียงให้เสียง
เพี้ยนให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเขา้ไปอีก โดยใชเ้ทคนิคผนัเสียงที่ใชล้ิ้นดนัเขา้กบัล้ินป่ีรวมกบัการบงัคบัลมให้
เกดิการบบีเสียงสูงขึ้น 
 13. ผนัเสียงต ่า เป็นเสียงที่ไล่ สัน่คลอจากเสียงระดบัต ่ามาก มาหาเสียงหลกั โดยจะลาก
เสียงพร้อมกบัการคอ่ยๆ บงัคบัลมดว้ยเทคนิคคร่ัน หรือการคอ่ยๆตอดล้ินและเร่งความเร็วขึ้น 
 14. เสียงวาว ใชเ้ทคนิคจากการควงน้ิวที่คอ่ยๆไล่เปิดออกอยา่งชา้ๆ  เป็นเสียงที่ใหล้กัษณะ
เหมือนออกเสียงพูดว่า วาว ซ ้ าๆ ผูว้ิจยัจึงเรียกว่าเสียงวาว 
 15. เปิดรัว ใชเ้ทคนิคกระทบสบบักลบัไปกลบัมาอยา่งรวดเร็ว ร่วมกบัการบงัคบัลม เสียงที่
เป่าออกมาจะอยูร่ะดบัเดียว ไดค้ลา้ยกบัลกัษณะที่เราร้องเอ้ือนเสียงค  าว่า เอ่อ-อ่ึง-เอย ลกัษณะขึ้นนาสิค 
 16. กระทบ การเป่าไล่น้ิวที่ไดล้กัษณะตวัโน๊ตที่ ช่ิงสะทอ้น กลบัไปมา เพือ่สร้างสีสนัใน
ท านอง 
 17. สะบดั เป็นการเป่าไล่น้ิวให้ไดเ้สียงโนต้ผา่นไปยงัโนต้ท านองหลกัหรือออกจาก
ท านองหลกั ใชโ้น๊ตไม่ก ีเ่สียงโดยมีทิศทางไล่เสียงไปทางเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว (passing note) ใชส้ร้างสีสีน
ในบทเพลง เป็นเทคนิคสร้างสีสนัในการบรรเลงให้หวือหวา น่าสนใจ มกัใชเ้ทคนิคเพือ่บรรเลงไปยงัโนต้
ท านองหลกัหรือออกจากท านองหลกั 
 18. แหบแตก เป็นการใชก้ารบงัคบัดนัลมและกลา้มเน้ือปากเกรงเพือ่ให้เกดิเสียงที่แตกสูง 
 19. เป่าเกบ็ ในการเป่าเกบ็ส่วนมากมาจากการเดินท านองทางป่ี เป็นลกัษณะการบรรเลง
ท านองดว้ยพยางคถ่ี์ๆ คลา้ยกบัการไล่สเกล (scale) โน๊ตเสียงขึ้นลงสลบัไปมา มีการใชเ้ทคนิคระบายลม
และเทคนิคอ่ืนๆมาใชร่้วมในท านองหรือตวัโน๊ตตามตอ้งการ ใหค้วามรู้สึกคึกคกั เร่งรีบ กระฉบักระเฉง 
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การสร้างสรรค์ผลงาน 
1.ที่มาและแรงบัลดาลใจ 
 จากบทประพนัธ์ในวรรณกรรมพระอภยัของสุนทรภู่ ในตอนที่ 1 พระอภยัมณีกบัศรี
สุวรรณเรียนวิชา เป็นตอนทีพ่ระอภยัไดพ้บกบัสามพราหมณ์ ซ่ึงไดส้งสยัในตวัพระอภยัถึงการเรียนป่ี ว่า
เรียนไปท าไม พระอภยัจึงตอบแกส่ามพราหมณ์ไปว่า  
  “อนัดนตรีมีคุณทกุอยา่งไป ยอ่มใชไ้ดด้งัจินดาค่าบุรินทร์ 
  ถึงมนุษยค์รุฑาเทวราช จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ ์
  แมน้ป่ีเราเป่าไปให้ไดย้นิ  กสุ็ดส้ินโทโสที่โกรธา 
  ให้ใจอ่อนนอนหลบัลืมสติ  อนัลทัธิดนตรีดีหนกัหนา 
  ซ่ึงสงสัยไม่ส้ินในวิญญาณ์ จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจา้ฟัง” 
 แลว้พระอภยัไดท้รงหยบิป่ีขึ้นมาเป่า ให้แกพ่ราหมณ์ทั้งสามฟัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าป่ีน้ีดี
อยา่งไร 
 ผูว้ิจยัไดแ้รงบนัดาลใจจากเหตกุารณ์ดงักล่าวจึงไดค้ดิที่จะสร้างสรรคผ์ลงานเพือ่แสดงให้
เห็นว่าป่ีน้ีดีอยา่งไร จึงไดศึ้กษาถึงสรรพคุณของป่ีในบทประพนัธ์ของสุนทรภู่ในเร่ืองพระอภยัมณี ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์จึงไดป้ระเด็นในการใชป่ี้ทั้งหมด 7 แบบ คือ ป่ีประโลมจิตใจ ป่ีฆ่าท าลาย ป่ีสะกดจิต ป่ีสงบ
จิตใจ ป่ีเก ี้ยวสาว ป่ีปลุกตื่นคืนสติ และ ป่ีคร ่าครวญ 
 นอกจากการน าเสนอแนวคิดทางดา้นดนตรีอยา่งมีคุณค่า ให้ความส าคญัแกด่นตรีเป็น
พิเศษแลว้ ตวัละครเอกในเร่ืองคอืพระอภยัมณี สุนทรภู่สร้างขึ้นมานั้น ให้พระอภยัมณีพอใจที่จะเรียนวิชา
ป่ี แทนทีจ่ะใหช้ านาญอาวุธตา่งๆ และยงัให้พระอภยัมณีเป็นคนรูปงาม อ่อนแอ อ่อนโยน รักและมีความรู้
เสียงดนตรี รู้จกัใชด้นตรีในการกล่อมใจคนและฆ่าคน ในลกัษณะน้ีพระอภยัมณีเป็นตวัละครที่สุนทรภู่
สร้างขึ้นมาเพือ่ให้รู้จกัวิสยัของมนุษยป์ถุุชนที่ยงัหลงในรูปรสกล่ินเสียงสมัผสั   
 จึงท าให้ผูว้ิจยัไดม้องลึกเขา้ไปถึงตวัตนของป่ี ป่ีในฐานะดนตรี มีทั้งความไพเราะ ความ
ผอ่นคลาย ความหยาบกร้าน ความกา้วร้าว ความวุ่นวายสบัสน ความหวานซ้ึงกนิใจ ซ่ึงลว้นแต่ผูท้ี่จะมา
บรรเลงตอ้งการให้เป็นอยา่งไร อาจจะบอกไดว้่าดนตรีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตใินตวัมนุษย์
คนนั้นได ้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้รอบในการประพนัธ์โดยจะเป็นการน าเสนอความสมัพนัธ์ระหว่างเพลงป่ี
ของพระอภยัและอารมณ์ของมนุษยไ์ปพร้อมกนั จนเป็นทีม่าของบทประพนัธ์ “คน ดี ป่ี คุม้” (Pi protects 
the pure hearted)  
 
2.แนวคดิหลกัของบทประพันธ์ 
 ส าหรับผลงานประพนัธ์เพลง ช่ือชุด “คน ดี ป่ี คุม้” เป็นบทประพนัธ์ทีต่อ้งการแสดงให้
เห็นว่าป่ีน้ีมนัดีหนกัหนา ดว้ยการน าประเด็นในการใชเ้พลงป่ีในวรรณกรรมพระอภยั มาเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัตนของป่ีกบัตวัตนธรรมชาติของมนุษย ์ โดยการแฝงขอ้คิดเชิงพุทธปรัชญาใน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         577 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



เร่ืองการเป็นมนุษยท์ี่ครองสติไดน้ั้นดีหนกัหนา ที่มนุษยน์ั้นตอ้งการแสวงหาความสุข โหยหาความรัก บาง
ทีกลุ่็มลงมวัเมาไปกบัส่ิงต่างๆ จนบางทกีารขาดสติอาจจะน าพามาซ่ึงความหยาบกร้านที่สุดของมนุษยใ์ห้
ปรากฏออกมาไดด้ว้ยการรบราฆ่าฟันกนั ดงันั้นการระงบัควบคุมอารมณ์ของตวัเองให้ได ้และใชชี้วิตให้มี
สติ ถือเป็นคุณค่าที่สุดที่มนุษณ์ควรยดึถือ เฉกเช่นวตัถุประสงคข์องดนตรี ทา้ยที่สุดแลว้ดนตรีมีเพือ่ขบั
กล่อมขดัเกลาจติใจทีห่ยาบกร้านให้คลายลง โดยไดน้ าเสนอในรูปแบบดนตรีร่วมสมยัที่พยายาม
ผสมผสานเอกลกัษณ์ความเป็นดนตรีทอ้งถ่ินเขา้ร่วม โดยแฝงกล่ินอายของความเป็นไทยและเอกลกัษณ์
ของเคร่ืองดนตรีป่ีกระจายไปยงัเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆที่ใชบ้รรเลงร่วม บางท่อนไดมี้การใชเ้ทคนิคดา้นเสียงอิ
เล็กทรอนิคเขา้มาเสริมสร้างอารมณ์เพื่อให้เกดิสีสนัความแปลกแกผ่ลงาน  ซ่ึงภายในบทประพนัธ์ไดแ้บ่ง
ออกเป็น 4 องค ์ดงัน้ี 
 องคท์ี่ 1 ประโคมหวาน ภายในจะประกอบดว้ย 2 ท่อนคอื “ส าเนียงวงัเวงแว่วแจว้จบัใจ” เป็น
ท่อนที่ส่ืออารมณ์ถึงการหยอกลอ้ กรุ้มกร่ิม แบบหนุ่มสาว และ “แออ้ี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลยั” เป็นท่อนที่ส่ือ
อารมณ์ถึงการหยอกลอ้ กรุ้มกร่ิม แบบหนุ่มสาวเป็นการหยบิประเด็นของป่ีประโลมจติใจ และ ป่ีเก ี้ยวสาว 
ซ่ึงเปรียบเปรยกบัอารมณ์ของมนษยท์ี่แสวงหาความสุขสบาย และการโหยหาความรัก แสดงถึงความงาม
ความหอมหวานของรูปรสกล่ินเสียง หรือตญัหา ที่มนุษยใ์ฝ่หา  
 

 
ภาพตัวอย่างเพลงองค์ท่ี1 ท่อน1 ห้องท่ี12 

 องคท์ี่ 2 จติหลุดล่อง ภายในจะใชป้ระเด็นป่ีสะกดจิต ซ่ึงใชช่ื้อท่อนว่า “ลงลม้หลบัลืมกาย
ดงัวายปราณฯ” ซ่ึงเปรียบกบัอารมณ์ของมนุษยท์ี่สบัสนวุ่นวาย  มวัเมา ไร้สติ จุดประสงคใ์นการน าเสนอ
ในองคน้ี์ แสดงถึง อารมณ์ทีถู่กครอบง า ความหลุ่มหลงมวัเมา ในรูปรสกล่ินเสียงสมัผสัของมนุษย ์  ในค า
กลอนที่สุนทรภู่ประพนัธ์ในวรรณกรรมพระอภยัมณี ในแง่ของพลงัเสียงปีว่าเป็นเสียงที่แวว้ดงักกึกอ้งดงั
เพลงสรรค ์ ชวนตลึงแปลกใจ เม่ือฟังแลว้ท าให้โซเซยนืไม่ตรง และกต็อ้งลม้ลงหลบัลืมสติกนัไป ดงันั้น
เพื่อให้เกดิการสร้างอารมณ์และแสดงให้เห็นถึงอนุภาพพลงัของเสียงป่ีในแง่ของผลงานศิลปะทางดา้น
เสียงไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึ้น ผูว้จิยัจึงไดแ้ต่งบทเพลงท่อนน้ีให้ ป่ีใน บรรเลงผา่นเทคนิคการประพนัธ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         578 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



แบบสมยัใหม่และเทคนิดดนตรีอิเลก็ทรอนิค แนวอิเลก็โตรอคูสติก ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ือง
ดนตรีอคูสตกิผา่นกระบวนการประมวลผลทางอิเลก็โทรนิค 

 
ภาพห้องท่ี87-90 ของเพลงองค์ท่ี2  

 องคท์ี่ 3 โศรกสงัหาร ภายในประกอบดว้ย 2 ท่อน โดยท่อนแรกสร้างจากประเด็นป่ีคร ่า
ครวญใชช่ื้อทอ่นว่า“หนาวน ้ าคา้งพร่างพรมลมร าเพย” เปรียบกบัอารมณ์ของมนุษยท์ี่ผดิหวงั จากลา ไม่
สมหวงั และ ท่อนที่ 2 สร้างจากประเด็นป่ีฆ่าท าลายใชช่ื้อทอ่นว่า “ขาดใจบรรลยัลาญ” เป็นท่อนที่เปรียบ
กบัอารมณ์จิตใจของมนุษยท์ีห่ยาบกร้าน กา้วร้าว จุดประสงคใ์นการน าเสนอในองคน้ี์ แสดงถึง ความ
ผดิหวงั ความเสียใจ จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่เราหลุ่มหลงมนัอยา่งขาดสต ิสามารถที่จะปลุกความหยาบกร้านใน
จิตใจออกมา ซ่ึงอาจน าพาไปสู่ความหายนะ   

 
ภาพห้องท่ี 56-58 ของเพลงองค์ท่ี3 

 องคท์ี ่4 สู่สามญั ภายในองคจ์ะประกอบดว้ย2 ทอ่น คือท่อนป่ีสงบจิตสงบใจ ใชช่ื้อท่อนวา่ 
“สุดส้ินโทโสที่โกรธา” เปรียบกบัอารมณ์มนุษยท์ี่จิตใจสงบน่ิงบริสุทธ์ิไม่ปรุงแต่ง และ ทอ่นป่ีปลุกตืนคืน
สติ ใชช่ื้อว่า “ให้วาบแว่วแกว้หูรู้วิญญาณ” เปรียบกบัอารมณ์มนุษยท์ี่กลบัมาจากภวงัคห์รือสะดุง้ตื่น 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         579 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



จุดประสงคใ์นการน าเสนอในองคน้ี์ แสดงถึง การที่ตอ้งรู้จกัใชส้ตใินการระงบัอารมณ์ที่หยาบกร้าน 
กา้วร้าว ให้ใจเยน็ ตื่นตวัจากภวงัค ์และกลบัมาด ารงชีวติให้เป็นปกติ  

 
ภาพห้องท่ี 42-49 ในองค์ท่ี4 

สรุปผล 
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลง
เคร่ืองดนตรีป่ีไทย มีผลการวิจยั ดงัน้ี เม่ือน าโจทยท์างดา้นทางการบรรเลงป่ีจากการตีความวรรณกรรม
พระอภยัมณีไปเสนอตอ่นกัป่ี ผูว้จิยัสรุปแนวคิดการบรรเลง ดงัน้ี  
 
ประเด็นป่ี นายนันธวัตร นายควน ร.อ.สมนึก 

1. ป่ีกล่อม 
ส าเนียงวงัเวงแว่วแจว้จบั
ใจ 
 

เป่าโดยไม่เน้นเสียงท่ี
โหยหวน เน้นสบายๆ 
ธรรมชาติ(คร่ัน,ควง) 

เป่าเพลงลากยาวเป็น
ธรรมชาติ แผว่เบา(ช้อยแม่
นา) 
(ปริบ,พรม,ตอด) 

เดินท านองช้าสบาย น่ิง 
ยาว ใช้เทคนิคสั้นๆ ให้เกดิ
เสียงเทคนิคแบบไม่ชัดเจน
มาก (ปริบ,พรม,คร่ัน) 

2. ป่ีรัก 
แออี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย 

เดินเจา้ชู้กรุ้มกร่ิม  
-โหยหาอาลัยถึงผูห้ญิง 
(ลาวดวงเดือน)(ควงน้ิว
,คร่ัน) 

หวานซ้ึง (พรมน้ิวลากยาว,
ปริบ,ผนัเสียงสูง,คร่ัน) 

เดินท านองออกหวาน 
กรุ้มกร่ิม เน้นเทคนิคเสียง
สั้น (ตอดล้ิน,คร่ัน,ปริบ,
พรมน้ิว) 

3. ป่ีครวญเศร้า 
หนาวน้าคา้งพร่างพรมลม
ราเพย 

ท านองโศรกพม่าอารมณ์
เศร้าโหยหา(คร่ัน,ปริบ
,โหย) 

โอดครวญใช้ระดบัเสียงสูง
แลว้บงัคบัเสียงให้เสียงเบา 
(พรมน้ิวยาว,โหย,โหน) 

ท านองช้าเศร้า 
(คร่ัน,พรม,โหย,ผนัเสียง
สูง)  
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4. ป่ีสังหาร 
ขาดใจบรรลัยลาญ 

-ดุดนั 
-จอ้งสังหาญ 
-มีอนัตราย 
(คร่ัน,กรวด,โหย,ผนัเสียง) 
(สรหม่า:ร ามวยอาวุธ) 

-ฆ่าดว้ยอารมณ์ 
-หวานซ้ึงเจ็บทรวง  
(พรมน้ิว,โหน,ผนัเสียงสูง
,โหย,คร่ัน) 

เน้นเสียงโหยหวนกรีดร้อง 
เสียงกระดา้ง 
(แหบแตกสูง,เคน้,ผนัเสียง
สูง,พรมน้ิว) 

5. ป่ีสะกด 
ลงลม้หลบัลืมกายดังวาย
ปราณฯ 

-จอ้งจะตะคุบ  
-แผอ่  านาจ 
(เชิดนอก) 
(ผนัเสียงต ่า,คร่ัน,ตอดลม) 

น ้าเสียงมีพลงั มัน่คง 
(ควงน้ิว,พรมน้ิวลากยาว) 

เน้นเสียงท่ีสร้างความปะ
หลาดใจ 
-ความเงียบ  
-เสียงน๊อยส์ 
-สูงปร้ิดห้วน 
 (โอมมมเพี๊ยยง!!) 

6. ป่ีสงบ 
กสุ็ดส้ินโทโสท่ีโกรธา 
วุ่นวายมาแลว้ สงบ 

ท านองยาวไม่หือหวา 
(ปริบ,คร่ัน,ตอด,) 

ท านองเดิมท่ีคุน้เคย 
(พรมน้ิว,ปริบ,คร่ัน) 

เดินท านองลากยาวไม่สูง
มาก ไม่เน้นการสร้างความ
เพลิดเพลิน ใช้เทคนิคสั้น
แบบไม่ชัดมาก(ปริบ,คร่ัน) 

7. ป่ีตื่น 
ให้วาบแว่วแกว้หูรู้
วิญญาณ 

ดุดนั กระแทกเสียงสูงสูง
ให้รู้ตวั (รัวลาเดียว ท่อน
ประโคม ย  า่ยาม)  
(สบดั,กระทบ,กรวด) 

ท านองเคล่ือนท่ีเสียงต ่าไป
สูงกระฉับกระเฉง 
 (กราวตะลุง)(ตอดล้ิน,ปริบ
,) 

กระฉบักระเฉง ท าให้ปกติ 
และ ใช้เสียงกระแทกสูง
สลบัต ่า ย  ้าปลุกให้ต่ืน 
(เทคนิคเป่าเกบ็) 

  

 จึงไดเ้ทคนิคการเป่าป่ีออกมาอยา่งครอบคลุมอารมณ์มนุษย ์ คอื 1. ตอดล้ิน 2. ตอดลม 3. 
เสียงกรวด 4. การผนัเสียง 5. โหน 6. โหย 7. การคร่ัน 8. พรมน้ิวเด่ียว 9. พรมน้ิวคู ่10. ปริบ 11. เสียงวาว 
12. ดนัเคน้สูง 13. ผนัเสียงต ่า 14. ควงน้ิว 15. เปิดรัว 16. กระทบ 17. สะบดั 18. แหบแตก 19. เป่าเกบ็ 
 จากวตัถุประสงคข์อ้ที ่ 2 เพือ่สร้างผลงานประพนัธ์เพลงจากการประยกุตแ์นวคิดการศึกษา
ป่ีไทยกบัการตคีวามผา่นงานประพนัธ ์ มีผลกาวจิยัคือ ผูว้ิจยัไดป้ระพนัธ์เพลง ช่ือชุด “คน ดี ป่ี คุม้” (Pi 
protects the pure hearted) เป็นผลงานประพนัธ์ทีมุ่่งเนน้การถ่ายทอดอารมณ์จากการตคีวามเสียงป่ีที่เกดิขึ้น
ภายในวรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณี มาเป็นผลงานดนตรีรูปสมยัใหม่ โดยแฝงกล่ินอายของความเป็นไทย
และเอกลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีป่ีกระจายไปยงัเคร่ืองดนตรีสากลอ่ืนๆที่ใชบ้รรเลงร่วม โดยเคร่ืองดนตรีที่
ใชบ้รรเลงทั้งหมดมี 9 ช้ินประกอบดว้ย Flute(1), Violin(1), Viola(1), Cello(1), Percussion(2), Piano(1), 
Keyboard(1), ป่ีใน คียC (1) บางท่อนไดมี้การใชเ้ทคนิคดา้นเสียงอิเล็กทรอนิคเขา้มาเสริมสร้างอารมณ์
เพื่อให้เกดิสีสนัความแปลกแกผ่ลงาน  ความยาวรวมตลอดชุดการแสดง ประมาณ 21 นาท ีแบ่งออกเป็น 4 
องค ์ไดแ้ก ่องคท์ี่ 1 ประโคมหวาน (5 นาที) , องคท์ี่ 2 จิตหลุดล่อง (7.25 นาที) ,องคท์ี่ 3 โศรกสงัหาญ (4.50 
นาที) ,องคท์ี ่4 สู่สามญั (3.46 นาที)  
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อภปิรายผล 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปีเป็นเคร่ืองดนตรีสามารถบรรเลงไดอ้ยา่งละเอียดอ่อน 
สามารถส่งเสริมจินตนาการของนกัป่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และการเลือกใชเ้ทคนิคเสียงการบรรเลงป่ีในประเด็น
เดียวกนัของนกัป่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 คน มีความความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งทั้งมุมมองแนวคดิการใชเ้สียง
และการสร้างอารมณ์ที่ใกลเ้คียงกนั เทคนิคการเป่าป่ีเหล่าน้ีสามารถน าไปสู่การประพนัธ์เพลงตามอารมณ์
ที่ตอ้งการ ซ่ึงจากผลการวิจยั และบทเพลงที่ผูว้จิยัประพนัธ์แสดงให้เห็นว่า ป่ีไทย สามารถน ามาใช้
ประยกุตด์ว้ยเทคนิคประพนัธ์เพลงร่วมสมยั สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงไดต้ามตอ้งการ อนั
กอ่ให้เกดิผลงานเชิงสร้างสรรคแ์ละมีเอกลกัษณ์ได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การท าวิจยัเร่ือง “ป่ีไทย กบัการตีความผา่นงานประพนัธ์ร่วมสมยั” น้ี  มีรูปแบบการ
ด าเนินการจากกาศึกษาวิเคราะห์บทกลอนจากวรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณี มาก  าหนดเป็นกรอบอารมณ์ 
แลว้ใชเ้ทคนิคการเป่าป่ีจากนกัป่ี กลุ่มตวัอยา่ง 3 คน มาประพนัธ์เพลงออกมาตามจินตนาการของผูว้ิจยัดงัที่
ไดน้ าเสนอผลการวิจยัและอภิปรายผลไปแลว้นั้น  ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีสามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานประพนัธ์บทเพลงรูปแบบอ่ืนๆตอ่ไปในอนาคต สามารถน าเอาเทคนิคการบรรเลงของป่ีไปปรับใช้
กบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ  
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การศึกษาเคร่ืองจักสานงานกสิกรรมไทยเพือ่การออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข 
 

THE STUDY OF THAI ARGRICULTURE CRAFTED TO DESIGNED SARN-

SUK RECREATION CENTER 

 

ผู้วิจัย: สุทธิชยั บุญช่วย ,  รองศาสตราจารย ์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
ภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

บทคัดย่อ 
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยนบัวนัจะลดนอ้ยลง จาก แต่เดิมเคร่ืองจกัสานของคนไทยถือวา่

เป็นความรู้พ้ืนเมือง สืบต่อกนั ผ่านวธีิการถ่ายทอดใหแ้ก่กนัในครอบครัว ปัจจุบนังานจกัสานเป็นแค่เพียง
หตัถกรรมประยุกต ์โดยมีผูด้ดัแปลงจากของเดิมใหก้า้วหนา้ข้ึนตามกาลสมยั เคร่ืองจกัสานท่ีเคยเป็น
ศิลปหตัถกรรมในครัวเรือนจึงกลายเป็นการประดิษฐ์ เคร่ืองจกัสานรุ่นใหม่มีความสําคญั เพ่ือของใชแ้ละของ
ชาํร่วย ผูว้จิยัศึกษา “เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย เพ่ือการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข” ในเร่ืองนยั
ยะของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม อนั มีความสัมพนัธ์ทางนยัยะในเร่ืองความสามคัคีท่ีแสดงออกผ่านการ
ผสมผสานทางวฒันธรรมในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะนาํมาซ่ึงการประยุกตใ์ชท้าํการพฒันาสู่
การออกแบบตกแต่งภายในใหเ้ป็นหน่ึงของสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไป 

กระบวนการศึกษาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเชิงเอกสารในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างเคร่ืองมือการวจิยัดว้ยแบบสอบถามหาความตอ้งการของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  ท่ีปัจจุบนันั้นยงัไม่
เคยเกิดข้ึนจริง  เพ่ือใหก้ารออกแบบเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอายุและครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนเมือง
โดยตรง 

ผลของการศึกษา และออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขโครงการน้ี  ไดน้าํแนวความคิด     
เร่ืองเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย มาแปรรูปสู่การออกแบบตั้งแต่การวางผงัพ้ืนท่ีโครงการ งานออกแบ บ
สถาปัตยกรรม งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงานออกแบบภายใน เพ่ือใหเ้กิดโครงการท่ีมีประโยชน์
สําหรับการใชง้านทางสันทนาการของผูสู้งอายุและครอบครัว โดยไดน้าํนยัยะของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม
ไทยท่ีมีการนาํมาใชใ้นการออกแบบอย่างเหมาะสมลงตวั  ควรคู่แก่การอนุรักษแ์ละเรียนรู้เพ่ือสืบทอดภูมิ
ปัญญาและสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไป 

 
ค าส าคัญ:  ภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม , การออกแบบภายใน , ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  
 
Abstract 

The Art of Thai Agriculture Crafted is a skill craft which hold and important 

place traditionally in Thai culture. Typically associated with the rural Thai native,this 
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knowledge has typically been pass down from  generation to generation and is powerful 

and symbolic in its representation of the skill full weaving of simple native material to 

form the most elaborate ornaments to simple everyday object. 

The process of study which I have to used to form is the research of 

documentation data,interviews and questionnaires in order to establish the requirement 

for elderly people. This project proposes a design solution for the elderly as well as 

people in urban area.  Results of study for the Recreation Center for the elderly is inform 

by the concept of Thai Agricultural Crafted techniques incorporate in the space of 

planning , architecture , landscape and interior design to achieve a successful outcome for 

user and their families. 

Thai Agriculture Crafted  is symbolic of design approach which offer a sense 

of place for the center . The value associated with the leaning and teaching of traditional 

provide the user will the knowledge passed down from previous generation , allowing for 

the presentation of the old tradition for the future generations.  

 

Key words: The Art of Thai Agriculture Crafted , Interior Design , the Recreation 

Center . 

 

บทน า 
จากสภาพสังคมปัจจุบนันั้น ผูว้จิยัคน้พบวา่ เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยและงานศิลปะจาก

เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยนบัวนัจะลดนอ้ยลง ซ่ึงแต่เดิมงานจกั สานของคนไทยนั้นเป็นความรู้พ้ืนบา้น
พ้ืนเมือง สืบต่อกนัมาชา้นานโดยวธีิการถ่ายทอดใหก้นัในครอบครัว ชนิดพ่อสอนลูก โดยมิไดมี้การร่ําเรียนกนั
อย่างจริงจงั และไม่มีการจดบนัทึกเป็นตาํราแต่อย่างใด แต่เป็นการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจาก บรรพบุรุษจากชัว่
ชีวติคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง ซ่ึงบางอย่างอาจคงรูปลกัษณะและลวดลายเดิมไว้ แต่บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยน
รูปทรงและลวดลายไปบา้ง โดยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีมกัจะเปลี่ยนไปอย่างชา้  ๆ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป 
(กองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์, 2544) 

ปัจจุบนังานจกัสาน กลายเป็นหตัถกรรมประยุกต ์โดยมีผูน้าํความคิดใหม่มาดดัแปลงของเดิมให้
กา้วหนา้ข้ึนตามกาลสมยั งานจกัสานท่ีเคยเป็นศิลปหตัถกรรมในครัวเรือนก็กลายเป็นการประดิษฐ์ เคร่ืองจกั
สานรุ่นใหม่ท่ีมีความสําคญัเพียงเป็นของใช ้ ของชาํร่วย ของประดบัตกแต่งบา้นเรือน สํานกังาน และของ
สําหรับแขวนโชวต์ามหา้งร้านเท่านั้น (วนิยั วริิยะปานนท,์ 2527) 

นอกจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีมีนยัยะแฝงถึงความเขม้แขง็ทางภูมิปัญญาใน
การออกแบบแลว้ การท่ีจะ สร้างความเขม้แขง็ย ัง่ยืนใหแ้ก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเป็นสากลและเป็นปัจจยั
ทางกายภาพอีกปัจจยัหน่ึงก็คือ Universal Design (Michael Bednar 2523) ท่ีกล่าววา่การเคลื่อนไหวทัว่
โลกมีส่งเสริมการออกแบบท่ีเป็นอสิระและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง มีการพฒันาเพ่ือตอบสนอง
ความเป็นจริงทางประชากรและสังคมท่ีกาํลงัขยายมากข้ึน ความ หลากหลายของความพิการ และภาวะสุขภาพ
ท่ีมีความผิดปรกติเร้ือรังหรือไม่เคยเป็นมาก่อน โดยส่ิงท่ีมีความสําคญั ท่ีสุดอย่างหน่ึงใน Universal Design 
นัน่คือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ สภาพแวดลอ้มและการส่ือสารท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยคนทุกคนใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีเป็นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใหมี้การปรับตวัหรือรูปแบบเฉพาะตวั ในแนวคิดท่ีเรียกวา่การออกแบบองคร์วม 
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ตลอดจนอายุการใชง้านท่ีดีสําหรับคนทัว่ไปเพ่ือความสามารถในการใชง้าน และสามารถท่ีจะทาํงานไดมี้
ประสิทธิภาพสําหรับทุกคน 

และจากการท่ีภาวะของผูสู้งอายุประเทศไทยในปีพศ. 2553 มีประชากรผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึนตลอดจน
เป็นประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุมากท่ีสุดในอาเซียนอีก 10 ปีขา้งหนา้ (สํานกัทะเบียนราษฎร์ 
กระทรวงมหาดไทย) ดงันั้นการใหค้วามสําคญัและ การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ คนพิการ 
และคนทุกวยั (Design Considerations) เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น และ ควรมีความเป็นมิตรกบัผูใ้ชง้าน 
สามารถอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน รวมถึงตอ้งส่งเสริมสวสัดิภาพและความปลอดภยัของคนในชุมชน 
โดยคนทุกกลุ่มจาํเป็นตอ้งสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.   ศึกษาภูมิปัญญาจากเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย 
  2.   ศึกษาความเป็นมาของโครงการอเนกประสงคส์ําหรับผูสู้งอายุการออกแบบชุมชนเมือง การ
จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทุกวยั ตลอดจนความสําคญัของ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ไทย 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการการศึกษา มาวเิคราะห์และประมวลผล เพ่ือทาํขอ้มูลวจิยั
เพ่ืองานออกแบบตกแต่งภายใน ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ใหเ้กิดเอกลกัษณ์เฉพาะทางวฒันธรรมงาน
ออกแบบสมยัใหม่ของไทย 
 

วิธีการวิจัย 
  แนวทางและวิธีการวิจัย 
  1. แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-

Depth Interview) ท่ีเนน้ประเดน็เร่ืองเคร่ืองจกัสาน กลุ่มช่างทาํ เคร่ืองจกัสานรวมไปถึงกลุ่มประชากรใน
พ้ืนท่ีเขตสัมพนัธวงศน์ั้น โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1 ) ช่างทาํ
เคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสาน จาํนวน 10 ราย (2) กลุ่มผูสู้งอายุ จาํนวน 10 
ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์จาํนวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํ
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างแบบจาํลองความสัมพนัธ์  
  2. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่ม ประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรวดัตวัแปร
หลกัท่ีมีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตวั และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะนาํไปวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 
ในการหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเบ้ืองตน้และสถิติวเิคราะห์ โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได ้ (Reliability 

Test) ของมาตรวดัของตวัแปรต่างๆก่อนนาํไปใช ้
  ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร 
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  1.ประชากรเป้าหมายของการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชว้ธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมาย 
คือ (1 ) ช่างทาํเคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสาน  จาํนวน 10 ราย (2 ) กลุ่ม
ผูสู้งอายุ จาํนวน 10 ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์จาํนวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย 
  2. ประชากรเป้าหมายของการวจิยัเชิงปริมาณ  กลุ่มประชากรเป็นหน่วยวเิคราะห์ของการวจิยัคร้ัง
น้ี ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 ราย 
  การสุ่มตัวอย่าง 
  1. การวจิยัเชิงคุณภาพ การสุ่มตวัอย่างสําหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชเ้ทคนิควธีิการแบบ 
บอลลหิ์มะ (Snowball Sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือที่ไม่ทราบพฤติกรรม
ของหน่วยวเิคราะห์ท่ีผูว้จิยัสนใจจะศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งการใหไ้ดจ้าํนวนอย่างนอ้ย 10 คน ซ่ึงพอแก่การวจิยัเชิง
คุณภาพ 
  ในกลุ่มประชากรท่ีสุ่มตวัอย่างมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูว้จิยัจะตอ้งหาตวัอย่างแรกใหไ้ด ้โดย
เร่ิมจากผูท่ี้มีความรู้ ความสมารถใหค้าํแนะนาํในการทาํเคร่ืองจกัสานคือ ช่างเคร่ืองจกัสาน โดยมีการสัมภาษณ์
เจาะลึกและใหบุ้คคลท่ีทาํงานจกัสานแนะนาํวา่มีใครบา้ง ท่ีทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัสาน ผูว้จิยัจึงเขา้ไป
สัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีทาํงานจกัสานแนะนาํมา ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาใหไ้ดอ้ีก 1 คน 2 คน 
หรือมากกวา่ หลงัจากนั้นขอใหค้นท่ีไดถู้กสัมภาษณ์ไปแลว้ ช่วยแนะนาํคนมาเพ่ิมอีกคนละ 1 คน หรือ 2 คน 
จนไดจ้าํนวนตวัอย่างมากพอ ในกระบวนการวจิยัผูว้จิยัจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากบุคคลแรกใหค้รบถว้นตามท่ี
ตอ้งการ แลว้จึงเก็บขอ้มูลจากบุคคลชุดท่ีสองใหค้รบถว้น  ทาํเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีตอ้งการ  (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2545) 
  การสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรตวัอย่างจาํนวน 30 คน ซ่ึงขอ้มูลบนัทึกไวไ้ด ้ผูว้จิยัสัมภาษณ์
ประชากรสามกลุ่มคือ (1) ช่างทาํเคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสาน จาํนวน 10 
คน (2) กลุ่มผูสู้งอายุ จาํนวน 10 คน และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์จาํนวน 10 คน ประชากรกลุ่มน้ี
มีอายุต ํ่าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 80 ปี  
  2. การวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งทาํการสุ่มตวัอย่างตวัแทน 
ประชากรเป้าหมาย โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่ม
ตวัอย่างตามโอกาสทางสถิติ เพ่ือใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรเป้าหมาย ทาํการสุ่มตวัอย่าง ประชากรในชุมชน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  กลุ่มประชากรท่ีเป็นประชากรเป้าหมาย จาํนวน 400 คน อนัประกอบไปดว้ย ช่างทาํเคร่ืองจกั
สาน กลุ่มผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ในเขตสัมพนัธวงศ ์และผูป้ระกอบการเคร่ือง จกัสานเป็นประชากรท่ีเป็นตวัอย่าง 
200 คน และกลุ่มประชากรในชุมชนส่วนกลุ่มประชากรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัสานเป็นประชากรตวัอย่าง 
200 คน  
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติพรรณนาเทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้นและวเิคราะห์เส้นทาง สําหรับการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตวัแปรอิสระวา่มีผลต่อ
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ตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด และสําหรับการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ จากกรอบ
แนวความคิด ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวส้ามารถส่งผลถึงคุณภาพชีวติของชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาตวัแปรอิสระ คือ  เคร่ืองจกัสาน งานกสิกรรม และตวัแปรควบคุม คือ กลุ่มผูใ้ช้
โครงการ ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการ ผูสู้งอายทุ ัว่ไป, นกัเรียน, นกัศึกษา, สมาชิกชุมชน, ผูใ้หบ้ริการ บุคคลากรท่ี
ทาํงานในศูนย,์ วทิยากร ส่วนของSite Context (บริบทของพ้ืนท่ี) สภาพแวดลอ้มและขอ้กฎหมาย การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเมืองการกสิกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัสานและการ
ออกแบบศูนยน์นัทนาการ การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ และคนทุกวยั (Design 

Considerations) ตลอดจนตวัแปรตาม คือ ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข จึงสรุปไดก้รอบแนวความคิด ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคิดหลกัส าหรับการด าเนินการวิจยั 
ท่ีมา : วิเคราะห์โดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

การบวนการตีความสู่ 
การออกแบบ 

การออกแบบภายในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
1. มีการสนองตอบวตุัถุประสงค ์
2. รวบรวมครอบครัว, ชุมชน, สังคม และ  
ทางวฒันธรรม 
3. การจดัการศูนยน์นัทนาการรูปแบบบูรณาการ
พฒันาการนาํเสนออตัตลกัษณ์ไทยแนวทางใหม่ 
 

ศึกษาลกัษณะโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
1. USERS BEHAVIOR  
-กลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการ ผูสู้งอายุบุคคลทัว่ไป, นกัเรียน, นกัศึกษา, สมาชิกชุมชน, 
-ผูใ้หบ้ริการ บุคคลากรท่ีทาํงานในศูนย,์ วิทยากร 
2. ORGANIZETION โดย ผงัองคก์รแบ่งออกเป็น 
    ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายวิชาการ, และฝ่ายบริการ 
3. SITE CONTEXT บริบทของพ้ืนท่ี สภาพแวดลอ้มและลกัษณะของงานสถาปัตยกรรม  AREA 
REQUIREMENT  และ FUNCTION ท่ีประกอบดว้ย 
- ส่วนMEDITATION 
- ส่วนกจิกรรม ENTERTAINMENT, หอ้งสัมนารวม 
- ส่วน RECREATION ACTIVITY ครอบครัวและชุมชน,      ส่วนสําหรับการทาํกจิกรรมต่างๆ 
- ส่วนกายภาพบาํบดั 

ศึกษาลกัษณะ และความหมายความ สําคญัของงานเคร่ืองจกัสาน
ไทยท่ีเก ีย่วขอ้งกบังานกสิกรรม 

1. วสัดุ/ วตัถุดิบ 

2. ชนิดของผลิตภณัฑ์ 
3. คุณสมบติั 

4. ชนิดลาย/ ลวดลาย 

5. ภูมิปัญญา 
 

ศึกษาลกัษณะ และสาํคญังานออกแบบอาคารบา้นสานสุข 
1. การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ในลกัษณะท่ีเกีย่วขอ้งกบัชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครชั้นใน 
2. การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายุ คนพิการ และคนทุกวยั (DESIGN 
CONSIDERATIONS) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมินั้น และในส่วนท่ีสําคญัของภูมิปัญญาเคร่ือง

จกัสานงานกสิกรรมไทย ผูว้จิยัวเิคราะห์และสรุปใจความสําคญัก่อนจะเขา้สู่กระบวนการออกแบบ  ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งตามหวัขอ้ของตวัแปรหลกั ดงัน้ี  

วสัดุหลกัของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยประกอบดว้ย วตัถุดิบ คือ  ไ ผ ่หวาย และจาก  ส่วน
เคร่ืองจกัสานมีการใชว้สัดุหลกั 2 ชนิด คือ ไผ่สีสุก ตน้สาดตองขาว และปัจจุบนัใชไ้ผ่นวล โดยการใชว้สัดุตาม
ชนิดของผลิตภณัฑต่์าง ๆ และหวาย  จากการวเิคราะห์สรุปวา่วสัดุท่ีใชเ้ป็นวสัดุท่ียงัมีใชใ้นเคร่ืองจกัสานงาน
กสิกรรมโดยทัว่ไปมิไดมี้การเปลี่ยนแปลงจากในอดีต แต่ชนิดของวตัถุดิบลดนอ้ยลงและไม่มีการใชว้สัดุ
สังเคราะห์ “Earth Tone, Monotone” โดยจะนาํมาใชเ้ป็นวสัดุหลกัในการออกแบบตกแต่งภายใน
โครงการศูนยน์นัทนาการ 

ชนิดของผลิตภณัฑ ์ โดยประเภทและรูปแบบของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยมีการแบ่งออก
ตามลกัษณะของการดาํเนินชีวติคือ อาชีพ คติความเช่ือและท่ีอยู่อาศยั รูปของวสัดุเพ่ืองานตกแต่งตอ้งผ่านการ
นาํไปแปรรูปเพ่ิมเติม และผลิตภณัทท่ี์มีหลายรูปแบบตามความนิยมของลูกคา้ในปัจจุบนั คือ กระจาด และ
กระบุงเลก็ จากการวเิคราะห์สรุปวา่  ประเภทและรูปแบบในปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีต ไม่ไดเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะความเช่ือแต่เป็นไปตามความตอ้งการของการตลาดเป็นหลกั “Form Follow Function” ความงาม
ของรูปทรงท่ีมีการกาํหนดดว้ยการใชง้าน โดยจะนาํมาใชใ้นเป็นแนวคิดการแบ่งพ้ืนท่ีภายในโครงการและแบ่ง 
Function ภายในโครงการศูนยน์นัทนาการออกตามผลิตภณัฑ ์

คุณสมบติั เป็นไปตามกิจกรรมในการดาํเนินชีวติ ดงัน้ีคือ  
ภาคเหนือ ประกอบดว้ย คุตีขา้ว ใชส้ําหรับตีขา้วเหนียวหรือนวดขา้วของชาวนา, ก่องเก็บเมลด็

พนัธ์ุพืช, กระบุงใชส้ําหรับตวงขา้วเปลือก, กระบุงใส่ของ ใชส้ะพายหลงัไปทาํไร่ทาํนา, กระบุงสานดว้ยไมไ้ผ่, 
Pan ใชเ้ก็บใบชา 

ภาคอีสาน ประกอบดว้ย โซงโลง (คนัโซ่) ใชว้ดินํ้าเขา้นา, ฮีน ใชเ้ป็นภาชนะเก็บเมลด็ขา้วเปลือก, 
กระบุง ใชส้ําหรับใส่ของ, จ่อ  สําหรับเป็นท่ีใหต้วัหนอนซ่ึง, กระดง้ใส่ตวัไหม, เคร่ืองสีขา้ว แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ีไดท้าํงานจกัสานของชุมชน ประกอบดว้ย เส่ือที่ใชปู้ใชง้านและเส่ือที่ใช ้ตกแต่งในงาน
เฟอร์นิเจอร์และ ส่วนท่ีมีเฉพาะการใชง้าน ประกอบดว้ย กระบงตวงขา้วเปลือก, บุง้ก๋ีโกยขา้วเปลือก, ตระกร้า
ปากควาย, กระจาด, งอบใบลาน 

ภาคกลาง ประกอบดว้ย บุง้ก๋ี ใชโ้กยขา้วเปลือก, กระบุงใชเ้ก็บขา้วหรือพนัธ์ุ, ตะกร้าปากควาย ใช้
ครอบปาก, กระบุงใส่ขา้วเปลือกและตวงขา้ว, กระจาด, งอบสานจากใบลาน  

ภาคใต ้ประกอบดว้ย ตะกร้า, โชงโลง ใชต้กัปลา, หวดีา้ย, เคร่ืองสีขา้ว, ตรอม ใชส้อยผลไม ้ 
งานจกัสานส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางความดอ้งการของตลาดสมยัใหม่ โดยมีการทาํผลิตภณัฑ์

สมยัใหม่แทนท่ีตามความนิยมท่ีเปลี่ยนไป จากการวเิคราะห์สรุปวา่ยงัมีการยงัมีใชใ้นงานจกัสานงานกสิกรรม
โดยทัว่ไป มิไดมี้การเปลี่ยนแปลงจากในอดีต แต่มีการใชง้านท่ีลดลงเน่ืองจากมีผลิตภณัฑส์มยัใหม่เขา้มา
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แทนท่ี และมีการดาํเนินชีวติท่ีเปลี่ยนไป  “Eco Design, Design From Natural”โดยใชใ้นการกาํหนด 
Themes และการประดบัตกแต่งภายในโครงการศูนยน์นัทนาการ เพ่ือใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 

ชนิดลาย/ ลวดลาย นาํวสัดุท่ีแปรรูปแลว้มาสานดว้ยกรรมวธีิในการสานแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ 
ลวดลายพ้ืนฐาน ถือเป็นลายแม่บท มี 6 ลาย ลวดลายพฒันาเป็นลายท่ีช่างจกัสานในอดีตไดคิ้ดคน้พฒันาข้ึน มี 5 
ลาย ลวดลายประดิษฐ์เป็นลวดลายท่ีคิดคน้ประดิษฐ์ข้ึนเป็นลกัษณะเฉพาะของช่างจกัสาน แต่ละทอ้งถิ่น และ
ในสมยัก่อนมีลวดลายมากเช่น ลายหน่ึง, ลายสาม, ลายกา้งปลา  แต่ปัจจุบนัมีลวดลาย คื อ ลายสองสามารถ
พฒันาเป็นลายพิกุล (ลายดอกแกว้), ลายไทย และลายซิกแซก และมีการกล่าวเพ่ิมเติมวา่ลวดลายหลกัไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากแต่มีการใชก้ารยอ้มสีเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจข้ึน จากการวเิคราะห์สรุปวา่ลายในการใชง้าน
มีอยู่ไม่มากและจะมีการใชง้านนอ้ยลงเน่ืองจากความยุ่งยากในการจกัสานและไม่ไดรั้บความนิยม แต่มีการใช้
การออกแบบอื่นช่วย “ลีลาและเส้นสาย, Order”การนาํมาใชใ้นการวาง Layout, การออกแบบพ้ืนท่ี, การ
ประดบัตกแต่ง ตลอดจน Order และForm ภายในโครงการ เพ่ือใหเ้กิดจุดเด่นภายในงานออกแบบตกแต่ง 

ภูมิปัญญาการศึกษาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมเป็นหตัถกรรมท่ีมีคุณค่าเพราะใชว้ตัถุดิบซ่ึงมี
ความงามตามธรรมชาติ และคุณค่าทางศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมทาํข้ึนดว้ยมือซ่ึงต่างจาก
ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตวัในแต่ละช้ิน ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถกั  และรูปแบบ
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมแสดงถึงลกัษณะพ้ืนบา้นท่ีแตกต่างกนั มีการสร้างสรรคเ์คร่ืองจกัสานงานกสิกรรม
ไทยจากชีวติประจาํวนัแมจ้ะไม่มีการใชว้สัดุในทอ้งถิ่นยงัสามารถสืบสานอยู่ไดดี้เป็นส่วนประกอบในวถิีชีวติ 
มีการสร้างสรรคแ์ละความต่อเน่ืองในการทาํเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการพฒันาภูมิ
ปัญญาต่ออย่างต่อเน่ือง แต่ก็มีบางส่วนท่ีสูญหายไป  จากการวเิคราะห์สรุปวา่มีการสืบสานและส่งต่อแนวคิด 
ทางวถิีชีวติตลอดจนภูมิปัญญางานหตัถกรรม พร้อมทั้งสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเปลี่ยนตามค่านิยมและพฤติกรรม
การใชง้านของยุคสมยั “การสืบทอด, แนวคิดถึงนวตักรรมท่ีเป็นไปตามวถิีชุมชน ” ไดน้าํมาใชเ้ป็น
แนวความคิดหลกัของการออกแบบภายในโครงการศูนยน์นัทนาการ  
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แผนภูมิท่ี2  แสดงการวเิคราะห์ Key Word 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 
  การศึกษาตวัแปรควบคุมเพ่ิมเติมประกอบไปดว้ย กลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ (User 

Behavier)  คือ ผูใ้ชบ้ริการหลกั ผูสู้งอายทุ ัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา สมาชิกชุมชน  ผูใ้หบ้ริการ  บุคคลากรท่ี
ทาํงานในศูนย ์วทิยากร การจดั  (Organization Chart) โดย ผงัองคก์รแบ่งออกเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายบริการ  ส่วนของ บริบทของพ้ืนท่ี สภาพแวดลอ้มและขอ้กฎหมาย  (Site Context) 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม การกสิกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัสานและการออกแบบศูนย์
นนัทนาการ การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ และคนทุกวยั (Universal Design)  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี3  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรควบคุมหลกั 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 

การวิเคราะหก์ลุ่มผูใ้ชบ้ริการและ 
ผูใ้หบ้ริการ (User Behavier) 

การวิเคราะหผ์งัองคก์ร 
(Organization Chart) 

การใชพ้ื้นท่ีของโครงการ 
(Site Context) 

ภูมปัิญญา
นามธรรม 

 

ภูมปัิญญา
รูปธรรม 

วิถีครัวเรือนเกษตร 
 

FORM FOLLOW  
FUNCTION 

 การประยกุตใ์ชง้าน 
 

จกัสาน จกัตอก 
 

ลายหน่ึง ลายสอง 
 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
 

KEYWORD 
สืบสานวิถีปราชญ ์

สานต่อวฒันธรรม 

KEY CONCEPT 
การเช่ือมต่อ   การสานสายใย   SIMPLE 

การผสาน   การสร้างแรง   STRANGE   INNOVATION 
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จากการศึกษาและการวเิคราะห์ดว้ยกิจกรรมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ (User Behavier)  
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการหลกัคือผูสู้งอายุในเขตสัมพนัธ์วงศ์และครอบครัว โดยท่ีมีแนวคิดจากการมีคุณภาพท่ีดีของ
ผูสู้งอายุ (The Better Quality of Life for Elder) อนัประกอบไปดว้ย คุณภาพชีวติความเป็นอยู่ส่วนตวั 
ครอบครัว และทางสังคม 

จากการศึกษาและการวเิคราะห์ผงัองคก์ร (Organization Chart)  โดยวเิคราะห์จากขอ้มูลทุติย
ภูมิจากกรณีศึกษาศูนยผ์ูสู้งอายุดินแดง สํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มมูล
ปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งจากการสังเกตุ และลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ
ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

ไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารวชิาการการศึกษาและการวเิคราะห์ดว้ยกิจกรรมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผู ้
ใหบ้ริการ (User Behavier)  จากจาํนวนผูสู้งอายุในเขตสัมพนัธ์วงศ์โดยสํานกับริการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มมูลในเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์เชิงปริมาณไดจ้าก
การสังเกตุ รวมทั้งการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ จากประชากรตวัอย่าง และจดัทาํแบบสอบประชากรเป้าหมาย 
การศึกษาและการวเิคราะห์ผงัองคก์ร (Organization Chart)  โดยวเิคราะห์จากขอ้มูลจาก กรณีศึกษาศูนย์
ผูสู้งอายุดินแดง สํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มมูลในเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์เจาะลึกเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งจากการสังเกตุ และลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจไดผ้ลการวเิคราะห์ ไดผ้ล
การวเิคราะห์ การศึกษาและการวเิคราะห์พ้ืนท่ีตั้ง (Site Context)  โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พร้อมทั้งไดต้รวจสอบกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการวเิคราะห์
ขอ้มมูลในเชิงคุณภาพ การสังเกตุ รวมทั้งการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ ตลอดจนการออกแบบ  Universal Design 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาในการท่ีคนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม กลยุทธ์และการแกปั้ญหาตามวธีิการท่ีดี 
ตอบสนองความตอ้งการ ผูใ้ชท่ี้มีศกัยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของทุกคน  เป็นมิตรกบัผูใ้ชพ้ื้นท่ี ท่ีมี
การออกแบบท่ีเป็นความย ัง่ยืนทางสังคม 

 
แผนภูมิท่ี6  แสดงแนวคิดท่ีมาการกาํหนดการวาง Programming ของการใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมา : วเิคราะห์โดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
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จากการศึกษาประวติัความเป็นมา วฒันธรรม การอยู่อาศยั รวมถึง ประโยชน์ใชส้อย ท่ีจาํเป็นใน
การออกแบบอตัลกัษณ์ ของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของไทย การนาํผลวเิคราะห์  นยัยะท่ีไดจ้ากการศึกษาภูมิ
ปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยมาคลี่คลาย  จึงสรุปออกมาเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ โดย
ส่ือสารผ่านทางความรู้สึกในการใชพ้ื้นท่ีวา่งและลาํดบัของการรับรู้เพ่ือทาํการการออกแบบศูนยน์นัทนาการ
บา้นสานสุข ทั้งเร่ืองของสี  เส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวสัมผสั ใหเ้ป็นหน่ึงของสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ไทย แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1. Architecture and Landscape Design  เกณทก์ารออกแบบท่ีส่งผลหลกัไดใ้ช ้นยัยะ
ของการศึกษาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม การนาํวสัดุท่ีไม่มีความแขง็แรงคือตอกมาสานข้ึนรูปทาํใหเ้กิดแรง
สามารถรับนํ้าหนกั และเกิดประโยชน์ใชส้อย ทั้งการสานแบบติดยึดแน่นและสานแบบโปร่ง มีความยืดหยุ่น 
อากาศผ่านได ้โดยลวดลายการสานเป็นไปตามประโยชน์การใชง้านและเรียบง่าย มาท่ีเป็นเอกลกัษณ์หลกั 
ดงันั้นการวางผงัของอาคารพ้ืนท่ีแห่งน้ีจึงส่ือออกมาในลกัษณะ   Metaphor  ถึงการโอบลอ้มของโครงอาคาร
ดว้ยโครงสร้าง และเพ่ิมดว้ยงานสอดแทรกงานภูมิสถาปัตยกรรมของพ้ืนท่ีบริบทโครงการ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งกนัภายนอกและภายในโครงการ  และการเลือกใชสี้หลกัของอาคารนั้น มาจาการ
วเิคราะห์และแปรรูปจากการใชว้สัดุของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม คือการใชส้ัจจะวสัดุ  ดงันั้นสีท่ีได ้คือ 
Natural Material  คือความเป็นธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี1 แสดงกระบวนการคิดและนาํมาแปรรูปการวางผงัอาคารและทศันียภาพอาคาร 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

2.  Furniture Layout   ไดน้าํแนวความคิดของลกัษณะตลอดจนรูปแบบของการวางผงัโดย
ใชน้ยัยะของการจดัวางร่วมกนัของกลุ่มเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม ประกอบกบัเกณทก์ารออกแบบ Function 

การใชง้านเพ่ือผูสู้งอายุ และ Universal Design มาทาํการ Analogy Zoning ลงเกิดเป็น Room และ 
Furniture Layout  เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กนัของการใชพ้ื้นท่ี     
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ภาพท่ี3 แสดงแนวคิดการวาง Zoning และ Furniture Layout    
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

ภาพท่ี4 กระบวนการคิดก่อนนาํมาแปรรูปสู่งานออกแบบ  
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

3. Main Reception  Area :    คือพ้ืนท่ีอาคารตอ้นรับหลกัของโครงการท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งใช้
งาน พ้ืนท่ีอาคารน้ี ไดน้าํแนวความคิดจาก นยัยะการอุปมาอุปมยั รูปแบบจากตระกร้อสอยผลไมม้าเป็นแนวคิด
หลกั ในการออกแบบ กล่าวคือ ไดน้าํลกัษณะของ รูปทรงการสานและข้ึนรูปเพ่ือเกิด พ้ืนท่ีภายในท่ีมีลกัษณะ
เก็บ ห่อหุม้ ผูใ้ชง้าน ตลอดจนมีความโปร่งโล่ง เสมือนอยู่ในธรรมชาติ 
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ภาพท่ี5 การวางผงัอาคารและทศันียภาพภายในพ้ืนท่ีอาคารตอ้นรับ 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

4. Auditorium:    คือพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของ Program Education and Entertainment 
สําหรับทาํกิจกรรมอเนกประสงค ์  พ้ืนท่ีบริเวณน้ี ไดน้าํแนวความคิดหลกัจากการสานตอกเส้นนอนเพ่ือข้ึนรูป
และการจดัผงัโดยใชเ้กณทข์อง Universal Design มาเป็น แนวคิดในการออกแบบโดย การใชพ้ื้นท่ี
ตอบสนองเกณทข์อง Universal Design รูปแบบของ พ้ืนท่ีวา่งและงานตกแต่งภายในใช ้ลวดลายของการ
สาน ทั้งแบบลายหน่ึงลายสอง และลายทแยง 

 
ภาพท่ี6 การวางผงัอาคารและทศันียภาพภายในพ้ืนท่ี Auditorium 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 

 
5. Meditation Area :    เป็นพ้ืนท่ีท่ีเปรียบเสมือนหวัใจของโครงการศึกษา เน่ืองจากเป็น 

Functionหลกัท่ีผูสู้งอายุใชบ้ริการ การจดัวางพ้ืนท่ีจดัใหอ้ยู่บริเวณจุดศูนยก์ลางของกลุ่มอาคาร ลอ้มรอบดว้ย 
Inner Court และ Vertical Garden โดยพ้ืนท่ีน้ีไดน้าํแนวความคิดจาก ความสงบซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของ The Better Quality of Life for Elder เป็นเกณท ์ผสานกบัคุณลกัษณะหลกัของเคร่ืองจกัสานงาน
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กสิกรรม คือลกัษณะของ Pure Form มาเป็น แนวคิดในการออกแบบ ทั้งการจดัผงัครุภณัทแ์ละงานตกแต่ง
ภายใน  

 
ภาพท่ี7  การวางผงัและทศันียภาพภายในพ้ืนท่ี Meditation Area 
ท่ีมา : ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
 

6. ส่วนกายภาพบาํบดั:    เป็นพ้ืนท่ีส่วนผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ การออกแบบมีการแยกเฉพาะ โดย
พ้ืนท่ีน้ีไดน้าํแนวความคิดจากนยัยะของเคร่ืองจกัสาน คือความโปร่งของลวดลายการสานและความรู้สึกถึง
ความเป็นธรรมชาติ ตลอดจนจิตวทิยาผูสู้งอายุท่ีตอ้งการไกลชิ้ดธรรมชาติ       มาเป็นแนวคิดหลกัในการจดัวาง
ตาํแหน่งท่ีตั้ง ใหต้ ั้งอยู่รายลอ้มดว้ยสวน การจดัพ้ืนท่ีใชส้อยใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้าน การออกแบบ
พ้ืนท่ีวา่งใหมี้ความรู้สึก Inside Out และ outside in ตลอดจนมีความโปร่งและอยู่ในธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี8  การวางผงัและทศันียภาพภายในพ้ืนท่ีส่วนกายภาพบาํบดั 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 
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7. ส่วนคุรุภณัทแ์ละวสัดุตกแต่ง:    เป็นการนาํเอานยัยะการศึกษาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมใน
ส่วนของนามธรรม คือ Form Follow Function และสัจจะวสัดุมาเป็นนยัยะทางแนวคิดในแง่ทางรูปธรรม 
เป็นการใชส่้วนประกอบของ วสัดุท่ีเป็นธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติ ตลอดจนวสัดุและ
รูปแบบท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอายุ ตอบสนองกบั Universal Design 

 
ภาพท่ี9  แสดงคุรุภณัทแ์ละวสัดุตกแต่ง 
ท่ีมา: ออกแบบโดย นายสุทธิชยั บุญช่วย 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย  ไดท้าํใหท้ราบนยัยะของภูมิปัญญา  
รูปแบบ และแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการออกแบบตกแต่งภายในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   รวมถึงการศึกษา
ตวัแปรควบคุม   พฤติกรรม  จิตวทิยาผูใ้ชบ้ริการ  - ผูใ้หบ้ริการ  ผงัการบริหารองคก์รภายใน  และการวเิคราะห์
บริบทของพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ   ทาํใหไ้ดแ้นวความคิดใหม่ในการออกแบบตกแต่งภายใน 
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขในแนวทางใหม่ซ่ึงเขา้กบัยุคสมยัในปัจจุบนัและตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลจากการวเิคราะห์ถึงรูปแบบการตีความ  ตดัทอน  เปรียบเทียบเปรียบเปรย การประยุกต ์
ใชซ่ึ้งไดน้าํแนวความคิด นยัยะทางภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยสู่การออกแบบ ทั้งรูปธรรม และ
นามธรรม จนเกิดงานออกแบบตกแต่งภายใน ในรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยั และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอายุ
และครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนเมืองโดยตรง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย มีขอ้สังเกตไดว้า่ ภูมิปัญญาดงักล่าวกาํลงัจะ

สูญไปเน่ืองจากมิไดมี้การสืบทอดภูมิปัญญาอย่ามมีระบบและอาจจะเป็นภูมิปัญญาท่ีสวนทางกบัความเจริญ
แบบโลกาภิวตัน์ แต่การท่ีเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานไทยนั้น
ส่วนใหญ่ของภูมิปัญญาท่ียงัมีความงามและคงสืบสานอยู่ไดใ้นยุคสมยัปัจจุบนัแต่การคงอยู่ไดน้ั้นปราศจาก
การใชง้านดว้ยประโยชน์ใชส้อยเดิม แต่เป็นการใชใ้นลกัษณะเชิงอนุรักษห์รือ ท่ีระลึก หรือตอ้งมีการ
ปรับเปลี่ยนการใชง้านใหเ้ขา้กบัยุคสมยั 
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บทคดัย่อ 
 การทอ่งเที่ยวเมืองเชียงคาน เติบโตมาจากเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิตและวฒันธรรมอนั
เรียบง่าย ต ั้งอยูริ่มฝ่ังโขง อ  าเภอเชียงคาน และถูกพฒันาจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวภายในระยะเวลา 4 – 6 
ปี จนท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วแกก่ายภาพและวิถีชีวิตของคนในชมุชน การเติบโตอยา่ง
รวดเร็วน้ีสง่ผลกระทบในหลายดา้น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งการวิจยัน้ีตอ้งการหาค าตอบในเร่ือง1. 
ผลกระทบจากการทอ่งเท่ียวท่ีเกดิขึ้นกบัชมุชนในแตล่ะดา้น 2.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชมุชน
เชียงคานตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั 3.ปัจจยัที่ท  าใหก้ารทอ่งเที่ยวเมืองเชียงคานมีความแตกตา่งจากเมือง
ทอ่งเที่ยวอื่น  ๆโดยใชวิ้ธีการสืบคน้เอกสารที่เก ีย่วขอ้งและลงพ้ืนที่ส ารวจ เกบ็ขอ้มูลและสมัภาษณ์
ประชากรในพ้ืนที่ ไดแ้ก ่นกัทอ่งเที่ยว ผูป้ระกอบการ ชาวบา้นและนกัวิชาการในทอ้งถิ่น  จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์และท าการสรุปผล  
 จากการศึกษาพบวา่ การทอ่งเที่ยวเชียงคานไดร้ับการสนบัสนุนจากการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศ
ไทย(ททท.)และความร่วมมือจากชมุชน ท าใหเ้มืองเชียงคานกลายเป็นเมืองทอ่งเที่ยวอยา่งจริงจงั และ
เกดิผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีตอ่วิถีชมุชนเชียงคาน ซึ่งประกอบไปดว้ยผลกระทบทางดา้น
สงัคม ในแง่ของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นและนกัทอ่งเที่ยว ดา้นวฒันธรรม เชน่ เกดิการอนุรักษ์
และเผยแพร่วฒันธรรมประจ าทอ้งถิ่นท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตคนเชียงคาน ดา้นเศรษฐกจิ เชน่ เกดิการจา้งงาน
และการประกอบอาชีพตา่งๆท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว ท าใหเ้กดิการกระจายรายไดใ้นทอ้งถิ่นมากขึ้น 
และปัจจยัที่ท  าใหเ้มืองทอ่งเที่ยวเชียงคานประสบผลส าเร็จ เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ตา่งจากเมืองทอ่งเที่ยวอื่น  ๆ
คือมีวฒันธรรมและวีถีชีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเขม้แข็งนั้น เกดิจากปัจจยัหลกัคือ 
ความเขม้แข็งของคนในชมุชนรวมทั้งพ้ืนฐานความเช่ือ เห็นไดจ้ากการกอ่ตั้งชมรม หรือสมาคม
ผูป้ระกอบการในการทอ่งเท่ียว เพ่ือบริหารจดัการเมืองใหเ้ติบโตไปอยา่งย ัง่ยืน ซึ่งปัจจยัดงักลา่วถือไดว้า่
เป็นหวัใจหลกัในการพฒันาเมืองใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
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เชียงคานเมืองทอ่งเที่ยว 
 
Abstract 
   Chiang Khan The city has grown from its history. The simple life and culture. 

Located along the Mekong Chiang Khan. and has been developed into a tourist 

attraction, within 4-6 years, as a result rapid changes to the physical and lifestyle of 

the community. Rapid growth has an impact on many aspects. Both positive and 

negative which the research is to find answers in the first. The impact of tourism on 

communities is happening on each side. 2)Changes in physical communities from past 

to present. 3) Factors that Chiang Khan's are different from any other city. Searched 

using relevant documents and the survey area. keep data and interviewing people in 

the area, including tourists, entrepreneurs ,villagers and local academics, And then 

import data was analyzed and conclusions.  

  The studies find that Chiang Khan has received support from the Tourism 

Authority of Thailand and cooperation from the community. making Chiang Khan 

became tourist city seriously. And impacts, both positive and negative. On the way of 

Community Chiang Khan These include the impact of the social. In terms of 

interaction between locals and tourists. The cultural, such as the preservation and 

publish a local culture to  that represents way of life in Chiang Khan, The economy 

such as increase employment and occupations related to tourism. Cause  more local 

income distribution. And the factors that make a city tourism of Chiang Khan 

successfully. Is a city that is different from any other tourist city. Is a cultural and 

Unique way of life And can survive The strong. The main factor is The strength of the 

community, including basic beliefs. Evidenced by the Club founded Or association of 

entrepreneurs in tourism. To manage the city's growth to be sustained. Such factors 

can be considered as a key in the city's development as the city's sustainable growth.  

Key words : Impact of Tourism , Sustainable Development ,lifestyle ,  

  cultural Tourism ,     Tourism of ChiangKhan  

บทน า 
   ในปัจจุบนัการทอ่งเที่ยวถือเป็นประเด็นที่ส าคญั ที่ภาครัฐไดใ้หก้ารสนบัสนุนและพัฒนา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีแพร่หลายอยูใ่นขณะน้ี การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ไดเ้กดิขึ้นกบัสถานท่ีซึ่งเป็นแหลง่ชมุชนท่ีมีเอกลกัษณ์ หรือวฒันธรรมเฉพาะ เพ่ือใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
และน าเสนอเอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมนั้นๆใหป้รากฏแกส่ายตาผูม้าเยือน เป็นการน าเสนอมรดกทาง
วฒันธรรมตา่งๆของชุมชนใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว อนัไดแ้กข่นบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม  หรือแมแ้ต่
สภาพของภูมิศาสตร์ของทอ้งถิ่นของชมุชนเอง ซึ่งถือไดว้า่วฒันธรรมน้ีไดถู้กท าใหเ้ป็นสินคา้เพ่ือดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิ โดยทรัพยากรเหลา่น้ีลว้นมีสว่นส าคญัในการพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
ใหแ้กช่มุชนนั้น  ๆเม่ือทรัพยากรถูกใชไ้ปอยา่งผิดวิธีหรือเรียกไดว้า่ เป็นการกอบโกยผลก  าไรจากทรัพยากร
ในทอ้งถิ่น ท าใหท้รัพยากรท่ีรวมถึง ว ัฒนธรรม ประเพณีนั้น ไดถู้กท าลายลงทีละนอ้ย เพ่ือใหก้ลายเป็น
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สินคา้เพ่ือเสนอขายแกน่กัทอ่งเที่ยวที่ตอ้งการแสวงหาประสบการณ์และสถานที่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ และเกดิ
ค  าถามคือ ทรัพยากรนั้นจะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนเพียงใด สอดคลอ้งกบักระแส 
การทอ่งเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable tourism ) ซึ่งหลกัโดยทัว่ไปของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนคือ จะตอ้งมี
การอนุรักษ์และการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี เพ่ือใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ตอ่ไปไดใ้นระยะเวลายาวนาน 
และมีการกระจายผลประโยชน์ใหแ้กค่นสว่นใหญ ่รวมทั้งมีการร่วมมือกนัระหวา่งผูท่ี้เก ีย่วขอ้งหรือมีส่วน
ไดส้ว่นเสีย เพ่ือใหช้ ุมชนหรือสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่นั้น อยูไ่ดย้าวนานและมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ
แกน่กัทอ่งเที่ยว 
  อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เป็นอีกหน่ึงแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัแหง่หน่ึงในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ที่ก  าลงัไดร้ับความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวในปัจจุบนั ซึ่งส่ิงท่ีเป็นจุดขายของเมืองเชียงคาน คือ 
เชียงคานเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมอนัเรียบง่าย และมีเอกลกัษณ์เฉพาะของชมุชน
ชาวเชียงคาน รวมถึงความเป็นชมุชนเมืองเกา่ริมโขงที่มีอายุนานกวา่100ปี อาคารไมห้ลงัเกา่ต ั้งอยูถ่นนริม
ฝ่ังโขง ซึ่งถือเป็นถนนเศรษฐกจิหลกัของเมืองเชียงคานเน่ืองจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีต ั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ ้า
โขง โดยมีหลกัฐานที่สะทอ้นใหเ้ห็น “ภาพของเมืองเกา่แก”่ ที่ยงัคงยืนหยดัอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั โดยมีร่องรอย
ของโรงเรียน โรงแรม และโรงหนงั (โรงภาพยนตร์) ยงัคงปรากฏใหเ้ห็น ซึ่ งส่ิงเหลา่น้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงคานในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี (สุนีย์  , 2553)  
  อยา่งไรกต็าม เม่ือกระแสการทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรมไดเ้ขา้มาอยูใ่นความนิยมของ
นกัทอ่งเที่ยว ความเกา่แกข่องเมืองเชียงคาน ถูกดึงใหม้าอยูใ่นความสนใจอีกครั้ง สง่ผลใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งรวดเร็ว จ  านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมมากขึ้น สง่ผลตอ่ส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีมากขึ้น เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพในการรองรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น  ประกอบกบัรูปแบบวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลกัษณ์ของชาวเชียงคาน ตลอดจนสถาปัตยกรรมเมืองท่ียงัคงกลิ่นอายของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม
เหลา่น้ีไดก้ลายเป็นสินคา้เพ่ือสร้างประโยชน์แกผู่ป้ระกอบการและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
นกัทอ่งเที่ยว  ไมว่า่จะเป็นการเนน้จุดขายในเร่ืองของประวตัิศาสตร์ อดีตของพ้ืนที่ ในขณะเดียวกนัวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไป คนในทอ้งถิ่นมีกจิกรรมการผลิตท่ีไมไ่ดผ้ลิตเพ่ือประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือนอีกตอ่ไป แต่
หนา้ที่การผลิตเปลี่ยนไปเพ่ือการคา้ เพ่ือใหน้กัทอ่งเที่ยวไดเ้ชยชมสินคา้ทางวฒันธรรมนั้นๆ ใช้
กระบวนการผลิตเป็นอีกหน่ึงสินคา้ ซึ่งส่ิงเหลา้น้ีเองท่ีเป็นตวัเร่งท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของเมืองเชียงคาน  ท าใหรู้ปแบบชมุชนเมืองเชียงคานไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม(ณัฐพล มีแกว้,  สมศกัดิ์  
ศรีสนัติสุข)  
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าใหพ้อจะเห็นภาพความเป็นไปหรือแนวโนม้ท่ีจะเกดิขึ้นกบัชมุชนเชียง
คานในอนาคต หากมีการทอ่งเที่ยวเขา้มาเก ีย่วขอ้งเป็นประเด็นหลกั รูปแบบเมือง กายภาพของเมืองที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชมุชน ดงันั้นการรับรู้ถึงปัญหาและต่ืนตวักบัมนั อาจเป็นผลดีให้
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ผูท่ี้เก ีย่วขอ้ง คนในชมุชนและแมแ้ตผู่วิ้จยั สามารถหาวิธีรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกดิขึ้น รวมถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของชมุชนเชียงคานในอนาคต  

วตัถุประสงค์การวจิัย 

  1.เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่มีตอ่วิถีชีวิตชมุชนเชียงคาน อนัประกอบดว้ย   
  ผลกระทบทางดา้นสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกจิ 
  2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชมุชนเชียงคานตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั  
  3.ศึกษาปัจจยัท่ีท  าใหก้ารทอ่งเท่ียวเมืองเชียงคานสามารถด ารงอยูแ่ละเติบโตขึ้นไดอ้ยา่งเขม้แข็ง 

วธิีการวจิยั 

 การศึกษาถึงผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่มีตอ่วิถีชีวิตชมุชนเชียงคาน เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) ใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสืบคน้เอกสารที่เก ีย่วขอ้งและลงพ้ืนที่
ส ารวจ และสัมภาษณ์ประชากรในพ้ืนที่  ด าเนินการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลของชมุชน เพ่ือใหท้ราบขอ้มูล
พ้ืนฐาน ดา้นประวตัิศาสตร์ สงัคม วฒันธรรมและดา้นการทอ่งเที่ยว จากนั้นจึงลงพ้ืนท่ีส ารวจชมุชน 
เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจภาพรวมดา้นตา่งๆ เชน่ ลกัษณะทางกายภาพ วิถีชีวิต และสถานที่ส าคญัภายใน
ชมุชน ศึกษาขอ้มูลดา้นประวตัิศาสตร์ พฒันาการของชมุชน  และการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเกดิขึ้น
ภายในชมุชน โดยใชวิ้ธีการสนทนาพูดคยุ การสมัภาษณ์เจาะลึกกลุม่ตวัอยา่ง (In-Dept Interview) การ
สงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม  (Participant Observation) และไมมี่สว่นร่วม (Non-Participant Observation) 
จากนั้น น าขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่น การทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรมในชุมชน  มาวิเคราะห์ร่วมกบั
ขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสาร และศึกษาแนวคิด การทอ่งเท่ียวย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษา และทฤษฎีดา้นการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เพ่ือใชใ้นการเสนอแนวทางการจดัการทอ่งเที่ยวทาง
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืนของชมุชนเชียงคาน  
 

สรุปผลการวจิัย  

  (1) สภาพทั่วไปของเมืองเชียงคาน 
  อ าเภอเชียงคาน เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัเลย ตั้งอยูห่า่งจากตวัจังหวดัเลยไปทางทิศเหนือ
เป็นระยะทาง 48 กโิลเมตร มีอาณาเขตติดกบัแมน่ ้าโขง ซึ่งเป็นพรมแดนคัน่กลางระหวา่งจงัหวดัเลยกบั
เมืองสานะคาม แขวงเวียงจนัทน์ และเมืองแกน่ทา้ว แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในอดีตเมืองเชียงคานเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมากอ่น โดยมีท่ีท าการอ  าเภอตั้งอยูท่ี่วดัมหาธาตุ จากนั้นจึงไดย้า้ยมาอยูท่ี่วดัโพนชยั สว่นเมืองเชียงคาน
โบราณนั้นตั้งอยูท่ี่บา้นผาฮด เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเมือง
ท่ีมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ในดา้นยุทธศาสตร์ของอาณาจกัรลา้นชา้งในสมยันั้น ดว้ยสภาพทาง
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ภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสองฝ่ังแมน่ ้าโขงท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน จึงท าให้
วิถีชีวิตของชาวอ าเภอเชียงคานมีความหลากหลาย และโดดเดน่ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง (สุรพล ตนัม่ิง, 2535) อ  าเภอเชียงคานเป็นอ าเภอที่เกา่แก ่ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ปกครองดว้ยตนเอง 
จึงมีประวตัิความเป็นมาที่นา่สนใจ และมีประวตัิศาสตร์ที่เก ีย่วขอ้งกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
  ในปัจจุบนัอ  าเภอเชียงคาน มีการแบง่เขตในเทศบาลออกเป็น 9 ชมุชน คือ ชมุชนคุ้มวดั
ทา่คก ชมุชนคุม้วดัป่าใต ้ชุมชนคุม้วดัศรีพนมมาศ ชมุชนคุ้มวดัมหาธาตุ ชมุชนคุ้มวดัศรีคณุเมือง ชมุชนคุ้ม
วดัมชัฌิมาราม(วดัป่ากลาง) ชมุชนคุ้มวดัโพนชยั ชุมชนคุ้มวดัสันติวนาราม และชมุชนสว่นราชการ   มี
อาณาเขตติดกบัแมน่ ้าโขง ซึ่งเป็นพรมแดนคัน่ระหวา่งจงัหวดัเลยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีลกัษณะภูมิประเทศสว่นใหญเ่ป็นที่ลุม่ ริมฝ่ังแม่น ้า ท  าใหว้ฒันธรรมประเพณีทั้งสองฝ่ัง
โขงสืบทอดกนัมายาวนาน ดงันั้นเมืองเชียงคาน จึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทั้งในแง่ประวติัศาสตร์ 
ประเพณีวฒันธรรม ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู ่รูปแบบอาคารที่พกัอาศยั อาหารพ้ืนเมือง ส่ิงท่ีกลา่วมาจึง
เป็นจุดที่นา่สนใจส าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่นิยมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคณุคา่หรือ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
ธรรมชาติ สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องคนในแตล่ะยุคสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี ไมว่า่
จะเป็นสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม การปกครอง วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี  ดงันั้นเพ่ือให้
มองเห็นถึงประวตัิความเป็นมาและสภาพทัว่ไปของอ าเภอเชียงคาน ผูวิ้จยัจึงน าเสนอรายละเอียดของ
อ าเภอเชียงคานตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั  
ดงัหวัขอ้ตอ่ไปน้ี  

  1.1 การตั้งถิ่นฐานของผูค้นชมุชนเชียงคาน 
  เชียงคานเป็นเมืองท่ีต ั้งอยูริ่มแมน่ ้าโขงโดยมีประวติัศาสตร์ดั้งเดิมวา่  ขุนคาน กษตัริย์เมือง
เชียงทอง(หลวงพระบาง) เป็นผูส้ร้างเมืองเชียงคานขึ้นแลว้ขนานนามเมืองตามพระองค์ตามธรรมเนียมราช
ประเพณีลา้นชา้ง โดยเมืองเชียงคานนั้นมีประวตัิศาสตร์มาจาก พระเจา้ไชยะจกัรพรรดิแผน่แผว้เจา้มหา
ชีวิตราชอาณาจกัรลา้นชา้ง ไดส้ง่โอรสองค์ที่  2 นามวา่ทา้วแทน่ค า มาครองเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นเมืองซา้ย
ของหลวงพระบาง เรียกวา่เมืองซา้ยเชียงคาน และเมืองหลวงพระบางกมี็แมน่ ้าคาน  ไหลมาบรรจบแมน่ ้า
โขง ซึ่งวิถีชีวิต  วฒันธรรม ประเพณีตา่ง ๆ ของชาวหลวงพระบาง เก ีย่วขอ้งกบัแมน่ ้าคานมาตลอด เม่ือมา
ครองเมืองกน็ าเอาค าวา่คานมาตั้งเป็นช่ือเมืองดว้ย และเม่ือพระเจา้ไชยะจกัรพรรดแิผน่แผว้ สวรรคตที่เมือง
เชียงคาน ประชาชนไดก้อ่สร้างพระธาตุบรรจุพระอฐิัสร้างวดัสบ (ศพ)เชียงคานขึ้นมา ตอ่มาพระราชโอรส
ไดเ้ดินทางมาบ าเพ็ญราชกศุลกไ็ดน้ าพระอฐิัขึ้นไปบรรจุไวท่ี้วดัสบคาน ตอ่มา จากสบคานกเ็ป็นเมืองเชียง
คาน เม่ือเสร็จกจิพิธีที่เมืองเชียงคานแลว้ ทา้วแทน่ค า โอรสองค์ที่ 2 พระองค์ไดอ้พยพราชวงศ์และราษฎร
ขึ้นไปอยูท่ี่เมืองหลวงเกา่คือเชียงทองหรือหลวงพระบางตามเดิม และบางสว่นไดอ้พยพไปตั้งบา้นเรือนอยู ่
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บริเวณฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าเหือง ซึ่งปัจจุบนัคือบา้นบุง่เคลา้ แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตอ่มาสมยักรุงธนบุรีพุทธศกัราช 2321 ประเทศไทยไดร้วมเอาอาณาจกัรลา้นชา้งเขา้ดว้ยกนั 
และใหเ้ป็นประเทศราชของไทย พร้อมไดก้วาดตอ้นพลเมืองมาอยูท่ี่เมืองปากเหืองมากขึ้น ตอ่มาสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 3 โปรดเกลา้ฯ ใหย้กเลิก
ประเทศราชเวียงจนัทน์ ใหพ้ระอนุพินาศ ซึ่งเป็นทหารมากบักองทพัไทยคราวปราบกบฏเจา้อนุวงศ์แหง่
เวียงจนัทน์ เป็นเจา้เมืองปากเหืองคนแรก แลว้พระราชทานนามเมืองใหมว่า่เมืองใหมเ่ชียงคาน ตอ่มาในปี 
พ.ศ. 2377 พระอนุพินาศและภรรยา ไดส้ร้างโบสถ์ใหมท่ี่วดัศรีคณุเมือง โดยตั้งตามช่ือเดียวกนักบั วดัสีคนุ
เมือง ของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งเป็นวดัเกา่แก ่ที่ราชวงศ์ลาวใหก้ารอุปถมัภ์ โดยมีเหตุมาจาก 
เม่ือผูค้นอพยพลงมาตามแมน่ ้าโขง ไปตั้งถิ่นฐานท่ีอื่น กน็ าเอาช่ือวดัเกา่ของตนเองไปตั้งช่ือวดัใหมใ่นถิ่น
ฐานใหมด่ว้ย (ณัฏฐพล ตนัม่ิง , 2552)  ครั้นเกดิศึกฮอ่ในปีพุทธศกัราช 2417- 2418 ถดัมาไดอ้ีกหน่ึงปี เห็น
วา่บริเวณเมืองปากเหืองไมเ่หมาะสม ภูมิประเทศเต็มไปดว้ยป่าดง ภูเขา ราษฎรประกอบอาชีพไดไ้ม่
สะดวก จึงยา้ยตวัเมืองมาตั้งท่ีบา้นทา่นาจนั อ  าเภอเชียงคานปัจจุบนั ซึ่งขณะนั้นมีพระยาศรีอรรคฮาตเป็น
เจา้เมือง ตอ่จากพระอนุพินาศ (ภายหลงัจากพระอนุพินาศ ถูกกบฏฮอ่ฆ่าตายที่ปากเหือง)  
  ตอ่มาพุทธศกัราช 2450 ภายหลงัไดจ้ดัใหมี้การปกครองแบบเทศาภิบาล จึงไดยุ้บบริเวณ
เมืองปากเหือง เพ่ือจดัตั้งเป็นจงัหวดัเลย เมืองเชียงคานตอนนั้นยงัคงมีฐานะเป็นเมืองอยู ่และ ยงัเป็น
เอกเทศโดยไมท่ราบวา่จะไปขึ้นในความปกครองของเมืองใดในประเทศไทย เป็นเวลาเกอืบ 4 ปี เรียกกนั
วา่ เอกราชนอ้ยเชียงคานพุทธศกัราช 2454 กไ็ดป้ระกาศโอนทอ้งที่ของอ  าเภอเชียงคาน จากแขวงเมืองพิชยั 
มณฑลพิษณุโลกมาไวใ้นแขวงเมืองเลย มณฑลอุดร เพ่ือความสะดวกในการปกครอง และยา้ยที่ท  าการเดิม
ตั้งอยูบ่ริเวณวดัมหาธาตุไปอยูท่ี่วดัโพนชยั และในพุทธศกัราช 2452 ตามระเบียบการปกครองเทศาภิบาล
ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาศรีอรรคฮาต ไดร้ับแตง่ตั้งใหเ้ป็นนายอ าเภอคนแรกจึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหโ้อนเมืองเชียงคานจากเมืองพิชยัมาขึ้นสังกดักบัจงัหวดัเลย มณฑลอุดร แลว้ยุบเมือง
เชียงคานเป็นอ าเภอ โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการปกครองระบอบเทศาภิบาล และไดย้า้ยท่ีวา่การอ  าเภอไปตั้งอยู ่
ทางบริเวณวดัทา่คก ในพุทธศกัราช 2484 จนตราบเทา่ทกุวนัน้ี   
   1.2  ความเจริญของชมุชนชุมชนเชียงคาน 
  เชียงคานในอดีตเป็นศูนย์กลางธุรกจิการคา้ระหวา่งคนไทยในเชียงคานและลาวที่มีความ
รุ่งเรืองมาก  ชมุชนเชียงคานในสมยันั้นมีความเจริญและหนาแนน่จนเรียก ไดว้า่ คนเชียงคานเป็นพอ่คา้นกั
ธุรกจิที่มีฐานะดี  บริเวณถนนชายโขงเป็นถนนภายในชมุชนไมมี่ถนนเช่ือมกบัเมืองอื่นๆ การเดินทางจะใช้
เรือเป็นหลกั จะมีเรือสินคา้ว่ิงไปกลบัระหวา่งเมืองหลวงพระบาง เชียงคานและหนองคาย โดยเมืองเชียง
คานเป็นเมืองที่มีจุดจอดพกัเรือ โดยเรือที่นิยมใชค้ือ เรือกระแซง ซึ่งเป็นเรือบรรทกุสินคา้ขนาดใหญ ่และมี
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา้จากเมืองสานะคาม ประเทศลาว บา้นเรือนบริเวณถนนชายโขง จะเป็นเรือน
ไมแ้ถวขายสินคา้อุปโภคบริโภคตา่งๆ และจะมีคนลาวขา้มฝ่ังเพ่ือน าสินคา้มาขาย เม่ือปีพ.ศ. 2500 มีการ
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สร้างถนนเช่ือมระหวา่งเมืองเลย เชียงคาน และหนองคาย ท าใหก้ารจราจรทางน ้าไดล้ดบทบาทลง คนใน
พ้ืนท่ีหนัมาท าการคา้บริเวณถนนศรีเชียงคานซึ่งเป็นถนนตดัใหมก่นัมากขึ้น ประกอบกบัเร่ิมมีการตั้งดา่น
บริเวณชายแดนไทย-ลาว ท าใหก้ารขา้มแมน่ ้าโขงเพ่ือมาคา้ขายตอ้งเสียคา่ธรรมเนียม และมีกระบวนการที่
ยุง่ยากขึ้น ชาวลาวจึงขา้มมาคา้ขายนอ้ยลง อีกทั้งพ้ืนที่อ  าเภอเชียงคานอยูใ่นที่ราบลุม่ท าการเกษตรไดท้  าให้
อาชีพเกษตรกรรมเขา้มาแทนท่ีการคา้ในครั้งนั้น แตด่ว้ยสภาพพ้ืนที่ที่ มีความลาดเทจากทิศใตไ้ปยงัทิศ 
เหนือ และทิศตะวนัออกเป็นที่ราบสูงติดกบัภูทอกและภูหมอ่นซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ชมุชน เชียง
คานจึงมีการตั้งถิ่นฐานเพ่ือการอยูอ่าศยัในรูปแบบการกระจายตวัและขยายตวัไปตามแนวยาวเลียบชายฝ่ัง
แมน่ ้าโขงทางดา้นทิศตะวนัออก – ตะวนัตก จนกระทัง่ปัจจุบนัไดมี้การเปลี่ยนแปลงทิศ ทางการขยายตวั 
อนัเป็นผลมาจากการตดัถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 201 เลย – เชียงคาน และ 211 เชียงคาน – ปากชม 
ซึ่งเป็นถนนสายหลกัในการติดตอ่กบัอ  าเภอโดยรอบ การตั้งถิ่นฐานของ ชมุชนเชียงคานจึงกระจายตวัเป็น 
2 รูปแบบ คือ  
  1. ชมุชนเมืองที่อยูใ่จกลางเทศบาลต าบลเชียงคาน มีการกระจายตวัของอาคารใหมต่ามทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 211 และอาคารเกา่ตามถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคาน    
  2. ชมุชนชนบท  มีการกระจายตวัจากใจกลางชมุชนเมืองออกไปโดยรอบในแนว ดา้นเหนือ
ติดแมน่ ้าโขง และดา้นใตใ้นพ้ืนที่เรือกสวนไร่นา รวมถึงทุง่นาที่ติดกบัองค์การบริหาร สว่นต าบลเชียงคาน 
ซึ่งชมุชนรูปแบบน้ีจะมีจานวนประชากรคอ่นขา้งเบาบาง  
  ปัจจุบนัน้ี ชมุชนเชียงคานไดมี้การตั้งถิ่นฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการใช ้ประโยชน์ที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถจ าแนกได ้8 ประเภท คือ 1) ประเภทที่อยูอ่าศยั ที่การ กระจายตวัไปตามริม
แมน่ ้าโขงและถนนทางหลวงหมายเลข 211 2) ประเภทพาณิชยกรรม ที่กระจาย ตวัและรวมกนัอยูก่นัอยา่ง
หนาแนน่บริเวณทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 211 3) ประเภทอุตสาหกรรม ที่ กระจายตวัไปตามถนนทาง
หลวงสาย  201 ถนนเลย – เชียงคาน มาทางทิศใต ้4) ประเภทสถานศึกษา มี 3 แหง่ 5) ประเภทศาสนถาน มี
วดั 8 แหง่ และโบสถ์คาทอลิก 2 แหง่ 6) ประเภทสวนสาธารณะ  และพกัผอ่นหยอ่นใจ คือ สวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกยีรติฯ 7) ประเภทสถาบนั และ 8) ประเภทชนบท และเกษตรกรรม ที่เป็นการเพาะปลกู ท านา 
สวนผลไม้ และเลี้ยงสตัว์ ที่กระจายกนัอยูร่อบนอกเมือง ทั้งน้ี ยงัมีการเช่ือมตอ่ชมุชนเชียงคานไปยงัอ  าเภอ
อื่นๆ ในบริเวณใกลเ้คียงดว้ย โครงขา่ยของถนนที่มีศูนย์กลางอยูท่ี่ชมุชนเชียงคาน และกระจายเป็นรัศมี 
(radial network) เช่ือมโยงไปทางทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก และทิศใต ้เน่ืองจากทิศเหนือติดกบัแมน่า้โขง 
( ชตุิมา สุรเชษฐพงษ์ ,2554) 
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ภาพเมืองเชียงคานในอดีต  บริเวณถนนคนเดินริมโขง 

ที่มา : ณัฏฐพล  ตนัม่ิง 
2)  ชมุชนเชียงคานกบัการทอ่งเที่ยว 
  เน่ืองจากเชียงคานเป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ของชมุชนที่ มีระยะเวลานานกวา่ 

ร้อยปี พร้อมทั้งวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีการสัง่สมและถา่ยทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั เป็นชมุชนดั้งเดิมท่ีมี
ความเจริญมาตั้งแตอ่ดีต ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม รวมถึงสภาพทางกายภาพของเมือง  มีบา้นเรือนและ
สถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลกัษณ์ จากรอ่งรอยแหง่ประวตัิศาสตร์ ชนชาติไทย-ลาว ประกอบกบัลกัษณะนิสยั 
ความเป็นมิตรของคนเชียงคาน และกระแสการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ก  าลงัเป็นที่นิยมของคนใน
ปัจจุบนั ในขณะท่ีโลกก  าลงัเดินหนา้ เทคโนโลยีกา้วสูค่วามล ้าสมยั ในขณะเดียวกนั คนจ านวนไมน่อ้ยท่ียงั
โหยหาอดีต หรือแสวงหาสถานที่ที่เสมือนวา่หยุดเวลาหรือยอ้นเวลากลบัไปได ้เพียงเพ่ือตอ้งการพกัผอ่น
ร่างกายและจิตใจ จากมลภาวะของโลกปัจจุบนั นัน่กเ็ป็นอีกหน่ึงแรงขบัเคลื่อนใหเ้ชียงคาน เป็นหน่ึงใน
ตวัเลือกของสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม ในชว่งปี พ.ศ. 2537 เร่ิมมีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติเดินทางมา
ทอ่งเที่ยวประเทศไทย เพ่ือพกัผอ่น ตอ้งการความเงียบสงบ และภูมิทศัน์ที่สวยงาม และไดเ้ขา้มาทอ่งเที่ยว
ที่เมืองเชียงคาน ซึ่งในขณะนั้นเชียงคานยงัไมเ่ป็นเมืองทอ่งเท่ียว เป็นเพียงเมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบ แตเ่ต็มไป
ดว้ยร่องรอยแหง่ประวตัิศาสตร์และมีวฒันธรรมที่ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท าใหเ้ร่ิมมีการสร้าง
โรงแรมขนาดเล็กจ านวน 2-3แหง่ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2550 เร่ิมมีนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเขา้มา ท าใหช้าวบา้น
ท่ียา้ยขึ้นไปอยูถ่นนศรีเชียงคาน กลบัมาปรับปรุงบา้นเรือนบริเวณถนนชายโขงอีกครั้ง ต ั้งแตน่ั้นมาท าให้
ทอ้งถิ่นและประชาชนมีการดูแลบา้นเมือง อาคารสถานที ่ตลอดจนการเจริญเติบโตของเมืองเชียงคาน ที่มี
ลกัษณะที่เติบโตไปตามแนวถนนริมโขงหรือถนนศรีเชียงคานซึ่งเป็นถนนที่มีการสร้างที่พกั  และเป็นที่
ทอ่งเที่ยวหลกัที่ถูกท าใหเ้ป็นถนนคนเดิน สองขา้งทางเต็มไปดว้ย ร้านขายของที่ระลึก ที่พกั ร้านอาหาร
เป็นตน้  
  และในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลเชียงคานไดร้ับการสนบัสนุนจากการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศ
ไทย(ททท.) ไดป้ระชาสมัพันธ์และร่วมจดังาน 100 ปีเชียงคานเมืองโบราณริมฝ่ังโขงขึ้น เพ่ือระลึกการ
สถาปนาอ าเภอเชียงคาน และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็น
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เอกลกัษณ์แกน่กัทอ่งเที่ยวที่จะเดินทางเขา้มาศึกษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และวิถีชีวิตท่ีจะหาดูไดย้ากยิ่งใน
ปัจจุบนั  ท  าใหเ้มืองเชียงคานเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น และเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมดงัเชน่ปัจจุบนั  

 
                        ภาพเมืองเชียงคานในปัจจุบนั  บริเวณถนนคนเดินริมโขง 
        ที่มา : gongzstudio.com 

  
  จากที่กลา่วมาขา้งตน้ในเร่ืองของวฒันธรรมชมุชนเชียงคาน เป็นที่ทราบกนัดีวา่ เชียงคานเป็นเมือง
ที่มีประวตัิศาสตร์ของชมุชนที่มีระยะเวลานานกวา่ร้อยปี พร้อมทั้งวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีการสัง่สมและ
ถา่ยทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั เป็นวฒันธรรมอนัเกดิจากผลพวงของประวตัิศาสตร์ ชนชาติไทย-ลาว ซึ่ง
แสดงออกเป็นอตัลกัษณ์ประจ าชมุชนเชียงคาน ที่เป็นจุดเดน่ หรือจุดขายของการทอ่งเที่ยว ในช่ือ “เชียง
คาน เมืองโบราณ” นัน่คือวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย แตแ่ฝงไปดว้ยประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีผสมผสานระหวา่ง
ไทย-ลาว ท าใหช้มุชนเชียงคาน ถือเป็นชมุชนที่ มีวฒันธรรมที่หลากหลาย และถูกถา่ยทอดออกมาสูส่ายตา
นกัทอ่งเที่ยว ตวัอยา่งเชน่ วฒันธรรมการตกับาตรขา้วเหนียว ถือวา่เป็นจุดขายของการทอ่งเที่ยวในเมือง
เชียงคาน เป็นประเพณีที่คนเชียงคานไดย้ึดถือและปฏิบตัิสืบทอดตอ่กนัมายาวนานร่วมร้อยปี ถือเป็นความ
งามทางวฒันธรรม ที่สะทอ้นความผูกพันของคนเชียงคานกบัพระพุทธศาสนาที่มีมาชา้นาน และไดร้ับ
วฒันธรรมจากหลวงพระบาง ถือเป็นคนกลุม่เดียวกนัท่ีแยกมาตั้งบา้นตั้งเมืองท่ีเชียงคาน การใสบ่าตรขา้ว
เหนียว จะเร่ิมขึ้นในเวลาเชา้ตรู่ของทุกวนั ซึ่งชาวเชียงคานถือวา่เป็นกจิวตัรแรกของวนัที่ตอ้งปฏิบตัิกอ่นจะ
แยกยา้ยกนัออกไปท าภารกจิการงานของตน   
   อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาในดา้นวฒันธรรมของคนเชียงคาน พบวา่ ความเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของเชียงคานที่แตกตา่งจากพ้ืนที่อื่นๆและเป็นจุดส าคญัที่ท  าใหเ้มืองทอ่งเที่ยวเชียงคาน สามารถ
ด ารงอยูแ่ละเติบโตไปไดอ้ยา่งเขม้แข็ง นัน่คือ ประเด็นเร่ืองของพ้ืนฐานคนเชียงคานท่ีมีน ้าใจไมตรีตอ่ผูม้า
เยี่ยมเยือน การเป็นกนัเองและปฏิบตัิตอ่ผูม้าเยือนฉนัญาติมิตร  ท าใหผู้ค้นที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวทีเ่ชียงคาน
รู้สึกประทบัใจกบัภาพการทอ่งเท่ียวแบบวิถีชมุชนท่ีเกดิขึ้น เป็นวิถีที่เกดิจากวิถีชีวิตจริง  ๆไมมี่การปรุงแตง่
หรือสร้างขึ้น อนัมีสาเหตุมาจากรากฐานของประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและความเช่ือที่หลอ่หลอมใหค้น
เชียงคานเติบโตมาอยา่งเชน่ทุกวนัน้ี 
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วฒันธรรมการตกับาตรขา้วเหนียวในอ าเภอเชียงคาน 

 
วดัศรีคณุเมือง (วดัใหญ)่ ศาสนสถานส าคญัและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงคาน 

ที่มา : http://net-mania.bloggang.com 

  

บา้นเรือนและสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลกัษณ์   

อภิปรายผล 

  การวิจยัเชิงคณุภาพ เร่ือง ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วที่สง่ผลตอ่รูปแบบชมุชนเมืองเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ผูวิ้จยัไดจ้  าแนกผลกระทบออกเป็นดา้นบวกและดา้นลบ โดยท าการศึกษา
ผลกระทบทางดา้นสงัคม วัฒนธรรม และดา้นเศรษฐกจิ โดยศึกษาจากการคน้ควา้ส่ือ ส่ิงพิมพ์ท่ีเก ีย่วขอ้ง 
และโดยการส ารวจพ้ืนท่ีศึกษา มีการสมัภาษณ์นกัวิชาการในทอ้งถิ่น นกัทอ่งเท่ียว และชาวบา้นท่ีอาศยัอยู ่
ในชมุชนเชียงคาน โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากตอ้งการ
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สมัภาษณ์กลุม่ ประชากรท่ีไดเ้ห็นวิถีชีวิตชมุชนเชียงคาน ตั้งแตอ่ดีต หรือกอ่นที่จะมีการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยวและหลงัจากที่มีการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว ซึ่งผลของการศึกษามีดงัน้ี 
  1. ผลกระทบทางบวกจากการทอ่งเที่ยวที่สง่ผลกระทบตอ่วิถีชมุชน แบง่ออกเป็น 3 ดา้น คือ 
  1.1 ผลกระทบทางบวกดา้นสงัคม  
  พบวา่ เม่ือชมุชนเชียงคานไดร้ับการสนบัสนุนใหเ้ป็นเมืองทอ่งเที่ยว ส่งผลใหเ้กดิการพฒันา
ภายในทอ้งถิ่น ชาวบา้นมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เน่ืองจากมีการจา้งงานมากขึ้น มีสว่นชว่ยในการลดอตัราการ
ยา้ยถิ่นท่ีอยูข่องชาวบา้น เน่ืองจากมีการจา้งงานและมีอาชีพท ากนิมาก มีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น
กบันกัทอ่งเที่ยว และ ชาวบา้นกบัชาวบา้น มีการพูดคยุ เสวนากนัใน ชมุนุมและจดัตั้งกลุม่ เพ่ือพูดคยุและ
จดัการการทอ่งเทีย่วภายในชมุชน เป็นชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น ท่ีจะรักษาและพฒันาทอ้งถิ่นของตน  
  1.2 ผลกระทบทางบวกดา้นวฒันธรรม  
  พบวา่ ท าใหเ้กดิการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม เกดิการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมระหวา่ง
ชาวบา้นกบันกัทอ่งเที่ยว มีการเผยแพร่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน ซึ่งเป็นวิถีที่คนในชมุชน
ยึดถือและปฏิบติัสืบตอ่กนัมา ท าใหเ้กดิการภูมิใจและรู้คณุคา่ ของวฒันธรรมของทอ้งถิ่น และรักในชมุชน
มากขึ้น  
  1.3 ผลกระทบทางบวกดา้นเศรษฐกจิ  
  พบวา่ ชาวบา้นมีรายไดเ้พ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเกดิการจา้งงานและการประกอบอาชีพท่ีเก ีย่วขอ้ง
กบัการทอ่งเท่ียว สง่ผลใหเ้กดิการกระจายรายไดใ้นทอ้งถิ่น นกัทอ่งเท่ียวเดินทางเขา้มาในชมุชนมากขึ้น มี
การจบัจา่ยใชส้อย มีการซื้อสินคา้และบริการ สง่ผลใหเ้กดิการลงทุนในดา้นตา่งๆที่เก ีย่วขอ้งกบัการ
ทอ่งเท่ียวมากขึ้น เชน่ ร้านอาหาร ธุรกจิท่ีพกั การคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง เป็นตน้ ท าใหมู้ลคา่ของสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้น เชน่ อาคาร บา้นเรือน และท่ีดิน นอกจากน้ีการทอ่งเท่ียวเชียงคาน ท่ีไดร้ับการสนบัสนุนจาก
องค์กรและหนว่ยงานที่เก ีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว สง่ผลใหเ้กดิรายไดจ้ากเงินตราตา่งประเทศในการซื้อ
ขายสินคา้และบริการ  
  2. ผลกระทบทางลบจากการทอ่งเทีย่วที่สง่ผลกระทบตอ่วิถีชมุชน แบง่ออกเป็น 3 ดา้น คือ  
  2.1 ผลกระทบทางลบดา้นสงัคม 
  พบวา่ เม่ือชมุชนไดร้ับการสนบัสนุนใหเ้ป็นเมืองทอ่งเที่ยว ท าใหค้นจ านวนมากเดินทางเขา้มายงั
พ้ืนท่ี ท  าใหก้ารจดัการ การรักษาความสงบ หรือความปลอดภยัเป็นไปดว้ยความยากล าบากมากขึ้น 
เน่ืองจากเดิมเชียงคานเป็นเพียงชมุชนเล็ก  ๆที่สงบสุข การดูแลและจดัการท าไดโ้ดยง่าย แตใ่นปัจจุบนั ตอ้ง
พบกบัปัญหาที่เขา้มาพร้อมกบัการเป็นเมืองทอ่งเที่ยว เชน่ สภาพสงัคม การใชชี้วิตที่เปลี่ยนไป การฟุ้งเฟ้อ
ของเยาวชน ท่ีหมดไปกบัร้านสะดวกซื้อ และวิถีชีวิตของชาวบา้น ท่ีเดิมเต็มไปดว้ยความมีน ้าใจ โอบออ้ม
อารี แตปั่จจุบนั ถูกปัจจยัตา่งๆท าใหส้ังคม กลายเป็นสงัคมของการคา้ขายมากขึ้น รวมถึงปัญหาในเร่ือง
แรงงานตา่งดา้วที่เขา้มาใชแ้รงงานในพ้ืนที่ การขายบริการทางเพศ สงัคมแออดั ยาเสพติด และ
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อาชญากรรม ท่ีเพ่ิมเขา้มาดว้ย  
  2.2  ผลกระทบทางลบดา้นวฒันธรรม  
  พบวา่ ท าใหเ้กดิการบิดเบือนทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่นเน่ืองจาก
การขาดความรู้ ความเขา้ใจในวิถีชีวิต เชน่ ในกรณีผูป้ระกอบการจากภายนอกเขา้มาประกอบการภายใน
พ้ืนที่ ไมเ่คารพกฎระเบียบแบบแผนของชมุชน และส่ือออกมายงัผลผลิตในการคา้ เชน่ การกอ่สร้างอาคาร
ที่ไมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบัสภาพเดิม ส่งผลใหเ้กดิความรู้สึกแปลกแยก ไมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ไมแ่สดงออกถึงอตัลกัษณ์ และในกรณีตวัอยา่ง ประเพณีการตกับาตรขา้วเหนียวในตอนเชา้ ซึ่งวิถีเดิมของ
ชาวบา้น จะต่ืนเชา้ เตรียมขา้วเหนียวไวใ้สบ่าตร และแตง่กายนุง่ผา้ซิ่นหรือชดุเรียบร้อย แตใ่นปัจจุบนั 
นกัทอ่งเท่ียว ท่ีรอใสบ่าตร บา้งกแ็ตง่กายดว้ยชดุนอน ขาสั้น และใสบ่าตรดว้ย อาหาร และขนมตา่งๆ เป็น
ตน้ ซึ่งถือเป็นการไมเ่ขา้ใจในวิถีชีวิตชมุชน บิดเบือนวฒันธรรม ที่เคยปฏิบตัิมา  
  2.3ผลกระทบทางลบดา้นเศรษฐกจิ 

  พบวา่ จากการที่ชมุชนเชียงคานเป็นเมืองทอ่งเที่ยว ท าใหค้า่ครองชีพในชมุชนสูงขึ้น ราคาสินคา้
และบริการในทอ้งถิ่นสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัทอ้งถิ่นอื่น การลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหญท่ี่เขา้มาในพ้ืนท่ี 
สง่ผลใหก้ารกระจายรายไดไ้มไ่ปสูช้มุชนเทา่ที่ควร คนในทอ้งถิ่นไดร้ับประโยชน์จากพ้ืนท่ีไดไ้มเ่ต็มท่ี  

 
  จากการวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่ชมุชนเชียงคาน ท าใหเ้ห็นถึงวิว ัฒนาการ 
การพฒันา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกบัวิถีชีวิตและชมุชนเชียงคาน ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งผลกระทบ
ในเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกดิขึ้นจากการทอ่งเท่ียว ในดา้นสงัคม วฒันธรรม และดา้นเศรษฐกจิ ซึ่งจะเป็น
ค าตอบและทางเลือกใหก้บัชาวบา้นในเขตอ าเภอเชียงคาน ในแง่มุมของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเ้ขา้กบั
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการทอ่งเทีย่วอยา่งไร จึงจะเหมาะสมและอยูร่่วมกนัได ้และจะรักษารูปแบบ
วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในชมุชนเชียงคาน ท่ีมีมาแตโ่บราณนั้น ใหมี้ความสมบูรณ์เป็นเอกลกัษณ์ 
สามารถถา่ยทอดไปสูค้นรุ่นหลงัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้ง การทอ่งเท่ียวเชียงคานท่ีจะตอ้งด าเนินตอ่ไปอยา่ง
เขม้แข็งและย ัง่ยืน 
  จากการวิจยั ท าใหไ้ดท้ราบถึงอีกหน่ึงปัจจยั ที่ท  าใหก้ารทอ่งเที่ยวเมืองเชียงคาน สามารถด ารงอยู ่
ได ้และเติบโตขึ้นอยา่งเข็มแข็งนั้น สว่นหน่ึงท่ีถือวา่เป็นปัจจยัส าคญั นัน่คือ พ้ืนฐานทางวฒันธรรม วิถี
ชีวิต และความเช่ือของชมุชน เน่ืองจากชมุชนเชียงคาน เป็นชมุชนท่ีย ังคงมีคติความเช่ือเก ีย่วกบัส่ิงท่ีเหนือ
ธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ หรือผีบรรพชน โดยมีความเช่ือในเร่ืองของการคุม้ครอง ปกปักรักษาจากผี
บรรพชน เกดิเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัชมุชน คนกบัธรรมชาติ  เกดิเป็นพิธีกรรมที่
ปฏิบติัเพ่ือบูชาส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิในชมุชน ท าใหค้นในชุมชนมีความออ่นนอ้มตอ่ธรรมชาติ เคารพตอ่ธรรมชาติ 
และส านึกในบุญคณุของผีบรรพชน ผสานกบัคติความเช่ือทางพุทธศาสนาในเร่ืองของบุญและกรรม ส่งผล
ใหวิ้ถีชีวิต และการปฏิบตัิตวัของคนในชุมชน ถูกปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา รุ่นสูรุ่่น และกอ่ใหเ้กดิความสามคัคี  
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ความเป็นปึกแผน่ อนัหน่ึงอนัเดียวกนั นอกจากน้ีพิธีกรรมยงัไดก้  าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิของ
คนในชมุชนใหเ้ป็นไปในทางที่ดีอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่รูปแบบชมุชนเมืองเชียงคาน พบวา่ชมุชน
เชียงคาน มีศกัยภาพในดา้นของทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ และยงัคงสามารถ
รักษาวิถีชีวิตดงัเดิมของชมุชนเอาไวไ้ด ้แตท่ ั้งน้ีท ั้งนั้น หากพิจารณาถึงเร่ืองของการจดัการทรัพยากร
ทางการทอ่งเท่ียวเพ่ือนาไปสูก่ารทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืนแลว้นั้น ผูศ้ึกษาพบวา่การจดัการการ
ทอ่งเที่ยวของชมุชนยงัคงมีจุดออ่นในหลายๆดา้น  ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอแนวทางในการจดัการการ
ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมเพ่ือใหเ้กดิความย ัง่ยืนดงัน้ี  
  1. ควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนที่มีสว่นเก ีย่วขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั  และเม่ือเกดิปัญหาก ็
ตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เพราะชมุชนจะตอ้งชว่ยเหลือตวัเองกอ่น หากชมุชนเกดิความเขม้แข็งแลว้กจ็ะ
สามารถตอ่สูก้บัอุปสรรค์ตา่งๆได้ 
  2. ชมุชนจะตอ้งสร้างกฎ ระเบียบตา่งๆสาหรับนกัทอ่งเที่ยวที่จะเดินทางเขา้มาทอ่งเที่ยว โดยมี
จุดมุง่หมายเพ่ือการอนุรักษ์ควบคูไ่ปกบัการทอ่งเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน โดยที่กฎเกณฑ์ตา่งๆ ตอ้งสร้างขึ้นจาก
ความเห็นโดยรวมของคนในชมุชน  และร่วมกนัปฏิบตัิตามและเป็นตวัอยา่งใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว เป็นการ
สร้างรากฐานท่ีมัน่คงใหแ้กช่มุชน  
  3. ควรท่ีจะพฒันาในเร่ืองของส่ิงอานวยความสะดวกท่ีจะสนบัสนุนการทอ่งเท่ียว อาท ิการ
เดินทางเขา้ถึง ป้ายบอกทาง จุดบริการขอ้มูลขา่วสารการทอ่งเที่ยว จุดแวะพกัสาหรับนกัทอ่งเที่ยว หอ้งนา้  
การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย และจุดจอดรถ เป็นตน้ 
  4. เทศบาลต าบลเชียงคาน จะตอ้งเป็นผูน้  าในการขบัเคลื่อนการด าเนินการพฒันาการทอ่งเที่ยว
ทางวฒันธรรมของชมุชน  โดยจะตอ้งเป็นผูส้ร้างความเขา้ใจใหแ้กช่มุชนในการพฒันาชมุชนใหเ้ป็นชมุชน
ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม มีการปรับตวัและตื่นตวักบัวิถีชีวิตที่ผสมผสานกบัการทอ่งเที่ยว จะตอ้งสนบัสนุน
ส่ิงอ  านวยความสะดวกในชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเพ่ือลดปัญหา  อุปสรรค์  และขอ้
ขดัแยง้ในการด าเนินการพฒันาได ้ 
  ขอ้เสนอแนะตา่งๆ ขา้งตน้เป็นเพียงแนวทางปฏิบตัิ ผูวิ้จยัหวงัวา่การศึกษาดงักลา่วจะเป็นแนวทาง
ใหผู้ท้ี่เก ีย่วขอ้ง ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการ และวางแผนการพฒันาการทอ่งเที่ยวของชมุชนในอนาคต 
อยา่งไรกต็ามขอ้สรุปตา่งๆ ในงานวิจยัน้ี ขึ้นอยูก่บัผูมี้สว่นเก ีย่วขอ้งทุกภาคสว่นจะน าไปประยุกต์ใชใ้ห้
เหมาะสมกบัแผนงาน  หรือการด าเนินการดา้นตา่งๆ ในชมุชนของตน อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการทอ่งเท่ียวของชมุชนควบคูไ่ปกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมย ัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต   
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ช่ือผลงานวจิยัภาษาไทย   ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเข้าเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี

เอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผลงานวจิยัภาษาองักฤษ   Factors affecting the decision of working people in 

Bangkok to enroll in private music schools. 

 

ผู้วจิยั    สุวชิญา ร าพงึกจิ,       จริพรรณ องัศวานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา 

 สาขาสังคีตวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ   

 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีใน

โรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหโ้รงเรียนดนตรีเอกชน ใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาธุรกิจใหต้อบสนองความตอ้งการของคนท างานท่ีตอ้งการเรียนดนตรีไดเ้ต็มศกัยภาพ  และใช้

เป็นแนวทางวางแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียนดนตรีเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มคนท างานท่ีเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400คน  

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู  แลว้วิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชค่้าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ส่วน

ใหญ่ อาย ุ26-35 ปี  มีสถานภาพโสด  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพลกูจา้ง/พนกังานเอกชน    

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000  บาท   ก่อนเขา้ศึกษาในโรงเรียนดนตรีเอกชนปัจจุบนั   ส่วนใหญ่ไม่

มีประวติัศึกษาดนตรีมาก่อนเลย   และส่วนใหญ่ใชเ้วลาศึกษาในปัจจุบนันอ้ยกวา่ 1 ปี 

  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี

เอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะโรงเรียนและหลกัสูตร   ดา้น
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ราคา  ดา้นสถานท่ีตั้งของโรงเรียน  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการงานวิชาการและ

ธุรการ   ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  และ  ดา้นการจดัการงานวิชาการและธุรการ  มีผลต่อการตดัสินใจ

ในระดบัมาก  

  ปัจจัยดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานครทุกดา้น ประกอบตว้ย ดา้นการเรียนรู้    ดา้นการจูงใจ  และดา้นบุคคลิกภาพ  

มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 

  ปัจจัยด้านสังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานครทุกดา้น ประกอบตว้ย ดา้นทศันคติ และดา้นค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจใน

ระดบัมาก  

  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น

บุคคลท่ีให้บริการงานวิชาการและธุรการ  รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ด้านลกัษณะโรงเรียนและ

หลกัสูตร   และดา้นการจูงใจ   

 

ค าส าคญั :     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรี    โรงเรียนดนตรีเอกชน    คนท างานในกรุงเทพ 

มหานคร    

 

Abstract 

 This research aims to study the factors affecting the decision of working 

people in Bangkok to enroll in private music schools.   The results can be used as a  

guideline for developing music schools business to serve and fulfill the needs of 

working people who want to study music. Moreover, the results can be used as a 

guideline  to develop the quality of private music schools . The 400 samples in this 

study are working people who study in private music schools in Bangkok.  

Questionnaires were used to collect data and then analyzed by using percentage, 

average, and standard deviation. 

 The results showed for individual factors as the following ; amount of 

male is more than female, most of them are in age of 26-35 years old, single, bachelor 
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degree,  private employee,  their average salary are 15,000- 25,000 baht, most of them 

never study music, and they study for less than 1 year. 

 For mixed marketing  factors such as school and curriculum, courses price, 

school location, marketing promotion, academic and administration staff, school 

image, and academic and administration management,  all of them are in high 

affecting level on the decision to study in private music schools. 

 All psychological factors in area of learning, motivation, and personality 

are in high affecting level on the decision to study in private music schools. 

 All social factors in area of attitude, and value  are in high affecting level 

on the decision to study in private music schools. 

 The factors that are important to the decision with the highest value are 

academic and administration staff , follow by school and curriculum  and motivation. 

 

Keywords: factors affecting decision to study music, private music school, working 

 people in Bangkok 

 

บทน า    

ดนตรีมีประโยชนต่์อมนุษยทุ์กวยั  ดนตรีช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต     นพ.ทวีศกัด์ิ  สิริรัตน์
เรขา  (http://www.happyhomeclinic.com/alt05-musictherapy.htm)  กล่าววา่ ดนตรีมีผลดีต่อ
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ สงัคม และภูมิปัญญา โดยมีผลต่อการท างานของสมองในหลายๆดา้น  
 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้  โดยการท่ีจะพฒันา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ไดดี้นั้นทรัพยากรมนุษยเ์องจะตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  นิศารัตน ์ศิลปะเดช (2540, 
หนา้ 85-86)  ประกอบดว้ย  ความสมบูรณ์ดา้นร่างกายและสติปัญญา   ความสมบูรณ์ดา้นจิตใจและอารมณ์    
ความสมบูรณ์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   และความสมบูรณ์ของส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต   คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเป็นเป้าหมายหน่ึงในการพฒันาประเทศ  โดยการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรนั้นจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงประชากรทุกวยั   
 ประชากรวยัท างาน หรือวยัแรงงาน  คือผูท่ี้มีอาย ุ15-59 ปี  เป็นวยัท่ีมีอายคุรอบคลุมทั้งกลุ่ม
วยัรุ่น และคนท างาน    กลางปี พ.ศ.2555  ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มน้ีอยูถึ่งประมาณ  2 ใน 3 ของ
ประชากรทัว่ประเทศ  คือ มีจ านวนถึง 43,410,000 คน  (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยั 
มหิดล  http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th /population_thai.htmt)    เป็นทั้งผูท่ี้ก าลงัศึกษา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         615 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th%20/population_thai.htmt)%20%20%20%20เป็น


เล่าเรียนอยูใ่นสถานศึกษาต่างๆ และผูท่ี้เขา้สู่ตลาดแรงงาน คือมีอาชีพ  มีรายไดแ้ลว้  เป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ    แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัในเร่ืองการท างานสูง ท าให้
คนท างานมีพฤติกรรมและการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนแปลงไป เกิดปัญหาดา้นสุขภาพจิตเพราะ
ความเครียด จนเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา จ าเป็นตอ้งหาทางระบายออกดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย  หรือพยายามพฒันาตนเองดว้ยวิธีการต่างๆใหท้นักบัสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  โดย
คนท างานจ านวนหน่ึงมีดนตรีเป็นทางเลือก  คนเหล่าน้ีสนใจท่ีจะฟัง  เล่น หรือเรียนดนตรีดว้ยแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกนัออกไป   และพบวา่มีจ านวนมากท่ีเลือกเรียนในโรงเรียนดนตรีของเอกชน 

ดงันั้น คนท างานท่ีสนใจเรียนดนตรีจึงควรไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน    ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 
“เรียนดนตรีเพ่ือพฒันาคุณภาพของคน แลว้น าคนไปพฒันาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ”      ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานใน
กรุงเทพมหานคร”  เพ่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และโรงเรียนดนตรีเอกชนจะไดน้ าขอ้มูลไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาธุรกิจ ใหต้อบสนองความตอ้งการของคนท างานท่ีตอ้งการเรียนดนตรีไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างาน

ในกรุงเทพมหานคร      
 

วธิีการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey  Research)  ดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น  4 ตอน  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกค าตอบ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพการสมรส  

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ประวติัการศึกษาดนตรี   และจ านวนปีท่ีศึกษาดนตรีในปัจจุบนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะโรงเรียนและหลกัสูตร  ดา้นราคา  

ดา้นสถานท่ีตั้งของโรงเรียน  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการงานวิชาการและธุรการ  

ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  และดา้นการจดัการงานวิชาการและธุรการ 

3. ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่  การเรียนรู้  การจูงใจ และบุคลิกภาพ 

4. ปัจจยัทางดา้นสังคม  ไดแ้ก่  ทศันคติ  และค่านิยม 

ทั้งส่ีปัจจยัน้ี ใชเ้ป็นตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
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ประชากรที่ศึกษา คือ  คนท างานท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-59 ปี  ท่ีเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี

เอกชนในกรุงเทพมหานคร     ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนแน่นอน  

โดยใชสู้ตรของ Poscoe  ระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05  และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้

เท่ากบั 10  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 คน  เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการรวบรวม จึงเพ่ิมเป็น 400 คน   

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

 การวเิคราะห์ข้อมูล   

ตอนท่ี 1  ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ    

ตอนท่ี 2, 3 และ 4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  และปัจจยั

ทางดา้นสงัคมเป็นแบบสอบถามประมาณค่า  5  ระดบั  น าเสนอในรูปแบบตาราง ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการวดั 

 

ผลสรุปการวจิยั    

 ตอนที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล   

1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คือ  เป็นเพศชายจ านวน   251 คน คิดเป็นร้อย

ละ 62.8  และเป็นเพศหญิง จ านวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.3  

2. ส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปี  จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.5   รองลงมา  คือผูท่ี้มีอาย ุ

15-25 ปี  มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0  ผูท่ี้มีอายุ 36-45  ปี มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  

และ จ านวนนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  ตามล าดบั 

3. ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  มีจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5   รองลงมามี

สถานภาพการสมรส   มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และสถานภาพหมา้ย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ มี

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

4. ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0   

รองลงมามีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3      ระดบัอนุปริญญา /ปวส. 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3   และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือต ่ากวา่ มีจ านวน    30  คน 

คิดเป็น       ร้อยละ 7.5   ตามล าดบั  

5. ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน จ านวน 187 คน    คิดเป็นร้อยละ 46.8   

รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.0   เป็นขา้ราชการ/พนกังาน/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  และอ่ืนๆ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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6. ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000  บาท มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.8    รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.5   เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 25,001-35,000 บาท มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 

35,001-45,000 บาท มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8    ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาทข้ึนไป  มี

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  และท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 ข้ึน

ไป มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  

7. ส่วนใหญ่ไม่มีประวติัศึกษาดนตรีมาก่อนเลย มีจ านวน 214 คน   คิดเป็นร้อยละ 53.5     

เคยศึกษาดนตรี 1-2 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5      เคยศึกษาดนตรี มากกว่า 3 ปี จ านวน 40 คน  

คิดเป็นร้อยละ 10.0  และเคยศึกษาดนตรี  2-3 ปี  มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

8. ส่วนใหญ่ใชเ้วลาศึกษาท่ีโรงเรียนดนตรีปัจจุบนันอ้ยกว่า 1 ปี  มีจ านวน 192 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.0    ใชเ้วลาศึกษา 1-2 ปี   จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0   ศึกษา 3-4 ปี จ านวน 42 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.5   และมากกวา่ 4 ปี  มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  

สรุป  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างคือคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ี

เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย   มีอายุ 26-35 ปี   สถานภาพโสด   มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000  บาท  ไม่มีประวติั

ศึกษาดนตรีมาก่อน และส่วนใหญ่ใชเ้วลาศึกษาท่ีโรงเรียนดนตรีปัจจุบนันอ้ยกวา่ 1 ปี   

 ตอนที่ 2  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด   พบวา่ 

  1.  ดา้นลกัษณะโรงเรียนและหลกัสูตรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17     โดยเน้ือหา

หลกัสูตรมีความยืดหยุน่ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เหมาะสมกบัวยัและความสนใจเฉพาะบุคคล แต่

ยงัคงมีความถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎีดนตรี  มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.35  รองลงมาคือ หลกัสูตรท่ีโรงเรียน

สอนเป็นมาตรฐานสากล  ค่าเฉล่ีย 4.12  โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั น่าเช่ือถือ  มีค่าเฉล่ีย 4.08  ตามล าดบั  

โดยทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

  2.  ดา้นราคา พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.10  

โดยการสามารถประมาณค่าใชจ่้ายในการเรียนไดมี้ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.20  รองลงมา ราคาค่าเล่าเรียนราย

เดือนมีความเหมาะสม  ค่าเฉล่ีย 4.17    ราคาต าราเรียนมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.02   และ ราคาค่าสอบ

เล่ือนระดบัชั้นมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.86  ตามล าดบั ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก

  3.  ดา้นสถานท่ีตั้งของโรงเรียน   โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียน

ดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.05      โดยท าเลดี เดินทาง
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ไป-มาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.21     รองลงมา มีท่ีจอดรถมากเพียงพอ  มีค่าเฉล่ีย 3.87    ทั้งหมดมีผลต่อการ

ตดัสินใจอยู่ในระดบั มาก  

4.  การส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.02   มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก    โดย

หวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัสูตรสามารถน าไปใชง้านจริงไดต้ามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.29  

รองลงมาคือมีการน าเสนอรายละเอียดการเรียนการสอนและค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนมากเพียงพอ  มีค่าเฉล่ีย 4.08  

และ มีส่วนลดพิเศษในการซ้ือเคร่ืองดนตรีตามสิทธิการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนดนตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.75  

ตามล าดบั    ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก 

5.  ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการงานวิชาการและธุรการ  พบว่า โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียน

ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.34  หวัขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่นกัเรียน ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือพบ

ปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการสอน  ค่าเฉล่ีย 4.46   รองลงมาคือ ครูมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และสอนอย่างมีคุณภาพ  มีค่าเฉล่ีย 4.42   และเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี สุภาพเรียบร้อย  

สามารถใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน การบริการรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย 4.37   และ ครูมีช่ือเสียง 

เป็นท่ีรู้จกัในวงการดนตรี มีค่าเฉล่ีย 4.22  โดยมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก ตามล าดบั 

6.  ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้

เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   มี

ค่าเฉล่ีย 4.16   ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสมบูรณ์และความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน มี

เคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.24   รองลงมาคือ การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการเรียน

การสอน  มีค่าเฉล่ีย 4.21   และความสะอาด ความสวยงาม และบรรยากาศ ของโรงเรียนในภาพรวมดี มี

ค่าเฉล่ีย 4.18    โดยมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบั มาก ตามล าดบั 

7.  ดา้นการจดัการงานวิชาการและธุรการ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.13  มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ใน

ระดบั มาก    โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  การจดัตารางเรียน การนดัชดเชย มีความยืดหยุ่น ปรับเวลาได้

ตามความตอ้งการของนกัเรียน ค่าเฉล่ีย 4.24   รองลงมาคือ ครูท าการประเมินผลการเรียนรู้ และใหข้อ้มูล

แก่นกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ และพร้อมปรับวิธีการเรียนการสอนใหต้รงตามความเหมาะสมของนกัเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 4.17       และค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ครูและนกัเรียนสามารถร่วมก าหนดหลกัสูตรและแนวทางการ

เรียนการสอนใหต้รงตามความเหมาะสมของนกัเรียน  ค่าเฉล่ีย 3.99  ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ใน

ระดบั มาก  ตามล าดบั 
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 ตอนที่ 3  ปัจจยัด้านจิตวทิยา  พบวา่                                                                                          

  1.   ดา้นการเรียนรู้โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.12   โดยการเล่นดนตรีใหถ้กูหลกัการดนตรี

ควรเรียนกบัครูในโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.19    การเรียนดนตรีช่วยใหมี้

จิตใจท่ีสงบ มีสติ มีสมาธิ สามารถจดัการปัญหาต่างๆไดดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.07  และการเรียนดนตรีช่วยใหมี้

พฒันาการดา้นสติปัญญา ส่งผลใหท้ างานไดมี้ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.04   ตามล าดบั ทั้งหมดอยูใ่น

ระดบัมาก                                                                                                                                                  

  2.   ดา้นการจูงใจโดยรวม  อยูใ่นระดบั มาก   มีค่าเฉล่ีย 4.17 โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เล่น

ดนตรีเป็นงานอดิเรก ท าใหมี้ความสุข เพลิดเพลิน และผอ่นคลายความตึงเครียด  ค่าเฉล่ีย 4.28   รองลงมา

คือ   การเล่นดนตรีท าใหสุ้ขภาพจิตดี มีผลใหสุ้ขภาพและร่างกายแขง็แรงมากข้ึน  ค่าเฉล่ีย 4.16   มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีพอและมีเวลาวา่งมากพอท่ีจะเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี มีค่าเฉล่ีย 4.09   ทั้งหมดอยูใ่น

ระดบั มาก                                                                                                                                                

  3.   ดา้นบุคคลิกภาพ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.10  มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก     ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเรียนดนตรีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง กลา้แสดงออก เขา้สงัคมไดอ้ยา่งสง่างาม  

ค่าเฉล่ีย 4.20  อยูใ่นระดบัมาก    และรองลงมาคือ การเรียนดนตรีช่วยใหมี้จิตใจอ่อนโยน มีบุคลิกสุภาพ 

ไม่กา้วร้าว มีค่าเฉล่ีย 4.05  อยูใ่นระดบัมาก 

 ตอนที่ 4  ปัจจยัด้านสังคม   พบวา่                                                                                                 

  1.   ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.16  อยูใ่นระดบั มาก      ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ

เรียนดนตรีในวยัท างานควรมีหลกัสูตรยืดหยุน่ เนน้ความสนุก เพลิดเพลินและส่งเสริมใหเ้ขา้สงัคมได้

อยา่งมัน่คงเป็นส าคญั  มีค่าเฉล่ีย 4.21  รองลงมาคือ การเรียนดนตรีในวยัท างาน ท าใหมี้สังคมใหม่เพ่ิมข้ึน 

คือ สงัคมของกลุ่มผูมี้ความรักและหลงใหลในดนตรีเหมือนๆกนั ค่าเฉล่ีย 4.12 โดยทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก

  2.   ดา้นค่านิยม โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.00   มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก  โดย การ

เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามารถไดอ้ยา่งถกูหลกัวิชาการ และเป็นค่านิยมท่ีสงัคม

ยอมรับ มีค่าสูงสุด  ค่าเฉล่ีย 4.05  รองลงมาคือ ดนตรีเป็นศิลปะขั้นสูง ผูเ้ล่นดนตรี จึงเป็นผูมี้รสนิยม มี

ศิลปะ น่าช่ืนชม เป็นท่ียอมรับในสงัคม  มีค่าเฉล่ีย 4.00    ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก   
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของคนท างานท่ีเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง    กลุ่มอายท่ีุเรียนมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 26-

35 ปี  ซ่ึงใกลเ้คียงกบักลุ่ม 15-25 ปี  ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยกลุ่ม 15-25 ปีนั้นส่วนใหญ่อยูใ่นระหว่างการศึกษา

เล่าเรียน ยงัไม่ไดเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน  แมส่้วนหน่ึงจะเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  แต่กไ็ม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งตามค าจ ากดัความของการวิจยัในคร้ังน้ี   ส าหรับกลุ่มอาย ุ35 ปีข้ึนไปนั้น  แมจ้ะลดลงตามกลุ่มอาย ุ

แต่กเ็ป็นท่ีน่าสนใจวา่ยงัมีจ านวนผูเ้รียนมากตามสมควร   เพราะแมแ้ต่กลุ่มอาย ุ 46 ปีข้ึนไป ก็ยงัมีผูเ้รียน

ดนตรีอยูเ่กือบถึงร้อยละ 10  ของกลุ่มตวัอยา่ง                                                                                         

 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นคนโสด      มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี    มีอาชีพลกูจา้ง/

พนกังานเอกชน   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000  บาท  ส่วนใหญ่ไม่มีประวติัศึกษาดนตรีมาก่อน  

และใชเ้วลาศึกษานอ้ยกวา่ 1 ปี  ซ่ึงกลุ่มรองลงมาจ านวนใกลเ้คียงกนั ใชเ้วลาศึกษา 1-2 ปี   ขอ้มลูท่ีไดน้ี้

ช้ีใหเ้ห็นวา่ เวลาและรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจ  คนโสดยอ่มมีเวลาส าหรับดูแลตวัเองมากกวา่ผูมี้คู่สมรส  

จึงสามารถใชเ้วลาในการแสวงหาความรู้ท่ีตนตอ้งการ  หรือเลือกเรียนดนตรีเพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชนไ์ดม้ากกวา่   รายไดท่ี้สูงพอก็ท าใหมี้อ านาจซ้ือมากข้ึนตามมา  จึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้

ตดัสินใจเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนได ้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนกมี็

โอกาสท่ีจะไดท้ าในส่ิงท่ีสนองตอบความคิดฝันของตนเอง (self  actualization)     โดยเลือกหลกัสูตรระยะ

สั้น  ซ่ึงถา้มีความพึงพอใจในการเรียนกย็งัอาจตดัสินใจท่ีจะเรียนในระยะยาวอีกต่อไปได ้                    

 ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ เน้ือหาหลกัสูตรท่ีมี

ความยืดหยุน่ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เหมาะสมกบัวยัและความสนใจเฉพาะบุคคล แต่ยงัคงมีความ

ถกูตอ้งตามหลกัทฤษฎีดนตรีนั้น เป็นปัจจยัดา้นลกัษณะโรงเรียนและหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัความสามารถหรือปัจจยัสนบัสนุน (able factors)  เพราะความยืดหยุน่ของ

หลกัสูตรตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ยอ่มสร้างโอกาส  (opportunity)  คือความเช่ือแก่ผูเ้รียนวา่ภายใต้

สถานการณ์นั้น จะมีช่องวา่งทางจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม มีเน้ือหาท่ีเหมาะกบัวยั  ความสนใจ   และ

ความสามารถ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขีดจ ากดัของตน   เกิดเช่ือมัน่วา่จะประสบความส าเร็จในการเรียน  โดย

การเรียนยงัคงความถกูตอ้งตามหลกัทฤษฎีดนตรี  ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ หลกัสูตรท่ีโรงเรียนสอนเป็น

มาตรฐานสากล   และช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีเป็นท่ีรู้จกั น่าเช่ือถือ  กมี็ผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก
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 คนท างานท่ีเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนนั้น จดัเป็นผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มี

ความตอ้งการ (need)   และผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอ  านาจซ้ือ (purchasing power)    เม่ือผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการและมีอ านาจซ้ือแลว้ก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  แต่อ านาจซ้ือข้ึนอยูก่บัตวัเงินของผูบ้ริโภค  ฉะนั้น

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงตอ้งวิเคราะห์ตวัเงินของผูบ้ริโภคดว้ย  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่  

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนมากอนัดบัแรกคือ  การสามารถประมาณค่าใชจ่้ายในการ

เรียนได ้    รองลงมาคือ ราคาค่าเล่าเรียนรายเดือนมีความเหมาะสม  ราคาต าราเรียนมีความเหมาะสม  และ 

ราคาค่าสอบเล่ือนระดบัชั้นมีความเหมาะสม    ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีสภาพ

เศรษฐกิจ (Economy)  เป็นตวัก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือเห็นแพงเกินไปกไ็ม่สามารถซ้ือได ้  ผู ้

ด  าเนินธุรกิจ คือโรงเรียนดนตรีจึงควรก าหนดค่าใชจ่้ายทุกดา้นของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึง

สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูเ้รียนดว้ย   ชญัญา  บูรณุปกรณ์ (2546: 74)  ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนดนตรี ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกเรียนโรงเรียนท่ีอตัราค่าเล่าเรียนถกูเม่ือเทียบกบัโรงเรียนอ่ืน   ค่าเรียนไม่เกินชัว่โมงละ 

200 บาท  และโรงเรียนรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต    ตราจิตต ์ ไชยทองขาว(2554: 50)  ศึกษาความคิดเห็น

ของลกูคา้ท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดของโรงเรียนดนตรี ในจงัหวดัสมุทรสาคร  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้

ความส าคญัสูงสุดกบัค่าเล่าเรียนต่อชัว่โมงไม่เกิน 250 บาท  และ การจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

 สถานท่ีตั้งของโรงเรียน  เป็นเป้าหมายท่ีผูเ้รียนตอ้งไปใหถึ้ง  ซ่ึงควรจะไปไดโ้ดยสะดวก  

และถึงทนัเวลา  ไม่ก่อใหเ้กิดความตึงเครียด   ในธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี ถา้เลือกสถานท่ีตั้งโรงเรียนให้

เหมาะสม เช่น ใกลส้ถานท่ีท างานของผูเ้รียน  สถานท่ีกวา้งขวาง  มีท่ีจอดรถสะดวก  ยอ่มมีผลดีต่อการ

ตดัสินใจเขา้เรียน   จึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี

มีความเห็นวา่สถานท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีท าเลดี เดินทางไป-มาสะดวก  ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนใน

ระดบั มาก   รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถมากเพียงพอ        

 การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือผลประโยชนท่ี์จะ

ไดรั้บจากทางเลือกหลายๆทาง  โดยผูท่ี้จะตดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุด  (ลมูบา  อา้งถึง

ใน  ภทัราณี  แก่นทองเจริญ 2552: 10)        การส่งเสริมการตลาด  (promotion)  เป็นกระบวนการท่ีจะ

ช่วยใหผู้รั้บรู้ข่าวสารตดัสินใจเลือกทางเลือกไดง่้ายข้ึน  เพราะการส่งเสริมการตลาดเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ

ต่างๆ ท่ีใชส่ื้อความ (communication) ใหไ้ดท้ราบถึงผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่าย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้

ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือโดยการโฆษณา   ประชาสมัพนัธ์ การใหสิ้ทธิ

พิเศษต่าง ๆ   เป็นวิธีการท่ีใชใ้น การแข่งขนัทางการตลาด   ซ่ึงไม่เพียงแต่แข่งขนักนัท าใหสิ้นคา้ดีเท่านั้น   
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แต่จะแข่งขนักนัในดา้นการสร้างภาพพจนสิ์นคา้ใหดี้กวา่ดว้ย   จะเห็นไดว้า่โรงเรียนดนตรีเอกชนทั้งหลาย 

ต่างใชวิ้ธีการส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรท่ีเปิดสอน  รายละเอียดการเรียน

การสอน  ค่าใชจ่้าย   ประโยชนท่ี์ผูเ้รียนจะไดรั้บ  รวมทั้งส่วนลดพิเศษต่างๆ  ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ ป้ายโฆษณา  

ตลอดจนวิทย ุโทรทศัน์  การส่งเสริมการตลาดของโรงเรียนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานครดว้ยวิธี

ดงักล่าว  มีผลต่อการตดัสินใจของคนท างานใหเ้ขา้เรียนในระดบัมาก   การช้ีใหเ้ห็นวา่หลกัสูตรสามารถ

น าไปใชง้านจริงไดต้ามความตอ้งการ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนมากเป็นอนัดบัแรก   รองลงมากคื็อ มี

การน าเสนอรายละเอียดการเรียนการสอนและค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนมากเพียงพอ  และ มีส่วนลดพิเศษในการ

ซ้ือเคร่ืองดนตรีตามสิทธิการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนดนตรี       

 ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการงานวิชาการและธุรการ โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรี

ในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก     การตดัสินใจของบุคคล

นั้นข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของตนเองและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย     ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคประการหน่ึง (เสรี  วงษม์ณฑา 2542: 30-31) คือ  ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) 

ไดแ้ก่ ตอ้งการความรัก  ความปลอดภยั    การเรียนดนตรีนั้นจะตอ้งเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

เป็นการเรียนเพ่ือสร้างและเพ่ิมทกัษะ   ผูเ้รียนจึงมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บค าแนะน าช่วยเหลือจากครูอยา่ง

ใกลชิ้ด และเตม็ใจ     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งอนัดบัแรก 

กคื็อ ครูมีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่นกัเรียน ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือพบปัญหาหรือ

อุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการสอน     ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคะแนนระดบัความคิดเห็นท่ีใกลเ้คียงกบัหวัขอ้ครูมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสอนอยา่งมีคุณภาพ   ทั้งสองประเดน็เป็นคุณสมบติัครูท่ีผูเ้รียน

ตอ้งการ     พฒันรั์ฐ  ชุ่มเช้ือ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในระดบัเตรียมอุดมศึกษา

ทางดนตรี : กรณีศึกษานกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตพ้ืนท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

พบวา่ อิทธิพลจากครูจะเห็นชดัในเร่ืองพฤติกรรมการสอนและการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครูดนตรี   

นอกจากน้ีคุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี สุภาพเรียบร้อย  สามารถใหค้ าแนะน าอนัเป็น 

ประโยชนต่์อนกัเรียน  การบริการรวดเร็ว  กมี็ผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนมากเช่นกนั      โดยครูมีช่ือเสียง 

เป็นท่ีรู้จกัในวงการดนตรี  มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก แต่ความมีช่ือเสียงกมี็ผลต่อการตดัสินใจ

นอ้ยกวา่พฤติกรรมการสอน และความรู้ความสามารถของครู     

 ลกัษณะทางกายภาพ เป็นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน   ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียน

ดนตรีประกอบไปดว้ย (ตราจิตต ์ ไชยทองขาว,2554: 9)  บรรยากาศภายใน   ส่วนตอ้นรับ ตั้งแต่ท่ีลกูคา้

กา้วเขา้มาในโรงเรียนตอ้งโอ่โถง ดูทนัสมยั สะอาด เรียบร้อย เชิญชวนใหลู้กคา้รู้สึกอยากเขา้มาใชบ้ริการ 
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ความเป็นระเบียบ มีการจดัวางผงัอยา่งเหมาะสม และบรรยากาศภายในหอ้งเรียน รวมถึงการจดัใหมี้ขนม/

เคร่ืองด่ืมไวบ้ริการ   องคป์ระกอบต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความประทบัใจเม่ือแรกเห็น และสร้างความ

สะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครมาก   ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้เรียนมากท่ีสุด คือความสมบูรณ์และความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน  มีเคร่ือง

ดนตรีท่ีมีคุณภาพ  รองลงมาคือ การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน  และความ

สะอาด ความสวยงาม และบรรยากาศ ของโรงเรียนในภาพรวมดี      การศึกษาของชญัญา  บรูณุปกรณ์ 

(2546)  พบวา่  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนดนตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ เคร่ือง

ดนตรีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน       

 กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การจดัการงานวิชาการและธุรการของโรงเรียนดนตรี โดยรวมมี

ผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนอยูใ่นระดบั มาก    ธุรกิจดนตรีเป็นธุรกิจบริการ   การบริการเป็นกระบวนการ

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจาก

ผลของการกระท านั้น     การบริการท่ีดีตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บไดต้รงกบัส่ิงท่ีบุคคล

นั้นคาดหวงั      เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจ    กระบวนการในธุรกิจโรงเรียนดนตรี เป็นการจดัการ

งานดา้นวิชาการและธุรการ   ไดแ้ก่ การก าหนดหลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  

การจดัตารางเรียน  และการนดัชดเชยเวลาเรียน  เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การจดัตารางเรียน การนดัชดเชย มีความยืดหยุน่ ปรับเวลาไดต้ามความตอ้งการ

ของนกัเรียน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนในระดบัมาก  รองลงมาคือ ครูท าการประเมินผลการเรียนรู้ และ

ใหข้อ้มูลแก่นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และพร้อมปรับวิธีการเรียนการสอนใหต้รงตามความเหมาะสมของ

นกัเรียน  และ ครูและนกัเรียนสามารถร่วมก าหนดหลกัสูตรและแนวทางการเรียนการสอนใหต้รงตาม

ความเหมาะสมของนกัเรียน  ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั มาก  ตามล าดบั   กลุ่มตวัอยา่งเป็น

ประชากรวยัท างาน  เป็นผูมี้งานท า จึงมีภาระในงานอาชีพตามสมควร  ความยืดหยุน่ในเร่ืองเวลาเรียนและ

การมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการเรียนยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีน าไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการ     

ไดม้าก          

 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ดา้นการเรียนรู้  ดา้นการจูงใจ  และดา้นบุคคลิกภาพ  มีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครในระดบัมาก 

 การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และการฝึก   

การถ่ายโยงการเรียนรู้มีผลทั้งทางบวกและทางลบ   ถา้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดรั้บเป็นเร่ืองท่ีดี  วิธีการ
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ถกูตอ้ง  ยอ่มเกิดผลดีต่อการเรียนรู้     กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การเล่นดนตรีใหถู้กหลกัการดนตรีควร

เรียนกบัครูในโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ     ประโยชนจ์ากการเรียนดนตรีช่วยใหมี้จิตใจท่ีสงบ มี

สติ มีสมาธิ สามารถจดัการปัญหาต่างๆไดดี้ข้ึน  และการเรียนดนตรีช่วยใหมี้พฒันาการดา้นสติปัญญา 

ส่งผลใหท้ างานไดมี้ประสิทธิภาพ   ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน

ในระดบัมาก    ดา้นการจูงใจโดยรวม  มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั มาก   กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การ เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก ท าใหมี้

ความสุข เพลิดเพลิน และผอ่นคลายความตึงเครียด     รองลงมาคือ   การเล่นดนตรีท าใหสุ้ขภาพจิตดี มีผล

ใหสุ้ขภาพและร่างกายแขง็แรงมากข้ึน         และการมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอ และมีเวลาวา่งมากพอท่ีจะ

เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี  เป็นเหตุจูงใจใหต้ดัสินใจเรียนดนตรี มากตามล าดบั    นอกจากน้ีผลต่อ

บุคคลิกภาพ   คือช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง กลา้แสดงออก เขา้สงัคมไดอ้ยา่งสง่างาม  และการเรียน

ดนตรีช่วยใหมี้จิตใจอ่อนโยน มีบุคลิกสุภาพ ไม่กา้วร้าว กเ็ป็นปัจจยัดึงดูดใหต้ดัสินใจเขา้เรียนดนตรี

เอกชนมากตามล าดบัเช่นกนั       

 ปัจจยัดา้นสงัคม  ประกอบดว้ยดา้นทศันคติ และดา้นค่านิยม  มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียน

ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานคร มากทั้งโดยรวมและพิจารณารายขอ้   

ในดา้นทศันคติ ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่างๆอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์  และเป็นตวักระตุน้ให้

แสดงพฤติกรรมออกไปในทางใดทางหน่ึงนั้น   ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากอนัดบัแรก  คือ   การเรียน

ดนตรีในวยัท างานควรมีหลกัสูตรยืดหยุน่  เนน้ความสนุก  เพลิดเพลิน และส่งเสริมใหเ้ขา้สงัคมไดอ้ยา่ง

มัน่คงเป็นส าคญั      รองลงมาคือ การเรียนดนตรีในวยัท างาน  ท าใหมี้สงัคมใหม่เพ่ิมข้ึน คือ สังคมของ

กลุ่มผูมี้ความรักและหลงใหลในดนตรีเหมือนๆกนั       ดา้นค่านิยมโดยรวมก็มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบั มาก  โดย การเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามารถไดอ้ยา่งถกูหลกัวิชาการ 

และเป็นค่านิยมท่ีสังคมยอมรับ มีค่าสูงสุด  รองลงมาคือ ดนตรีเป็นศิลปะขั้นสูง ผูเ้ล่นดนตรี จึงเป็นผูมี้

รสนิยม มีศิลปะ น่าช่ืนชม เป็นท่ียอมรับในสงัคม  ทั้งหมดมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียน

ดนตรีเอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครในระดบั มาก  เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการ

ยอมรับในสังคม  การมีเพ่ือน และสร้างเสริมภาวะสุขภาพจิตท่ีดี     

 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี

เอกชนของคนท างานในกรุงเทพมหานครมากอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการงานวิชาการและ

ธุรการ  โดยมีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ครูมีความเป็นกนัเอง 

เอาใจใส่นกัเรียน ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการ
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สอน  รองลงมาคือครูมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสอนอยา่งมีคุณภาพ    และเจา้หนา้ท่ีมี

มนุษยสมัพนัธ์ดี สุภาพเรียบร้อย สามารถใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชนต่์อนกัเรียน การบริการรวดเร็ว  

ดงันั้น โรงเรียนดนตรีจ าเป็นตอ้งคดัสรรบุคลากรท่ีจะมาเป็นครูผูส้อน และเจา้หนา้ท่ีธุรการอยา่งพิถีพิถนั 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ความอบอุ่น และความสบายใจแก่ผูเ้รียน                                                                       

 นอกจากน้ี ทุกปัจจยัยงัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนของ

คนท างานในกรุงเทพมหานครในระดบัมาก   ซ่ึงทั้งภาครัฐ และโรงเรียนดนตรีเอกชนควรน าขอ้มลูไปใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ หรือโรงเรียนใหต้อบสนองความตอ้งการของคนท างานท่ีตอ้งการเรียน

ดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพ่ือใหค้นท างานไดต้ดัสินใจเขา้เรียนดนตรีมากข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อ

ผูเ้รียนทั้งทางกาย อารมณ์ และสงัคม  และเพ่ือตอบสนองค ากล่าวเบ้ืองตน้ท่ีวา่  “เรียนดนตรีเพ่ือพฒันา

คุณภาพของคน แลว้น าคนไปพฒันาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ”       

 
ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจยั เพ่ือสร้างปัจจยัดึงดูดใหค้นท างานไดต้ดัสินใจเขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชนมากข้ึน  โรงเรียนดนตรีควรจดักระท ากบัปัจจยัต่อไปน้ีอยา่งเหมาะสม 

1. ดา้นสถานท่ี  ควรตั้งอยูใ่นท่ีเดินทางไป-มาสะดวก   มีท่ีจอดรถเพียงพอ   โรงเรียน
สะอาด  สวยงาม  บรรยากาศดี   มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม และมีคุณภาพดี 

2. ดา้นหลกัสูตร ควรเป็นมาตรฐานสากล  ถกูตอ้งตามหลกัทฤษฎี  มีเน้ือหายืดหยุ่นตาม
ความตอ้งการ วยั และความสนใจของผูเ้รียน 

3. ดา้นบุคคลากร  ครูควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การสอน  เป็นกนัเองกบั
ผูเ้รียน และสามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าได ้    เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์ดี  สุภาพเรียบร้อย สามารถ
ใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชนต่์อนกัเรียน การบริการรวดเร็ว 

4. ดา้นการบริหารจดัการ  ตอ้งมีการน าเสนอรายละเอียดการเรียนการสอน  แจง้ค่าใชจ่้าย
ในการเรียนท่ีชดัเจน    เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมก าหนดหลกัสูตร  และมีการจดัตารางเรียน การนดัชดเชย 
และยืดหยุน่ตามความความตอ้งการของผูเ้รียน 
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โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแรงบันดาลใจจากลายถักลูกไม้ 

 

 Home decorative products : Lace inspiration 

 

นางสาวอริสรา ทิพยรั์ตน์ ผูว้จิยั , ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณณา ธิธรรมมา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สาขาวิชา เคร่ืองเคลือบดินเผา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์เร่ืองโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน แรงบนัดาลใจจากลายถัก

ลูกไม้ เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านของไทย โดยมี

แนวความคิดและแรงบนัดาลใจมาจากลายถกัลูกไม้ โดยมีการน าลวดลายลูกไมม้าออกแบบผูกลวดลาย

ใหม่ น ามาสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์  ท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตมีการตดัทอนเสริมบางส่วนให้

ผลิตภณัฑ์ดูโปร่ง ไม่ทึบตัน มีการฉลุบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในบางส่วน ตามลวดลายท่ีได้ออกแบบไว ้

เพื่อให้ผลิตภณัฑดู์โปร่งสบายตา และส่งเสริมผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น ให้ดูร่วมส มยัมีรูปแบบแปลก

ใหม่ น่าสนใจสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภค 

 วิธีการศึกษา มีการล าดบัขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัรูปแบบลกัษณะของลวดลาย

ถกัลูกไม ้ท่ีมีการน าเส้นสายของดา้ย มาถกัให้มีลวดลายต่างๆ โดยมีการออกแบบลวดลายใหม่และมีการ

น าดอกผกับุง้ ซ่ึงเป็นดอกไมไ้ทยท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปน ามาออกแบบลวดลายบนผลิตภณัฑ์ ให้เกิดคุณค่าใช้

เทคนิคการต่อลายพร้อมฉลุลวดลาย  เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ดูโปร่ง ไม่ทึบตนั เกิดความแปลกใหม่เขา้กบัยุค

สมยัในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั 

 ผลของการวิจยัสามารถออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแตง่บา้น ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ใน

ชุดผลิตภณัฑ์ของตกแต่งประกอบด้วย แจกัน ชามลอยดอกไม้ ชามใส่ผลไม้ ถาดใส่ผลไม ้ผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยใช้ดินส าเร็จรูปสโตนแวร์และดินพอร์สเลนในการขึ้นรูป ดว้ยวิธีท าพิมพ ์หล่อน ้ าดินแลว้

น าผลงานไปเผาดิบท่ีอุณหภมิู800 องศาเซลเซียส ตกแต่งดว้ยน ้าดินหล่อสีเทาและสีขาวอมชมพ ูเพื่อโชว์สี
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เน้ือดิน มีการเคลือบใสภายในผลิตภัณฑ์แล้วน าผลงานไปเผาแกร่งท่ีอุณภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชัน่ โดยผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ท่ีออกแบบ มีรูปทรงลวดลายท่ีสวยงามสามารถตอบสนอง

ไดท้ั้งในดา้นความสวยงาม สามารถใชง้านไดจ้ริง น าไปตกแต่งภายในอาคารท่ีพกัอาศยัและผลิตซ ้ าไดใ้น

ระบบการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 

ค าส าคญั   อริสรา ทิพยรั์ตน์ : ออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นความบนัดาลใจจากลายถกัลูกไม ้
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Product Design Project of Home Decoration Items Inspired by Lace Patterns 
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Professor 
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Abstract 

The thesis about a product design project of home decoration items inspired by 

lace patterns is a research that has an objective to design home decoration products for 

Thai houses. The idea was inspired by lace patterns, in which the lace patterns were 

newly designed in creative ways onto geometric-shaped products, and were partly 

adjusted to make the products look sparse and not dense. Moreover, engravings were 

added onto the products’ surfaces in some parts according to the designed patterns to 

make the products look sparse and comfortable. These support the home decoration 

products to look contemporary, have new and interesting shapes that create unique 

identities, and become alternatives for consumers. 

The study methodology involved the process of general data study about the 

features of lace patterns that wove lines of threads into various patterns. The pattern 

designs incorporated Morning Glory, which is a Thai flower that is commonly found, 

to add value to the flower. The pattern extension techinique along with engraving was 

done to make the products look sparse, soft, tender, and help to make the ceramics 

products not dense, thus creating novelty that suitably fit to the current era in the 

present. 

The research results can design home decoration products according to the 

determined aims. The home decoration products set includes vase, flower bowl, fruit 

bowl, and fruit tray. The creative products were crafted by using stoneware clay. The 

shapes were formed through molds using raw clay water at the temperature of 800 

degrees Celsius, and decorated with coating at the temperature of 1,230 degrees 

Celsius at oxidation atmosphere. Consequently, the designed ceramic products have 

beautiful shapes and elegant patterns, and can be desired both in their beauty and 

function, in which they can be used in real life as decorations in residences . 

Nevertheless, they can be repeatedly produced in the industrial production process of 

ceramics. 

Keywords   Alisara Thipparat: Product design of home decoration items inspired by 

lace patterns  
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บทน า 

  แนวโน้มการแข่งขนัสินค้าประเภทของขวัญ ของช าร่วยและของตกแต่งบ้านของไทย 

นบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึง ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาเพื่อ การกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีพ.ศ.2558 ท่ีก  าลงัจะมาถึงน้ี ท าใหป้ระเทศไทยมีการต่ืนตวั ปรับเปล่ียนและ

พฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์สินคา้อุปโภค บริโภค รวมถึง ผูป้ระกอบการตอ้งเร่ง

พฒันาศกัยภาพทั้งทางดา้นรูปแบบสินคา้ ใหมี้ความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แขง่ เพื่อสร้างมูลค่าทางคุณภาพ

ของสินคา้เพิ่ม แทนการแขง่ขนัทางดา้นราคาเพราะกลุ่มประเทศในอาเซียนเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์และ

อินโดนีเซียมีจุดเด่น ทางดา้นคา่จา้งแรงงานและวตัถุดิบราคาถูก จึงมีตน้ทุนในการผลิตต ่ากว่าของไทย ท า

ใหส่้วนแบ่งในการตลาดของไทยลดลง  

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาคิดท่ีจะออกแบบพฒันาสินคา้ประเภทของตกแต่ง

บา้นของไทยซ่ึงปัจจุบัน ขอ้ดีของสินคา้ประเภทของท่ีระลึก ของตกแต่งบ้านของไทยคือมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในดา้นการออกแบบโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย ท่ีมีมานานแต่อดีต มีการน า

วสัดุจากส่ิงแวดลอ้มมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์เช่น การใช้ไมไ้ผ่มาจกัรสานเป็นผลิตภณัฑ ์มีการทกัทอผืน

ผา้ท่ีมีลวดลายท่ีวิจิตร ประณีตสวยงาม จากความเพียรพยายามของช่างฝีมือไทยท่ีน าวตัถุดิบ ท่ีไดจ้าก

ธรรมชาติน ามาแปรรูป เป็นวสัดุส าหรับใชส้ร้างผลงานศิลปะ หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของคนไทยเรา

นั้น มีวิวฒันาการและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมาแตอ่ดีต ในคุณคา่ความงามและความมีเอกลักษณ์ ในบางคร้ัง

ไดเ้อาผลิตภณัฑห์รือลกัษณะพิเศษ ของงานแต่ละประเภทมาออกแบบผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ผลงาน

เคร่ืองป้ันดินเผาก็เช่นกนั ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ไทยเราอยา่งบา้นเชียงนั้นบ่งบอกถึงภูมิปัญญา ท่ีชาญ

ฉลาดอยา่งชัดเจนคือมีการน าดินมาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ มีการตกแต่งโดยใช้เคร่ืองจักรสานมา

ประกอบรวม มีการใชล้ายผา้มาประทบัสร้างลวดลาย น าเชือกมาทาบสร้างลายเส้น ลวดลายบนผลิตภณัฑ ์

มีการเขียนสีเป็นลายดอกไม ้ ลายรูปสัตว์ และลายตามจินตนาการต่างๆ  และต่อมา มีการพฒันาเน้ือดิน

และน าเคลือบมาใชใ้นการเคลือบผิวผลิตภณัฑ์  

 จากเหตุผลดงักล่าว ไดจุ้ดประกายใหก้บัผูศึ้กษา คิดท่ีจะออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดิน

เผา ท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสาน เหมือนในอดีตท่ีบรรพบุรุษเคยสร้างผลงานมา ในด้านการ

สร้างสรรคท่ี์ยงัมีความโดดเด่น ในเทคนิคท่ีมีการสแตมป์ และมีการสร้างลวดลายโดยน าเทคนิคต่างๆมา

สร้างลวดลายบนผลิตภณัฑ์ ก่อให้เกิดความประณีตสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั โดยผูศึ้กษามีความ

สนใจสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑข์องประดบัตกแตง่บา้น โดยไดแ้รงบนัดาลใจจาก ความประทบัใจใน เส้นสาย
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ลวดลายฉลุของลายถกัลูกไม ้ท่ีมีการน าเส้นสายของด้าย มาถกัให้มีลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกไม ้ซ่ึงมี

ความอ่อนหวาน พล้ิวไหวน่าสนใจ ดว้ยลวดลายดา้ยถักท่ีมีการฉลุ ถกัลวดลายไดอ้ยา่งละเอียด ประณีต 

แสดงถึงความอ่อนหวาน เบาบาง นุ่มนวล   ผูศึ้กษาไดน้ าเอาเอกลกัษณ์เหล่าน้ี มาใช้สร้างสรรคอ์อกแบบ

ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น เพื่อช่วยแกปั้ญหาผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ท่ีดูทึบตนั โดยมีการน าลวดลายลูกไมฉ้ลุ 

มาออกแบบผูกลวดลายใหม่  สร้างสรรค์ลวยลายลงบนผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีการตัดทอน 

เสริมบางส่วนใหผ้ลิตภณัฑด์ูโปร่ง เบาไม่ลม้ง่าย เหมาะแก่การใชง้านและเหมาะส าหรับการตกแต่งบา้นท่ี

ดูร่วมสมยัในปัจจุบนั พร้อมมีการใชเ้ทคนิคการฉลุลายตามลวดลายท่ีไดอ้อกแบบบนผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหไ้ด้

ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นท่ีมีความโปร่ง เบา ประณีตไม่แลดูหนักหรือทึบตนัและเกิดความแปลกใหม่

น่าสนใจแก่ผลิตภณัฑ ์ ผูศึ้กษามีการน าเส้นสายลวดลายฉลุของดา้ยถกัลูกไม ้มาเสริมสร้างให้ผลิตภณัฑท่ี์

มีรูปทรงเรียบง่าย ดูโดดเด่น สง่างาม ดว้ยลายเส้นของลูกไมฉ้ลุ ท่ีเกิดความรู้สึกสบายตา วิจิตร ประณีต 

สร้างเอกลกัษณ์ใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องไทย และน าเทคนิคทางกระบวนการเซรามิค โดยการขึ้นรูปและผลิต

ตามกระบวนการอุตสาหกรรม พร้อมตกแต่งดว้ยน ้ าดินหล่อสีเทาและสีขาวอมชมพู เพื่อโชว์สีเน้ือดิน มี

การเคลือบใสภายในผลิตภณัฑ์แล้วน าผลงานไปเผาแกร่งท่ีอุณภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส เพื่อส่งเสริม

ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นใหดู้ร่วมสมยัและมีรูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ

เป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อออกแบบของตกแตง่บา้น โดยไดแ้นวความคิดมาจากความประทบัใจในเส้นสายลาย

ถกัของลูกไม ้โดยผูศึ้กษามีการน าเส้นสายลวดลายของการถักลูกไมม้าใช้ โดยการออกแบบผูกลวดลาย

ใหม่น ามาออกแบบเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภณัฑ์ของตกแต่ง

บา้นใหท่ี้มีความโปร่ง เบา ประณีต เหมาะส าหรับการตกแตง่บา้นแบบร่วมสมยัในยคุสมยัปัจจุบนั  

 2. ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น ใช้ดินส าเร็จรูปสโตนแวร์และดินพอร์สเลนในการขึ้นรูป ใช้

เทคนิคการการตกแตง่ผลงานคือการฉลุลวดลายต่างๆ การขึ้นรูปช้ินงานแบบอุตสาหกรรม ผนวกกบัการ

ฉลุลวดลายตา่งๆ เพื่อใหผ้ลงานมีความน่าสนใจ ตกแต่งผลงานดว้ยน ้าดินหล่อสีเทาและสีขาวอมชมพูโดย

เผาแกร่ง เพือ่โชวสี์เน้ือดินตกแต่งดว้ยเคลือบใสภายใน แลว้น าผลงานไปเผาท่ีอุณภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส  

  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         632 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



วิธีการวิจัย 

  1. ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรค์ เช่น ขอ้มูลรูปแบบการ

ตกแตง่บา้นหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ รูปแบบแนวความคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์จาก

ศูนยข์อ้มูลตา่งๆ เช่น หนงัสือ และWebsite 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลแนวความคิด  เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการออกแบบพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์พร้อมสเกต็แบบร่าง 2 มิติและ 3 มิติ 

 3. น ารูปแบบ 3 มิติ มาทดลองกบัเคลือบท่ีจะน าไปใชก้บัผลงานจริง  

 4. สร้างสรรคต์น้แบบเท่าขนาดจริง พร้อมท าพิมพใ์ช้ในกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์

ผลงานจริง 

 5. เผาดิบท่ีอุณหภมิู 800 องศาเซลเซียสและตกแต่งผลงาน ดว้ยน ้าดินหล่อสีเทาและสีขาวอม

ชมพ ูเพื่อโชวสี์เน้ือดิน มีการเคลือบใสภายในผลิตภณัฑ์แลว้น าผลงานไปเผาแกร่งท่ีอุณภูมิ 1,230 องศา

เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน่  

 6. น าผลงานมาจดัวาง ติดตั้งผลงานกับสถานท่ีจริงและทดสอบการใช้งาน พร้อมสรุปผล

การศึกษาและอภิปลายผล ประมวลผลขอ้มูลท่ีศึกษาได้ตามขั้นตอนทั้ งหมด รวบรวมขอ้มูลเพื่อเสนอ

ผลงาน พร้อมเอกสารรายงานประกอบ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงระยะการพฒันาแบบ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         633 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ภาพท่ี 2 แสดงระยะการพฒันาแบบ 

 

ภาพท่ี 3 การทดลองน ้าดินสีใส่สีส าเร็จรูป โดยไล่เปอร์เซ็นต ์5%, 7%, 9% ทดลองเพื่อน าไปใชก้บัผลงาน 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         634 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ผลสรุปการวิจัย 

 โครงการออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแตง่บา้น แรงบนัดาลใจจากลายถกัลูกไม้ มีการออกแบบ

ผกูลวดลายใหม่และลายลูกไมแ้บบดอกไมไ้ทย ผูศึ้กษาเลือกน าดอกผกับุง้มาออกแบบสร้างสรรคล์วดลาย

บนผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น เพื่อใหมี้กล่ินอายของความเป็นไทยและเสริมสร้างให้ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์

โปร่ง เบา ไม่ดูหนักหรือทึบจนเกินไป ผู ้วิจัยน ารูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบรูปทรงของ

ผลิตภณัฑ ์เพื่อให้ผลงานมีความเรียบง่าย เหมาะส าหรับการตกแต่งบา้นท่ีดูร่วมสมัยและน าเทคนิคทาง

กระบวนการเซรามิกส์  เช่นการขึ้นรูปแบบอุตสาหกรรมผนวกกบัการแกะฉลุลวดลาย  เพื่อให้ผลงานมี

ความน่าสนใจ  

 ผลวจิยัพบว่าสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ ได้ดังนี้ 

1. ภาชนะใส่ผลไม ้     จ  านวน 2 รูปแบบ    เสน้ผา่นศนูยก์ลาง    40 - 45  ซม.      

2. ชามใส่ผลไม ้          จ  านวน 2 รูปแบบ    เส้นผา่นศูนยก์ลาง    20 - 25  ซม.      

3. จานใส่ผลไม ้          จ  านวน 2 รูปแบบ    เส้นผา่นศูนยก์ลาง    20 - 30 ซม.      

4. แจกนั ใส่ดอกไมส้ด       จ านวน 3 รูปแบบ    เส้นผา่นศูนยก์ลาง    15,16,17 ซม.     

5. แจกนั ใส่ดอกไมแ้หง้     จ  านวน 3 รูปแบบ    เส้นผา่นศูนยก์ลาง    15,16,17 ซม.     

6. ชามลอยดอกไม ้     จ านวน 2 รูปแบบ    เส้นผา่นศูนยก์ลาง    30 – 45  ซม. 

 

อภิปรายผล 

 ขั้นตอนด าเนินการผลิตตามกระบวนการทางเซรามิกส์น้ี ไดใ้ช้ดินส าเร็จรูปสโตนแวร์ PAA
และดินพอร์ซเลนชนิด PFA ซ่ึงเน้ือดินมีความละเอียด มีคุณสมบตัิท่ีมีความเหมาะสม กบัรูปแบบของ
ผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มคุณคา่ใหแ้ก่ผลิตภณัฑไ์ด ้ท่ีส าคญัเน้ือดินมีสีขาวนวลหลงัเผาและให้ความสวยงามแก่
ผลิตภณัฑ ์ 
 การตกแต่งไดมี้การทดลองเทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑห์ลายๆวิธี  เพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสม ซ่ึง

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกท าการตกแต่งผลิตภณัฑ์ทั้งแบบท่ีเคลือบและไม่เคลือบ โดยรวมผูว้ิจัยเลือกตกแต่งผลงาน

ดว้ยน ้าดินหล่อสีเทาและสีขาวอมชมพ ูเพื่อโชว์สีเน้ือดิน มีการเคลือบใสภายในผลิตภณัฑ์แลว้น าผลงาน

ไปเผาแกร่งท่ีอุณภมิู 1,230 องศาเซลเซียส โดยทั้งสองวิธีตา่งก็ใหค้วามงามท่ีแตกต่างกนัออกไป 

  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         635 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

 การทดลองเทคนิคหล่อน ้าสลิปดินสี ปัญหาที่พบคอื 

 1. เกิดรอยด่างหลงัหล่อช้ินงานและหลงัการเผา วิธีแกคื้อใช้เวลานานมากขึ้นในการผสม

สีสเตนกบัน ้าดินและท าการขดัอยา่งละเอียด ดว้ยกระดาษทรายในขั้นตอนการตกแตง่ หลงัเผาดิบ 

 2. การหล่อแบบ พบปัญหาการร้าวของเน้ือดิน เน่ืองจากท้ิงช้ินงานไวใ้นพิมพน์านเกินไป ท า

ใหเ้น้ือดินเกิดการหดตวั และมีบางส่วนท่ีเกิดการดึงไปในทิศทางท่ีต่างกนัของเน้ือดิน ท าให้เกิดรอยร้าว 

วิธีแกคื้อ ในการหล่อน ้าดินทุกคร้ัง ตอ้งมีการจบัเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อท่ีจะแกะพิมพไ์ดต้ามเวลา ช้ินงานจะ

ไดล้ดความเส่ียงในการร้าวรึฉีกและ ใชล้มเป่าเบาๆก่อนน างานออกจากพิมพ ์

 

ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งพิมพส์ าหรับหล่อน ้าดิน 

 

ภาพท่ี 5 แสดงขั้นตอนการหล่อน ้าดินและน าพิมพอ์อกจากช้ินงาน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         636 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 3. เกิดฟองอากาศท่ีช้ินงานเม่ือแกะพิมพ ์วิธีแกค้ือควรเทน ้าดินชา้ๆและสม ่าเสมอ ถา้พิมพมี์

ความสูงมาก ใหห้าอุปกรณ์ลดแรงน ้าดินเวลาเทลงพิมพ ์

 การทดลองเทคนิคการตกแต่งและเคลือบ ปัญหาที่พบคอื  

 1. เกิดการร้าวบนช้ินงานขณะท่ีท าการตกแตง่ช้ินงาน วิธีแกค้ือควรขดูขีด ฉลุรึสร้างลวดลาย

ตกแตง่บนผลิตภณัฑ์ในช่วงท่ี งานยงัไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไป และควรควบคุมความช้ืน ไม่ปล่อยให้

แหง้เร็วเกินไป โดยน าช้ินงาน เกบ็ไวใ้นภาชนะปิดหรือน าพลาสติกมาคลุมไว ้เม่ือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว จึง

ใชฟ้องน ้า ชุบน ้าหมาดๆเช็ดเกบ็รายละเอียดใหเ้รียบร้อย 

 2. ช้ินงานไม่เรียบเกิดพื้นผิวขรุขระ วิธีแกคื้อควรตรวจสอบความเรียบร้อยของช้ินงานก่อน

เผาดิบ เน่ืองจากดินดิบยงัสามารถแตง่ไดง้า่ย  

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงวิธีการตกแต่งดินหลงัการหล่อน ้าดิน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         637 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ภาพที่ 7 เม่ือท าการขดูขีด ฉลุตกแต่งช้ินงานเกิดการร้าว 
 

 ในการเผา ปัญหาที่พบคอื   

 1. รูปทรงของผลิตภณัฑ ์จะพบการบิดเบ้ียว วิธีแกคื้อในกรณีท่ีงานมีความเส่ียง ควรมีการท า

ฐานรองรับตามลกัษณะของรูปทรง เพื่อวางผลิตภณัฑต์อนท่ีเผาซ่ึงสามารถลดการบิดเบ้ียวได ้

 2. การเผาเคลือบพบปัญหาการรานของเคลือบ เน่ืองจากการเปิดเตาเผาเร็วเกินไป วิธีแกคื้อ

ตอ้งปล่อยใหเ้ตาเยน็ตวัท่ีสุดจึงจะน าผลิตภณัฑอ์อกจากเตา 

 

 

ภาพท่ี 8 ผลงานส าเร็จหลงัเผาดิบท่ีอุณหภมิู 800 องศาเซลเซียส 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         638 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ภาพท่ี 9 น าผลงานมาทดลองใชก้บัเคลือบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลิตภณัฑข์องแต่งบา้นท่ีผู ้วิจัยไดท้ าการออกแบบ ยงัสามารถพฒันาได้อีกหลากหลาย

รูปแบบ หรือยงัเพิ่มเติมรูปแบบเทคนิควิธีการตกแต่งผลิตภณัฑ์ทางเซรามิกส์ ให้ไดรู้ปแบบท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจมากยิง่ขึ้น    

 2. การพฒันาการผลิตทั้งในดา้นการออกแบบและขั้นตอนการผลิต ควรมีการวางแผนการ

ผลิตอยา่งรัดกลุมและเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ลดอตัราการเส่ียงต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นกบัช้ินงานใหม้ากท่ีสุดและ การผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม ตอ้งใช้ผูมี้ประสบการณ์เพื่องานท่ีมี

ประสิทธ์ิภาพ 

 3. ผลิตภณัฑแ์ตล่ะประเภทตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเซรามิกส์เพิ่มเติมเพื่อ

ความสมบูรณ์ เช่นบรรจุภณัฑ์ ดงันั้นจึงควรท่ีจะออกแบบไปพร้อมกบัการออกแบบตวัช้ินงานเซรามิกส์

ดว้ย เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกนั 

  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         639 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์(Art Thesis) 

 

ภาพท่ี 10 ผลงานส าเร็จเน้ือดินสีเทาอ่อน  

 

ภาพท่ี 11 ผลงานส าเร็จเน้ือดินสีขาวอมชมพ ู

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ผลงานส าเร็จเน้ือดินสีขาวอมชมพกูบัสีเทา 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         640 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ภาพท่ี 13 ผลงานส าเร็จเน้ือดินสีขาวอมชมพ ู 

 

 

ภาพท่ี 14 ผลงานส าเร็จเน้ือดินสีขาวอมชมพ ู 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         641 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



รายการอ้างอิง 

 
ชลูด น่ิมเสมอ. (2546). องศ์ประกอบของศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์. (2541). รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
เสาวนิตย ์แสงวิเชียร. (2530). การจดัดอกไม้แบบญี่ปุ่น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ทว ีพรหมพฤกษ.์ (2523). เคร่ืองป้ันดินเผาเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
จีรพนัธ ์สมประสงค.์ (2535). เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา. กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์.  
สมศกัด์ิ ชวาลาวณัย.์ (2549). เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         642 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

1 
 

 
 

 การศึกษาภูมปิญญาการใชควายในการทาํนา เพือ่การออกแบบตกแตงภายในศูนยศกึษาระบบนิเวศเพื่อ 

 บรกิารชาวนา จังหวดัสุพรรณบุรี 

               

 THE  STUDY  OF  WISDOM  THAI  FARMING  BY  BUFFALO  INTERIOR  DESIGN  OF  
ECOSYSTEM  EDUCATION  CENTER  FOR  FARMER  SERVICE ,  SUPHANBURI 

  

 ผูวิจัย :  อโณทัย มาลารัตน , ผูชวยศาสตราจารย พยูร โมสิกรัตน 

            ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  

 บทคดัยอ 

  ในการศกึษาภมูปิญญาการใชควายในการทํานา  เพือ่การออกแบบตกแตงภายใน ศูนยศึกษา

ระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยผูวิจัยเลือกท่ีจะมุงเนนประเด็นไปท่ีการศึกษา

บทบาทและคณุคาของควายในระบบกสกิรรมหรอืการทํานา การใชแรงงานควายในการทํานานับวาเปน

วิถีภูมิปญญาพื้นบานสวนหน่ึงในวัฒนธรรมการทํานาแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนพระบรมราโชวาทท่ีสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดํารัสไว ใหรัฐบาลชวยสนับสนุนและสงเสริมใหชาวนา

กลับมาใชแรงงานควายในการทํานา เพื่อเปนการลดตนทุน ดวยทรงเปนหวงสถานการณของชาวนาใน

ปจจุบันท่ีประสบอยู ท้ังปญหาหน้ีสิน ปญหาความยากจนและปญหาสุขภาพ ฯลฯ 

 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท้ังภาคเอกสาร และภาคสนาม นํามารวบรวมเพื่อกล่ันกรอง 

แยกแยะประเด็นของเน้ือหา จากน้ันนํามาวิเคราะห สังเคราะห ตีความ แปรรูป ดวยหลักการและเหตุผล

หรือทฤษฏีเพื่อสรุปหาขอคนพบหรือคําสําคัญ ( Keyword ) ซึง่ตกผลึกจากกระบวนการทางความคิ ด 

จากน้ันจึงนําขอคนพบท่ีไดไปใชเปนแกนสารในการออกแบบโครงการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอไป         

 ภูมิปญญาการใชควายในการทํานา ซึ่งเปนสวนหน่ึงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้น บานของ

สังคมไทยในชนบทมาแตอดีต โดยผูวิจัยไดนํา มาเปนแนวความคดิในการออกแบบตกแตงภา ยในศนูย

ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี จะสงผลใหชาวนา เกษตรกร นักเรียน นิสิต 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป หันมาสนใจและใหความสําคัญกับควายมากขึ้น รวมท้ังการมีสวนรวมใน

การอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาการใชควายในการทํานา ใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป 

 

คาํสําคญั :  ภมิูปญญาการใชควายในการทํานา , ออกแบบภายใน , ศูนยศึกษาระบบนิเวศ 
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 Abstract                              

   The design of Ecosystem Education Centre for farmers in Suphanburi 

utilising knowledge and experience of using buffalos in farming. Researchers chose 

to focus on the issue of the role and value of buffalos in farming. This plays a vital 

role in traditional farm culture. 

 Queen Sirikit told the government to help and support the farmers and 

encourage them to use buffalos in farming to reduce costs. She is concerned about 

the situation the farmers are facing including debt problems, poverty and health 

issues etc.. This information will be gathered from the document and field studies. 

 Identifying key issues from this information then research, analyse and 

interpret using theory and reasons to conclude and find the keyword which will 

crystalize from the thought process.  The findings will be used as the basis of design 

of the project to achieve result. The knowledge and expertise of using buffalos in 

farming is part of the old Thai culture and tradition. Using this information to design 

the Ecosystem Education Centre for farmers in Suphanburi. The role of buffalos in 

farming will get farmers, pupils, students and general public interested and to help 

pass this on to the next generations. 

                    

 Keyword: Wisdom Thai Farming by Buffalo , Interior Design , Ecosystem Education Center    

  

บทนํา 

  ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชพีทางการ

เกษตร ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติทองไรทองนามาต้ังแตอดีต กอใหเกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม

ท้ังในดานภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อตางๆมากมาย แทรกซึมฝงลึกในสายเลื อด

และจิตวิญญาณ ประเทศไทยเปนผูผลิตขาวไดมากเปนอันดับตนๆของโลก แตทําไมชาวนาจึงยากจนและ

ประสบกับปญหาหน้ีสินมากมาย   

 สืบเน่ืองจากเม่ือภาคการเกษตรเขาสูระบบทุนนิยม เปล่ียนเปาหมายจากการทํานาเพื่อ

บริโภค มาเปนการทํานาเชิงพาณิชย มุงเนนในเชิงปริมาณมากกวาคุ ณภาพ จึงตองพึ่งพาเครื่องมือ
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เครื่องจักรในการทํานาท่ีทันสมัยและสารเคมีตางๆในการเรงการเจริญเติบโตของตนขาว ไลแมลง และ

การกําจัดศัตรูพืช อีกท้ังเมล็ดพันธุ คาแรงในกระบวนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเก่ียวมีราคาสูง 

ท้ังหลายท้ังปวงลวนกอใหเกิดท้ังตนทุนก ารผลิตท่ีสูงขึ้นและหน้ีสินจากการกูยืมเพื่อการลงทุนอยาง

หลีกเล่ียงไมได วิถีชีวิตชาวนาและวัฒนธรรมการทํานาแบบดั้งเดิมคอยๆเลือนและสูญหายไป จากสังคม

เกษตรกรรมพื้นบานท่ีเคยพึ่งพาแรงงานควายเปล่ียนเปนสังคมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล ใชรถไถ รถเก่ียว

ขาวและนวดขาว ฯ ลฯ ซึ่งตองใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง และนับวันก็ขยับราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สรางปญหา

ท้ังเรื่องตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น และมลพิษทางอากาศซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพรางกายและสภาวะโลกรอน

โดยตรง  การใชสารเคมีท้ังปุยและยาฆาแมลง  ก็ยังสงผลกระทบกับระบบนิเวศและกอมลพิษ กับ

สิ่งแวดลอมเกิดการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ   ปญหาดินเสื่อมโทรม  การตกคางของสารเคมีทําลาย

สิ่งแวดลอมและผลผลิตทางการเกษตร เม่ือรายไดไมคุมกับตนทุนการผลิต ชาวนาตองตกอยูในสภาวะ

ขาดทุน ( เอ่ียม ทองดี , 2546 ) เม่ือพิจารณาสถานการณของชาวนาท่ีเปนอยูในขณะ น้ี จะเห็นแนวโนมใน

อนาคตไดวา  ชาวนาไมมีโอกาสท่ีจะรักษามรดกทางสังคมและวัฒนธรรมไวได  หากปลอยใหการ

เปล่ียนแปลงยังคงเปนไปอยางน้ี ปญหาตาง ๆ ของชาวนามิใชเรื่องสวนตัวเฉพาะบุคคล แตเปนปญหา

สวนรวมของสังคมบนพื้นฐานหวงโซทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การแกปญ หามิอาจทําไดเพียง

หนวยงานหรือองคกรใดแตเพียงลําพัง หากแตตองรวมมือกันและชวยกันแกไขอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ  

 ผูวิจัยฯ หวังวาการศึกษาภูมิปญญาการใชควายในการทํานา เพื่อการออกแบบตกแตง

ภายในศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี จะสงเสริม ใหชาวนา ผูเก่ียวของ      

และสังคมไดเล็งเห็นคุณคา และ ความสําคัญของควายในสังคมเกษตรกรรมและการทําไรทํานา ซึ่งเปน

ภูมิปญญาระบบนิเวศเกษตรพื้นบานดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีทํากันมาต้ังแตปูยาตายาย องคความรูท่ีไดจา

การศึกษาจะสงเสริมใหสังคมเกิดการเรียนรูหรือนําไปปรับใช ซึ่งจะสามารถบรรเทาปญหาและอุปสรรค

ของชาวนาท่ีประสบอยูกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีเปล่ียนไป ซึ่งสงผลกระทบตอ

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวนา ใหกลับมาใชวงจรชีวิตของอาชีพชาวนาไดอยางมีความสุขและยั่งยืน 

และยังเปนการสงเสริมการอนุรักษค วายไทยท่ีมีแนวโนมลดลงและกําลังใกลจะสูญพันธุอีกทางหน่ึง อีก

ท้ังเปนการนอมรับสนองตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ในพระ

มหากรณุาธิคณุท่ีทรงหวงใยชาวนาไทยและควายไทยมาโดยตลอด 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         645 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

4 
 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาการใชควายในการทํานา 

           2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม จิตวิทยา ของผูใชโครงการฯ และ บริบทท่ีต้ังของโครงการฯ 

           3. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาทําการสรุป วิเคราะห และพัฒนาสูการออกแบบตกแตงภายใน

ศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

วิธีการวิจัย 

           1. แนวทางและวิธีการวิจัย  

 แนวทางเชิงคุณภาพ ( Aualitative Approach ) ผูวิจัยไดใชวิธีการ 

- สัมภาษณเจาะลึก ( In - depth Interview ) เรื่องภูมิปญญาการใชควายในการทํานา จาก

ผูเชี่ยวชาญ ในดาน บทบาท คุณคา และความสําคัญของควายในงานกสิกรรม โดยใชวิธีการสัมภาษณจาก

บุคคลท่ีเก่ียวของ 2 กลุม ไดแก 

1. กลุมนักวิชาการสัตวบาล จํานวน                                 3 ราย  

2. กลุมชาวนา เกษตรกร และปราชญชาวบาน จํานวน     3 ราย     

    -  สัมภาษณเจาะลึก ( In - depth Interview ) เรื่องศูนยศึกษาระบบนิเวศ  จากผูเชี่ยวชาญ ในดาน 

โครงสรางองคกร และ พื้นท่ีใชสอย  โดยใชวิธีการสัมภาษณจากบุคคลท่ีเก่ียวของ 2 กลุม ไดแก    

              1. กลุมนักวิชาการเกษตร จํานวน                                      2 ราย 

              2. กลุมชาวนา เกษตรกร และปราชญชาวบาน จํานวน      3 ราย     

         แนวทางเชงิปรมิาณ ( Quantitative Approach ) ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม จากนักวิชาการ , เกษตรกร , นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน

ท่ัวไปรวมท้ังผูท่ีสนใจ  จํานวน 10 ราย   ซึ่งประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรหลักท่ีมีอยูในกรอบ

แนวความคดิทุกตัว  

 2. ประชากรเปาหมาย และการสุมตัวอยางประชากร 

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก ประชากร 

เปาหมาย คือ ( ก ) กลุมผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานภูมิปญญาการใชควายในการทํานา จํานวน 6 ราย 

 ( ข ) กลุมผูท่ีมีความเก่ียวของ ทางดานศูนยศึกษาระบบนิเวศ จํานวน 5 ราย รวมท้ังสิ้น 11 ราย 
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ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิ งปรมิาณ กลุมนักวิชาการ - ผูเชี่ยวชาญ , เกษตรกร , 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปรวมท้ังผูท่ีสนใจ เปนหนวยวิเคราะหของการวิจัยครั้งน้ี โดย

ใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ราย 

3. การสุมตัวอยาง  

การสัมภาษณเจาะลึกประชากรตัวอยางจํานวน 11 คน ซึ่งขอมูลบันทึกไวได ผูวิจัย

สัมภาษณประชากรสองกลุมคือ ( 1 ) กลุมผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภูมิปญญาการใชควายในการทํานา 

จํานวน 6 คน ( 2 ) กลุมผูท่ีมีความเก่ียวของ ศูนยศึกษาระบบนิเวศ จํานวน 5 คน 

การวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยเจาะจงกลุมประชากรเป าหมาย ไปท่ีกลุม - ผูเชี่ยวชาญ , 

เกษตรกร , นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป และการเก็บขอมูลแบบตามสะดวก เพื่อใหเปน

ตัวแทนของประชากรเปาหมาย  ในการสุมครั้งน้ีไดจํานวนกลุมประชากรท่ีเปนตัวอยางจํานวน 400 คน 

 4. เครื่องมือในการวิจัย 

           การสรางเครื่องมือ  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ตองทําการ ศึกษาหาขอมูลท่ีไดจากภาค

เอกสารตาง ๆ   เชน   ขอความ  บทความ  หนังสือ  วารสาร  และงานวิจัยตาง ๆ   ที่เก่ียวของ  ( ทุติยภูมิ ) 

จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสมัภาษณ และแบบ

บันทึก ฯลฯ เพื่อนําไป ใชในการ เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ( ปฐมภมู ิ ) อีกทีหน่ึง ผูวิจัยไดกําหนด

กรอบแนวความคดิของการวิจัยในการศกึษาเรือ่งภมิูปญญาการใชควายทํานา เพือ่การออกแบบตกแตง

ภายในศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดย มีกรอบแนวความคิดสําหรับ

ดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         647 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สรุปผลการวิจัย 

 ควาย เปนหนวย ๆ หน่ึงในระบบนิเวศท่ีขาดหายไปจากนาขาว โดยมีรถไถมาแทนท่ี ซึ่งสราง

ปญหามากมายใหกับชาวนาหรือเกษตรกร ท้ังปญหาหน้ีสินท่ีเกิดจากตนทุนท่ีสูงขึ้นในหลายๆตัวแปร 

เชน คาปุยเคมี คายาฆาแมลง คาเครื่องจักร คาอะไหลและซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง และคาแรงงาน อีก

ท้ังปญหามลพิษจากสารเคมีตกคางและควันพิษจากเครื่องจักร ส งผลตอสุขภาพรางกายและสิ่งแวดลอม

โดยตรง 

   เม่ือศึกษาวิเคราะหประโยชนและบทบาทหนาท่ีของควายในกระบวนการทํานา จะเห็นได

วาสามารถเติมเต็มและแกปญหาดังกลาวไดในทุกๆขั้นตอน ท้ังลดตนทุนและยังสามารถสรางเสริมรายได

ใหกับชาวนา รวมถึงชวยฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับมาอุดมสมบูรณ ซึ่งสามารถแสดงในแผนภูมิไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 วิเคราะห แสดงบทบาทและความสาํคญัในการใชควายทํานา 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

 

การวิเคราะหที่มาของคําสําคัญ ( Keyword ) 

   การทํานาโดยใชควายเปนกลไกหลัก สามารถทําใหเกิดวงจรหวงโซอาหารหรือระบบ   

นิเวศ เปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของแตละหนวยในพื้นท่ี ท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต สัมพันธกัน

โดยใชพลังงานและการแลกเปล่ียนสารอาหาร ภายใตความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         648 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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และกันน้ี เปรียบไดกั บการชวยเหลือ , เก้ือหนุน , เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกันของธรรมชาติ จากความหมายน้ี  

นําไปสูคําสําคัญหรือ Keyword วา “ เกื้อกูล ” ซึ่งมีความหมายหรือนัยเดียวกันกับคําวาระบบนิเวศ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 การวิเคราะหท่ีมาของคําสําคัญ ( Keyword ) 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

 

แนวความคดิในการออกแบบโครงการฯ 

   การใชควายในการทํานา เปนการเติมเต็มสวนท่ีขาดหายไปในระบบนิเวศ ใหสามารถ

ดําเนินไปไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตอเน่ืองเปนทอดๆของแตละ

หนวยในระบบ กอเกิดประโยชนตอชาวนาและสิ่งแวดลอมอยางม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ

คําสําคัญ ( Keyword ) วา " เกื้อกูล " ไดอยางเหมาะสมกลมกลืน 

   จากคําวา เก้ือกูล โดยอางอิงความหมายจากพจนานุกรมตางๆ ซึ่งไดใหความหมายไว

ใกลเคียงกันวา  ชวยเหลือ , เก้ือหนุน , เอ้ือเฟอ , เผื่อแผ ผู วิจัยจึงไดนําความหมายดังกลาว มาตอยอด  เปน

แนวความคดิในการออกแบบโครงการ " ศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัด สุพรรณบุรี " 

ซึ่งตรงตามเจตนาและความต้ังใจของผูวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการฯท่ีจะชวย เหลือชาวนาหรือ

เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับความหมายของคําวา เก้ือกูล เปนอยางดี 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         649 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงแนวความคดิในการออกแบบโครงการฯ 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงความสัมพันธของคําสําคัญ ( Keyword ) กับโครงการฯ 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         650 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงความสัมพนัธของการเกือ้กลูกนัในองคกร 

ท่ีมา : วิเคราะหโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุ : ใชวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดท่ัวไปตามพื้นถ่ิน เชน ไมไผ หวาย ฯลฯ หรือวัสดุท่ีไดจากการทํานา เชน 

ฟางขาว รวมท้ังไมอัดท่ีทําจากฟางขาว  ( ซึ่งสามารถใชทําเครื่องเรือนแบบลอยตัวและยึดติดผนังได 

รวมท้ังใชกรุผนังไดเหมือนไมอัดท่ัวไป ) การใชวัสดุจึงเก้ือกูลตอการผลิตงานและการใชสอย 

โทนสี : ใชสีเดิมหรือสีจริงของตัววัสดุตามธรรมชาติ ( เอิรธโทน ) 

ภาพท่ี 1 แนวความคิดในการใชวัสดุและโทนสีของเครื่องเรือน 

ท่ีมา : ออกแบบแนวความคดิโดย นายอโณทัย มาลารตัน ( ภาพประกอบจาก Internet ) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         651 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงสรางอาคาร : ทําจากดิน เน่ืองจากหาไดงายท่ัวไปทุกภูมิภาค เปนการประหยัดและลดตนทุนไดอีก

ทางหน่ึง การใชวัสดุจึงเก้ือกูลตอการกอสรางและงบประมาณ 

ภาพท่ี 2 แนวความคดิในการออกแบบผงัอาคารโครงการ 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แนวความคดิในการจัดวางแปลนในอาคาร 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         652 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาพท่ี 3 แบบแสดงผังบริเวณของโครงการ ( Master Plan ) 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แบบแสดงพื้นท่ีสวนตางๆและผังเครื่องเรือน 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         653 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

12 
 

 
 

ทางเขาสวนบริการดานหนา คือพื้นท่ีพักคอย และ ประชาสัมพันธ เปนพื้นท่ีสวนแรกท่ีตอนรับผูมาติดตอ

ซึ่งตองมีสื่อสาร เปรียบกับภูมิปญญาการเตรียมและฝกควายไถนา ซึ่งตองมีการสื่อสารระหวางคนกับ

ควาย ท่ีตองออกคําสั่งหรือบังคับในระหวางการฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ทัศนียภาพทางเขาสวนบริการดานหนา  

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

 

หองสมุด คือพื้นท่ีสําหรับการคนควาหาความรู เปรียบกับภูมิปญญาการคัดเลือกควายงาน หรือคัดเลือก

ควายเพื่อใชทํานา ซึ่งตองมีการคนหาเชนกัน ( การคัดเลือกควายงาน มีหลักการเลือกตามตําราปราชญ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ทัศนียภาพภายในหองสมุด 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารัตน 
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พื้นท่ีบรรยายและฝกอบรม คือพื้นท่ีการใหความรูโดยการบรรยาย อธิบาย หรือมีสื่อเพื่อสงเสริมและเปน

เครื่องมือใหการบรรยายเขาใจไดงายขึ้น เปนการถายทอดความรูแบบเนนหนัก ( บางครั้งเปนการบรรยาย

กอนการลงแปลงนาสาธิตเพื่อฝกปฏิบัติจริง ) เปรียบกับการนวดขาว ท่ีตองนวด เฟน ฟาด หรือ ย่ํา เพื่อให

เมล็ดขาวหลุดลวงจากมัดตนขาว ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของภูมิปญญาการทํานาท่ีตองเนนหนักเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ทัศนียภาพพื้นท่ีสวนบรรยายและฝกอบรม 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารัตน 

 

พื้นท่ีสวนสํานักงาน เปนสวนท่ีมีหนาท่ีตองศึกษาวิจัย เตรียมความรูท่ีจะตองเผยแพร เปรียบกับขั้นตอน

การเตรียมดินกอนการปลูกขาว ก็คือการไถ  

- ฝายบริหารท่ีมีหนาท่ีตองดูแลทุกสวนในองคกร เปรียบไดกับการไถดะ ( ไถรองลึก พลิกหนาดินรอบแรก ) 

-  ฝายวิชาการ มีหนาท่ีวิจัย เปรียบไดกับการไถแปร ( ไถรอบที่สอง กลับหนาดินอีกคร้ัง และยอยดินใหเล็กลง  ) 

-  ฝายบริการ มีหนาท่ี ถายทอดความรู เปรียบไดกับการไถคราด ( ไถรอบที่สาม กลับหนาดินอีกคร้ัง ยอยดินใหเล็ก

ลง  และแยกเศษวัชพืชทิ้ง ) 

* เครื่องเรือนและผนัง ทําจากไมอัดฟาง ซึ่งเปนวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการทํานา  

ฉะน้ันถือไดวาวัสดุเปนการเก้ือกูลตอประโยชนใชสอยและการการผลิตดวยเชนกัน 
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ภาพท่ี 9 ทัศนียภาพพื้นท่ีสวนสํานักงาน 

ท่ีมา : ออกแบบโดย นายอโณทัย มาลารตัน 

 

อภิปรายผล 

 ปญหาของชาวนาท้ังความยากจน หน้ีสิน  และปญหาสุขภาพ เปนผลสืบเน่ืองมาจาก วัตถุประสงค

ของการทํานาท่ีเปล่ียนไป จากเดิมท่ีใชแรงงานควายและปลูกเพื่อการบริโภคเปนหลัก  เม่ือเหลือจึงนําไป

ขาย เปนการปลูกเพื่อขายเปนหลัก ซึ่งตองการผลผลิตจํานวนมากๆ  จึงตองพึ่งพาเครื่องจักร เชน รถไถนา

เดินตาม และสารเคมี เชน ปุยและยาฆาแมลง ควายถูกลดบทบาท เม่ือขาดความสําคัญ จํานวนจึงลดลง

เรื่อยๆ จากเหตุผลดังกลาว สงผลเสียตามมามากมาย ท้ังตนทุนท่ีสูงขึ้น กอเกิดใหหน้ีสินพอกพูน อีกท้ัง

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีตกคาง และปะปนไป ดวยสารเคมี สิ่งเหลาน้ีกระทบตอสุขภาพของชาวนาโดยตรง 

รวมท้ังวงจรชีวิตและหวงโซอาหารของพืชและสัตวนอยใหญในระบบนิเวศ 

 การศึกษาภูมิปญญาการใชควายในการทํานา ทําใหทราบบทบาทและความสาํคญัของการใช

แรงงานควายในการทํานา รวมท้ังการศึกษาตัวแปรตางๆ จากขอมูลท่ีทําการศึ กษา นํามาทําการวิเคราะห

และนํามาเปนแนวทางในการออกแบบศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา ท่ีมุงเนนในการชวยเหลือ

ชาวนาในทุกๆดาน ซึ่งสอดคลองกับคําสําคัญ ( Keyword ) วา " เก้ือกูล " 

 

ขอเสนอแนะ 

 การแกไข ปญหาของชาวนา แบบองครวม คือการลดตนทุนในการทํานาและทําใหชาวนาพึ่งพา

ตนเองได การกลับมาใชแรงงานควายในการทํานาเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถปฏิบัติและเห็นผลได ทันที 

ศูนยศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา เปนโครงการท่ีมุงหวังในการชวยเหลือหรือสนับสนุนชาวนา ซึ่ง

เปนการเก้ือกูลชาวนาในแนวทางหน่ึ ง แตปจจุบันเปนเพียงโครงงานวิจัยเทาน้ัน หากมีการตอยอด

แนวความคิดและจุดประสงคของโครงการน้ีในอนาคต คงจะชวยแกปญหาและสรางโอกาสใหกับชาวนา

ไดเปนอยางดี 
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บรรณานุกรม 

 

เก้ือกูล  ความหมายจาก พจนานุกรม – ราชบัณฑิตยสถาน , อ.เปล้ือง ณ นคร และ อ. สอ เสถบุตร 

ท่ีมา : [ ออนไลน ] , เขาถึงเม่ือ 4 ตุลาคม 2556 เขาถึงไดจาก :  

 http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-

institute/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0

%B8%B9%E0%B8%A5 

 

เก้ือกูล  ความหมายจาก พจนานุกรม –  w3dictionary  และ NECTEC's Lexitron Dictionary 

ท่ีมา : [ ออนไลน ] , เขาถึงเม่ือ 4 ตุลาคม 2556  เขาถึงไดจาก :  

http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0

%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5 

 

จินตนา อินทรมงคล . 2548. กระบือไทยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน . โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปญญา

ไทยดานปศุสัตว  กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว  กองบํารุงพันธุสัตว . กรมปศุสัตว  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัดกรุงเทพฯ. 

 

ระบบนิเวศ  ( Ecosystem ) : รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

ท่ีมา : [ ออนไลน ] , เขาถึงเม่ือ 8 กุมภาพนัธ 2555  

เขาถึงไดจาก : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm 

 

เอ่ียม ทองดี. 2546. วันวาน วันน้ี และพรุงน้ีของชาวนา. ขาวกับชาวนา. มูลนิธิขาวไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ อมรินทรพริ้นทต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด ( มหาชน ). กรุงเทพฯ.  
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!
"ทวิลักษณ์ตลาดไทย " ภาพสะท้อนเสียงตลาดไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาตลาดแม่กลองและสยาม

แสควร์ 

!
"Dichotomy of Market" : a musical reflection of contemporary Thai market, base on case 

studies of Maeklong Market and Siam's Square. 
!
ผู้วิจัย  เขตสินธุ์ สินทวิชัย  

สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร !
ดนตรีแบบ ซาวน์สเคป(Soundscape) อาจจะกล่าวได้ว่า เริ่มต้นมาจากการศึกษานิเวศวิทยาทางเสียงในแรกเริ่ม

ของ เรย์มอน เมอร์เรย์ เชฟเฟอร์(R.Murray Schafer) เดิมทีเดียวนั้น  ซาวน์สเคป(Soundscape) ไ ม่ได้เป็นการ

ศึกษาและทำงานในมุมของความเป็นดนตรีดังเช่นปัจจุบัน เราคงจะยอมรับอย่างแน่นอนว่าพื้นที่ต่างๆ ที่มีเสียง

ต่างๆกันนั้น ย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป แต่การจะทำให้ “เสียง” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นกลายมาเป็น

งานประพันธ์ดนตรีย่อมมีที่มาอีกมากมายที่จะทำให้งานประพันธ์ชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ งานประพันธ์ที่เกิดขึ้น

จากเสียงในพื้นที่ต่างๆที่นำมาสร้างงานดนตรีแบบ ซาวน์สเคป(Soundscape) ที่เห็นกันทั่วไปในปัจจุบันนั้น 

ย่อมผ่านการศึกษาถึงปัจจัยในหลายๆอย่างผ่านเสียงต่างๆที่แสดงออกมาในพื้นนั้นๆ !
การศึกษาหรือสร้างงานดนตรีแบบ (ซาวน์สเคป)Soundscape นั้นในแง่หนึ่งหลายๆคนอาจเห็นว่าคือการฟังและ

บันทึก “เสียง” ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ พื้นที่ สังคม หรือชุมชนนั้นๆ ออกมาเป็นรูปธรรมเช่นงานประพันธ์

หรือศิลปะการจัดวางเสียงที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซาวน์อินสตอรเรชั่น(Sound installation) แต่แน่นอนว่าการ

ศึกษาและสร้างงานดนตรีแบบ ซาวน์สเคป(Soundscape) นั้น  ความเข้าใจและการเรียนรู้ต่อที่มาที่ไปของสังคม

หรือประวัติศาสตร์ของพื้นที่ๆจะศึกษาหรือพื้นที่ๆเป็นแหล่งที่มาของงานประพันธ์ กล่าวอย่างง่ายๆคือการจะ

สร้างงาน ซาวน์สเคป คอมโพสิชั่น(Soundscape Composition) การเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งดังกล่าวข้างต้นนั้นย่อม

มีความสำคัญไม่แพ้การศึกษา “เสียง” ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่เลยทีเดียว !
ในการศึกษา ซาวน์สเคป(Soundscape) หรือการสร้างงาน ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape 

Composition)คำๆหนึ่งที่บัญญัติขึ้นจาก เรย์มอน เมอร์เรย์ เขฟเฟอร์(R.Murray Schafer) จากหนังสืออันโด่งของ

เขาอย่าง The Soundscape : Our Sonic Environment and the Tuning of the World  ในการแบ่งประเภทของ

เสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คำว่า ซาวน์มาร์ค(Soundmark) เป็นคำๆหนึ่งที่ เรย์มอน เมอร์เรย์ เขฟ

เฟอร์(R.murray Schafer)ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซาวน์มาร์ค(Soundmark) คือคำที่กลายมาจากคำว่า แลนด์

มาร์ค(Landmark) ที่แปลว่า “หลักเขตหรือจุดสังเกต” แต่ในการให้ความหมายคำว่า ซาวน์มาร์ค(Soundmark) 

คือเสียงที่สามารถให้เอกลักษณ์์หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่หนึ่งๆ และเป็นเสียงที่ควรค่าแก่การปกปักรักษา ใ นที่นี้

ผู ้ เขียนจะสรุปอย่างง่ายๆว่า ซาวน์มาร์ค(Soundmark) ใ นความหมายของผู ้ เขียนเองที่ทำงาน ซา

วน์สเคป(Soundscape) และให้ความสำคัญกับ “อัตลักษณ์ของเสียงในพื้นที่” คำว่า ซาวน์มาร์ค(Soundmark) นั้น
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สำหรับผู้เขียนคือ “เสียงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่และเป็นเสียงที่เพียงแค่ฟังก็สามารถที่จะ

รับรู้ได้ว่ามาจากพื้นที่ใดๆ” นั่นเอง !!
ในการทำงาน ซาวน์สเคป คอมโพสิชั่น(Soundscape Composition) ผู ้เขียนคำนึงถึงคำว่า ซาวน์

มาร์ค(Soundmark) เป็นสำคัญ และในงานประพันธ์โครงการนี้ในชื่อว่า  

"Dichotomy of Market" แปลเป็นไทยให้เข้าใจได้โดยใช้คำว่า “ทวิลักษณ์ตลาดไทย” ผู้เขียนมีความคิดที่เชื่อมโยง

คำว่า ทวิลักษณ์(Dichotomy) หรือ  ทวิลักษณ์  กับ  คำสำคัญในงาน ซาวน์สเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape 

Composition) อย่างคำว่า ซาวน์มาร์ค (Soundmark) โดยให้ความหมายว่า  “ทวิลักษณ์” ในบริบทของโครงการ

งานประพันธ์ชิ้นนี้ว่า คือ “การแบ่งขั้วสองสิ่งที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีจุดร่วมที่ใกล้เคียงกัน” และ

ในชื่องานที่ขยายออกมาอธิบายในข้อความที่ว่า “a musical reflection of contemporary Thai market, base on 

case studies of  Maeklong Market and Siam's Square.” แปลความว่า “ภาพสะท้อนเสียงตลาดไทยร่วมสมัย 

กรณีศึกษาตลาดแม่กลองและสยามแสควร์” แน่นอนว่า ในงานประพันธ์โครงการนี้ ผู้เขียนทำงานประพันธ์โดย 

จำกัดขอบเขตของคำว่า “ตลาดไทยร่วมสมัย” คือสถานที่สองสถานที่ๆตัวผู้เขียนเองคุ้นเคยและศึกษาถึงที่มาใน

แง่ของสังคม ประวัติศาสตร์ และผู้คนแล้ว นั่นคือที่ ตลาดแม่กลอง และสยามแสควร์ และจากชื่อโครงการในคำ

ที่เขียนว่า “a musical reflection” ที่แปลความว่า “ภาพสะท้อน” ผู้เขียนให้ความหมายในบริบทที่ว่า งาน

ประพันธ์ที่เกิดขึ้นจาก ซาวน์สเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape Composition) ด้วยเสียงในพื้นที่จริงที่ผู้เขียนไป

เก็บบันทึกและจัดวางเรียบเรียงออกมาแล้วและผสมผสานเชื่อมโยงกับงานเขียนแบบ งานประพันธ์ด้วยเครื่อง

ดนตรี (Instrumental Music) ที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจหรือเกิดขึ้นมาจากเสียงในพื้นที่จริง สิ่งที่ได้ออกมา

จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้เขียนขอให้ความหมายว่า “ภาพสะท้อน” ของตลาดแม่กลองและสยามแสควร์นั่นเอง !
ผู้เขียนจะขอยก แผนภูมิทางความคิดที่สรุปออกมาด้วยตนเองและใช้เป็นแนวทางในการ ทำงานประพันธ์

โครงการนี้มาอธิบาย ซึ่งเป็นแผนภูมิสรุปความคิดในการทำงาน ซาวน์สเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape 

Composition)  ที่ผสมผสานและเปลี่ยนผ่านเสียงจากพื้นที่จริงเพื่อเขียนงานประพันธ์ด้วยเครื่อง

ดนตรี(Instrumental Music) เพื่อจะนำมาผสมผสานกับงาน ซาวน์สเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape Composition) 

อันนำมาสู่รูปธรรมที่กลายมาเป็นงานประพันธ์ในโครงการนี้นั่นเอง 
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Z  

          แผนภูมิความคิดที่เป็นแนวทางของโครงการงานประพันธ์ "Dichotomy of 

Market" !
จะเห็นได้ว่าผู้เขียนแบ่งงานประพันธ์ ซาวน์สเคป(Soundscape) และ เครื่องดนตรี (Instrumental) ออกมาเป็น

วงกลมสองวงที่มีจุดร่วมซ้อนทับกันอยู่ และจุดร่วมที่ซ้อนทับกันอยู่นั่นเองคือพื้นฐานในการทำงานประพันธ์ที่

ผู ้ เขียนยึดถือในการทำงานคือ จ ังหวะ(Rhythm), เนื้อเสียง(Timbre),ระด ับเสียง(Pitch)และเสียง

ประสาน(Harmony )อย่างที่ทราบกันโดยพื้นฐานทั้งงานแบบ ซาวน์สเคป(Soundscape) และงานประพันธ์ด้วย

เครื่องดนตรี (Instrumental Music) หรือการทำงานเกี่ยวกับเสียงทุกๆประเภท ย่อมคำนึงถึงสี่คำข้างต้นที่ผู้เขียน

กล่าวถึงไม่มากก็น้อย เพราะแน่นอนว่า “เสียง” ทุกเสียงเราจะรับรู้และแยก วิเคราะห์ ออกมาด้วยคำสี่คำข้างต้น 

ในโครงการงานประพันธ์นี้ก็เช่นกัน ที่ผู้เขียนผูกโยง “เสียงจากพื้นที่จริง” ที่ผู้เขียนแทนด้วยวงกลมสีฟ้าจากภาพ

คือ ซาวน์สเคป(Soundscape) และ วงกลมสีน้ำตาลจากภาพคืองานประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรี(Instrumental 

Music )“เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรี” ทั้งสองสิ่งนอกจากเชื่อมโยงกันด้วยสี่คำข้างต้นดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ผู้

เขียนก็ได้สรุปเพื่อเข้าใจง่ายคือแทน  ซาวน์สเคป(Soundscape) เป็น  จริง(Real) คือเสียงในพื้นที่จริง และ งาน

ประพันธ์ ด้วยเครื่องดนตรี(Instrumental Music) คือการ รี-อิมเมจิ้น(Re-imagined) หรือ คืองานดนตรีที่เกิดจาก

การเปลี่ยนผ่านเสียงจากพื้นที่จริงมาเป็นการ “ทำซ้ำด้วยเครื่องดนตรี” และเกิดเป็นงานประพันธ์โดยยึดหลัก

การเชื่อมโยงของสองสิ่งคือ ซาวน์สเคป(Soundscape) และ เครื่องดนตรี(Instrumental) จากแนวความคิดของ

การวิ เคราะห ์ เสียงของพื้นที่จริงและเสียงจากเครื่องดนตรีด ้วยการมองและแยกเสียงออกมาเป ็น 

จังหวะ(Rhythm),เนื้อเสียง(Timbre),ระดับเสียง(Pitch) และ เสียงประสาน(Harmony) ดังที่กล่าวไปข้างต้น !
จากภาพแผนภูมิความคิดผู ้เขียนขออธิบายรายละเอียดต่อไปเพื่ออธิบายความคิดในการทำงานประพันธ์

โครงการนี้ว่า นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว จะเห็นว่าผู้เขียนใช้ คีย์เวิร์ด(Keyword)อีกหลายคำเพื่อที่จะอธิบาย
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งานประพันธ์โครงการนี้ให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุด จะเห็นว่าวงกลมสีส้มอ่อนที่แทนคำว่า แอสเป็คชั่วน์เฮียร์

ริ่ง(Aspectual Hearing) และซ้อนทับทั้งสองวงของ ซาวน์สเคป(Soundscape) และ เครืองดน

ตรี(Instrumental )นั้น แอสเป็คชั่วน์ เฮียร์ริ่ง(Aspectual Hearing) กล่าวโดยง่ายคือ ลักษณะหนึ่งของการฟังเสียง 

ที่เกิดการรรับรู้ของผู้ฟังจากการฟังเสียงที่เกิดขึ้นว่าคือเสียงจากที่ใด คืออะไร “ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการ

รับรู้ของผู้ฟัง” และแน่นอนว่าในงานประพันธ์โครงการนี้ที่ผู้เขียนทำงานโดยใช้เสียงจากพื้นที่จริงและผสม

ผสานกับเสียงจากเครื่องดนตรีโดยสองสิ่งที่เชื่อมโยงกันอีกทั้งงานยังเกี่ยวกับ “พื้นที่จริง” คำว่า แอสเป็คชั่วน์ 

เฮียร์ริ่ง(Aspectual Hearing) จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เขียนนำมาเป็นแนวทางในการสร้างงานประพันธ์ด้วยเช่นกัน 

“เพราะประสบการร์ของผู้ฟังหรือของผู้เขียนเองย่อมผูกโยงกับประสบการณ์ของพื้นที่จริงทั้งสองแห่งด้วย” !
อีกหนึ่งความคิดที่ผู้เขียนสรุปให้เห็นในภาพที่ยกมานั้น คือการเปลี่ยนผ่านของเสียงจากพื้นที่จริง ที่ผู้เขียนแทน

ด้วยคำว่า วิชั่ว(Visual) ไ ปสู่งานประพันธ์ดนตรีด้วยเครื่องดนตรีที่แทนด้วยคำว่า การสื่อภาษาด้วย

ดนตรี(Musical language) กล่าวคือการ “เปลี่ยนผ่าน” “ส่งผ่าน” เสียงในพื้นที่ๆผู้เขียนจำกัดความและสรุปออก

มาเป็น คีย์เวร์ด (Keyword) ต่างๆทั้งที่มองเห็นและได้ยินด้วยคำที่เห็นในวงกลมสีฟ้าคือคำว่าสถาน

ที่(Place),เนื้อพื้นผิวลักษณะ(Texture),โครงสร้าง(Structure),สัดส่วน(Proportion),วัฒนธรรม(Culture),การสื่อ

ความด้วยสัญลักษณ์(Semantic) นั้น คือคำที่ผู้เขียนให้ความสำคัญในการวิเคราะห์เสียง หรือเป็นแนวทางในการ

เก็บบันทึกเสียงจากพื้นที่จริงและทำงาน ซาวน์สเคป(Soundscape) นั่นเองและคำต่างๆที่ใชเครื่องมือในการสรุป

แนวความคิดของ “เสียงจากพื้นที่จริง” ที่ส่งผ่านไปสู่งานประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรี(Instrumental Music) ใ น

วงกลมสีน้ำตาลที่ผู้เขียน แยกและ ย่อยงานประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรี (Instrumental Music)ออกมาเป็น 

คีย์เวิร์ด(Keyword) ต่างๆให้เข้าใจง่ายเช่นกัน ดังที่เห็นในภาพคือ ดนตรีเฉพาะเจาะจงพื้นที่(Site-specific),อะคู

สติก(Acoustic),อีเล็กทรอนิกส์(Electronic),อีเล็กทริค(Electric),ทำนอง(Melody),การบันทึกโน้ต(Notation) 

และ เทคนิคการเล่นพิเศษ(Extended technique) คำต่างๆเหล่านี้คือ แนวทางที่ผู้เขียนใช้ในการทำงานประพันธ์

ด้วยเครื่องดนตรี (Instrumental Music Composition) ที่เปลี่ยนผ่านจากเสียงของพื้นที่จริงและยังเป็นขอบเขต

ของงานประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรีที่จะผสมผสานกับงาน ซาวน์สเคป(Soundscape Composition) ด้วยนั่นเอง !!
เพื่อที่จะอธิบายงานให้ลงลึกลงไปอีก ผู้เขียนขอกล่าวถึง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการทำงานประพันธ์นี้

สักพอสังเขป ดังที่ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้ว ถึงการทำงาน ซาวน์สเคปคอมโพสิชั่น(Soundscape Composition) ที่

มิได้คำนึงถึงแต่เพียง “เสียง” อย่างเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าการเริ่มต้นศึกษา บริบททางสังคม วัฒนธรรม ของ 

“ตลาดร่วมสมัย”ทั้งสองแห่งที่ผู้เขียนเฉพาะเจาะจงมาเป็นกรณีศึกษาในการทำงานประพันธ์นี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียน

ต้องทำอย่างแน่นอนอยู่แล้วดังพื้นฐานของการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ แต่ที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนทำในขั้น

ตอนแรกเริ่มของการทำงานประพันธ์นี้ คือ การ “กำหนดขอบเขต”ของพื้นที่ๆจะลงทำการบันทึกเสียง และเมื่อ

ถึงขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อบันทึกเสียงนั้นจะทำให้การดำเนินงานมีขอบเขตที่ชัดเจนและง่ายต่อการบันทึกเสียง

ต่างๆ เพื่อจะนำมาเก็บและแยกกลุ่มเสียงต่อไป !
ในกรณีศึกษา “ตลาดแม่กลองและสยามแสควร์” ที่ผู้เขียนเจาะจงพื้นที่ในการทำงานประพันธ์โครงการนี้ ผู้เขียน

ขอยกอีกตัวอย่างของกระบวนการในการทำงานเพืื่อให้เห็น และเข้าใจถึงงานประพันธ์นี้อีกสักเล็กน้อย จากขั้น
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ตอนการ เก็บและแยกกลุ่มเสียงแล้วนั้น ผู้เขียนขอย้อนกลับไปพูดถึง การค้นหา “เสียงที่เป็นอัตลักษณ์ของ

พื้นที่” เพื่อที่จะนำมาเป็น วัตถุดิบในการเขียนเพลง เนื่องด้วยดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้เขียนทำงานกับพื้นที่จริง จึง

ย่อมให้ความสำคัญกับ “เสียงที่แสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่” และเมื่อผู้เขียนได้ ทำการคัดแยก จัดหมวดหมู่เสียง 

และได้เสียงดังกล่าวแล้วนั้น เสียงที่มีอัตลักษณ์ของสองพื้นที่ คือ ตลาดแม่กลองและสยามแสควร์ จึงจะได้สิ่งที่

ผู้เขียนได้ตั้งเป็นชื่อโครงการอย่าง “ทวิลักษณ์” ที่ในบริบทของโครงการงานประพันธ์ชิ้นนี้ผู้เขียนให้ความหมาย

ให้เข้าใจไว้ว่า คือ “การแบ่งขั้วสองสิ่งที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีจุดร่วมที่ใกล้เคียงกัน”  !
เมื่ออธิบายถึงการดำเนินงานในส่วนของเสียงจากพื้นที่จริงหรือ ซาวน์สเคป(Soundscape) ผู้เขียนขออธิบายถึง

วิธีการทำงานในส่วนของ งานประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรี (Instrumental Music) ต่อไปด้วย ดังที่ยกแผนภาพมา

ให้เห็นและกล่าวอธิบายไปแล้ว  ใ นขั้นตอนของการดำเนินงานในส่วนนี้ แน่นอนว่าหลังจากที่ ศึกษาพื้นที่ 

กำหนดขอบเขตของพื้นที่ และลงพื้นที่อัดเสียงเพื่อเก็บบันทึกเสียง อีกทั้งแยก และคััดกรอง และค้นหาวิเคาะห์

เสียง เพื่อหา “เสียงที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่” ทั้งสองแห่งแล้ว การส่งผ่านเสียงจากพื้นที่จริงไปสู่ “งาน

ประพันธ์ด้วยเครื่องดนตรี” ก็ดำเนินการโดย เปรียบเทียบ  และ วิเคราะห์ เสียงจากพื้นที่จริงที่ได้ในทุกๆราย

ละเอียด ด้วยการหาและจดบันทึก จังหวะ(Rhythm),เนื้อเสียง(Timbre),ระดับเสียง(Pitch) และ เสียง

ประสาน(Harmony) อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆคือ การค้นหาความเป็น 

“ดนตรี” (Musical)  ของเสียงจากพื้นที่จริง และจดบันทึกโน้ตและแยกย่อยให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดเพื่อให้เกิด

การ รี -อิมเมจิ้น(Re-imagination) จากเสียงที่ได้มาเพื่อที่จะเป็น “วัตถุดิบ”ในการเขียนงานประพันธ์ด้วยเครื่อง

ดนตรีต่อไป !
ดังที่ผู ้เขียนอธิบายถึงที่มาและวิธีคิดรวมทั้งอธิบายแผนภูมิความคิดรวมถึง วิธีการดำเนินงานในการทำใน

โครงการงานประพันธ์นี้เพื่อให้เกิดมาเป็น งานประพันธ์ที่สมบูรณ์ ที่ผู้เขียนได้ให้ชื่อโครงการไว้ว่า "Dichotomy 

of Market" : a musical reflection of contemporary Thai market, base on case studies of Maeklong Market 

and Siam's Square. หรือ "ทวิลักษณ์ตลาดไทย " ภาพสะท้อนเสียงตลาดไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาตลาดแม่กลอง 

และ   สยามแสควร์” และผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า งานประพันธ์ในโครงการนี้ที่ออกมาจะเป็น “ภาพสะท้อน

เสียงตลาดไทยร่วมสมัยของตลาดแม่กลองและสยามแสควร์” รวมทั้งงานประพันธ์ในโครงการนี้ที่ผู้เขียน

สร้างสรรค์ขึ้นจะทำให้ค้นพบ “ทวิลักษณ์” ของตลาดไทยร่วมสมัยทั้งสองแห่งด้วย !!!!!!!
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ชาดกเร่ือง “ชรุทปานชาดก” กบัการคตคีวามภาพชาดก 
ในจติรกรรมฝาผนังอโุบสถวดักลาง จงัหวดัอตุรดติถ์  

 
Jarudapana Jataka and an interpretation of its visual allegory in the mural 

painting of Klang temple, Uttaradit Province. 

 

ผู้วจิยั ช่ือ  เจตน ์ เพชรรัตน ์
สาขาวิชา  ประวติัศาสตร์ศิลปะ  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. รุ่งโรจน ์ธรรมรุ่งเรือง       
 
บทคดัย่อ 

ผลการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบปัญหาเก่ียวกบัการตีความภาพชาดกท่ีเขียนข้ึนบนฝา
ผนังของอุโบสถวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยเลือกตีความภาพชาดกท่ียงัไม่สามารถตีความไดอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเขียนข้ึนโดยอา้งอิงกบัชาดกหรือนิทานพ้ืนบา้นเร่ืองใด ผลการตรวจสอบพบว่าเร่ืองราวท่ีเขียน
ข้ึนดงักล่าวสามารถตีความไดว้่าเป็นเร่ือง ชรุทปานชาดก ซ่ึงเป็นเร่ืองหน่ึงในชาดกชุด 547 พระชาติ หรือ
นิบาตชาดก ผลดงักล่าวยงัสะทอ้นให้เห็นการเลือกเร่ืองชาดกท่ีน ามาเขียนในต าแหน่งผนงัทั้งสองของ
อุโบสถในระดบัเดียวกนั ในท่ีน้ีคือจิตรกรรมดา้นหน่ึงเลือกเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก อีกดา้นหน่ึง
เลือกเขียนเร่ืองชรุทปานชาดก ซ่ึงทั้งสองเร่ืองจดัอยู่ในนิบาตชาดก โดยชรุทปานชาดกอยู่ในติกนิบาต
ชาดก ขณะท่ีเวสสันดรชาดกอยู่ในมหานิบาตชาดก นอกจากน้ีการตีความว่าช่างเลือกเร่ืองชรุทปานชาดก
มาเขียนยงัแสดงใหเ้ห็นนยัส าคญัเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมีการศึกษานิบาตชาดกอย่างแพร่หลายมากข้ึนจึงมีการรับรู้และเลือก
เร่ืองท่ีจะใชเ้ขียนจิตรกรรมไทยประเพณีหลากหลายมากข้ึน สะทอ้นความคิด ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ
สังคมวฒันธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชจิ้ตรกรรมเป็นส่ือสะทอ้นการแสดงออกเพ่ือต่อตา้น
สังคมท่ีมีความโลภของบุคคล และแสดงตวัอย่างของหายนะจากความโลภตามเร่ืองชรุทปานชาดก และ
ความสุขสนัติจากการใหต้ามเร่ืองเวสสนัดรชาดก 
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Abstract 

The objective of this research was to interpret the mural painting on the 

wall of ordinary hall of Wat Klang, Uttaradit Province by choosing a mural depicting 

the story which has not been interpreted clearly that it based on which the jakata tales 

or the local folkores. The interpretion revealed that the mural tells the story of 

Jarudapana Jataka which was one of the 547 tales in the Nibat Jataka. Moreover, the 

result also showed the idea how painters portrayed the two jakata murals on both side 

of the wall at the same level, the scenes from Vessantara Jataka was presented on one 

side of the wall and  Jarudapana Jataka was also depictes on another side of the wall. 

Both jakata mural paintings are the part of Nibat Jataka; Jarudapana Jataka is the part 

of Tikkanibat Jataka while Vessantara Jataka is the part of Maha Nibat Jataka. 

Jarudapana Jataka was portrayed showed a new train of thought in the middle 

Rattanakosin period to late 24 century a.d . According to the study of Nibat Jataka 

was studied extensively in the period, there were various Thai traditions, cultures and 

liftstyles were often portrayed which was noticeably different from the past. 

Especially, the idea expressed in the proscriptions greed in society and the example of 

disasters because of being greedy based on Jarudapana Jataka and Giving of 

Vessantara Jataka. 

 

ค าส าคญั  
การตีความภาพชาดกเร่ืองชรุทปานชาดก, จิตรกรรมวดักลาง อุตรดิตถ ์

 
บทน า 

การศึกษาในอดีตเก่ียวกบังานจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลางโดยมากจะศึกษาในลกัษณะ
การก าหนดอายุจากรูปแบบและเทคนิคท่ีใชเ้ขียนงาน ในส่วนของการตีความก็พบว่ามกัจะตีความตามท่ีมี
การบอกเล่าสืบต่อกนัมา ยงัไม่มีการใชก้ระบวนการตรวจสอบท่ีเป็นหลกัวิชาการอย่างแทจ้ริง เช่น ตีความ
ภาพเล่าเร่ืองดา้นทิศใตข้องอุโบสถว่าเป็นเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก และตีความภาพเล่าเร่ืองดา้นทิศเหนือ
ของอุโบสถว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดก1 มีขอ้สังเกตว่าผนงัท่ีตีความว่าเป็นเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกนั้นเน้ือ
เร่ืองและการแสดงออกสอดคลอ้งกบัลกัษณะการแสดงออกของภาพจิตรกรรมอย่างค่อนขา้งชดัเจน แต่
ผนงัท่ีตีความว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นพบว่าไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างเน้ือเร่ืองและการแสดงออก จาก
ผลการศึกษาสามารถตีความเบ้ืองตน้ไดว้่า จิตรกรรมท่ีเคยมีผูตี้ความว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นไม่น่าจะ
เป็นไปได ้แต่ควรจะเขียนในเร่ือง ชรุทปานชาดก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะน าเสนอเก่ียวกบัการตีความ

                                                           
1อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง (คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2548), 72. 
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ภาพเล่าเร่ืองชาดกดา้นทิศเหนือของอุโบสถ ว่าเหตุใดจึงเช่ือว่าภาพเล่าเร่ืองดงักล่าวจึงน่าจะเขียนในเร่ือง 
ชรุทปานชาดก 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาความส าคญัของงานจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลาง อ าเภอเมือง จงัหวดั

อุตรดิตถ ์ท่ีสะทอ้นถึงแนวคิด สภาพสงัคม และวฒันธรรมของผูค้นในพ้ืนท่ี 

2.  เพ่ือให้ทราบความคิดของช่างทอ้งถ่ินเมืองอุตรดติถ ์ในการเลือกเร่ืองราวท่ีใชเ้ขียนบน

จิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงมีรายละเอียดต่างจากแนวความคิดของช่างในเมืองหลวง 

3.  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบังานจิตรกรรมไทยประเพณีต่อไปใน

อนาคต 

 

ขั้นตอนของการวจิยั 

1. คน้ควา้รวมรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรม 

และงานศิลปกรรมภายในจงัหวดั 

2.  ศึกษาขอ้มลูทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัวดักลาง และจงัหวดัอุตรดิตถ ์

3.  คน้ควา้รวบรวมผลการศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้  

4.  รวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัชาดกในนิบาตรและนอกนิบาตรท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศ

ไทย 

5.  น าเสนอขอ้มลูและสรุปผลการศึกษา 
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ผลการวจิยั 
ภาพจิตรกรรมท่ีเขียนเร่ืองชาดกภายในอุโบสถของวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ปรากฏอยู ่2 เร่ือง โดยทั้งสองเร่ืองเขียนอยูเ่หนือหนา้ต่าง ในต าแหน่งผนงัดา้นยาวของอุโบสถ
ทั้งดา้นทิศเหนือและใต ้การศึกษาท่ีผ่านมาในอดีตสามารถตีความไดอ้ย่างชดัเจนเพียงเร่ือง
เดียว คือ ชาดกเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (ภาพที่ 1) ซ่ึงเขียนอยู่ในต าแหน่งผนังดา้นทิศใต ้
คงเหลือแต่ผนงัดา้นทิศเหนือซ่ึงก็คือดา้นตรงขา้มกบัชาดกเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ยงัไม่มี
นักวิชาการท่านใดสามารถตีความและแสดงรายละเอียดหรือแสดงท่ีมาของการตีความได้
อย่างชดัเจน มีนักวิชาการบางท่านตีความไวว้่าเป็นการเขียนเร่ืองราวของชาดกเร่ืองจุลปทุม
ชาดก2 แต่จากการตรวจสอบการแสดงออกของภาพกบัเร่ืองราวในชาดกและเปรียบเทียบ
ลกัษณะการเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดกกบัจิตรกรรมในแหล่งอ่ืนๆพบว่าจิตรกรรมของวดักลาง
ไม่น่าจะเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดก อน่ึงจากการศึกษาคน้ควา้ของผูศึ้กษาพบว่าจิตรกรรมท่ียงั
ตีความไม่ไดด้งักล่าวน่าจะเขียนแสดงออกในเร่ืองชรุทปานชาดก (ภาพที่ 2) ซ่ึงเป็นชาดกท่ี
เป็นหน่ึงในนิบาตชาดกท่ีประมวลเอาไว ้547 เร่ือง โดยผลการวิเคราะห์สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

2 เร่ืองเดียวกนั, 72. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         666 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภา
พท

ี่ 2 
จิต

รก
รร
มฝ

าผ
นงั

ภา
พเ
ล่า
เรื่อ

งเห
นือ

หน
า้ต่
าง
ดา้
นทิ

ศเห
นือ

 (ช
รุท

ปา
นช

าด
ก)

 

ภา
พท

ี่ 1 
จิต

รก
รร
มฝ

าผ
นงั

ภา
พเ
ล่า
เรื่อ

งเห
นือ

หน
า้ต่
าง
ดา้
นทิ

ศใ
ต ้
 (ม

หา
เวส

สนั
ดร
ชา
ดก

) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         667 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

เน้ือเร่ืองย่อ พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในตระกูลพ่อคา้เกวียนในเมืองพาราณสี อยู่มาคราวหน่ึง

พระโพธิสัตว์ซ้ือสินค้าในเมืองพาราณสีข้ึนบรรทุกเกวียน แลว้ก็พาพ่อค้าเป็นอนัมากออกจากเมือง

จนกระทัง่เขา้เขตเสน้ทางกนัดาร คร้ันเห็นบ่อน ้าในในระหว่างทางแหง้เหือดไม่มีน ้ าพวกพ่อคา้เหล่านั้นจึง

คิดกนัวา่จะขดุลงไปในบ่อนั้นเพ่ือหาน ้ากิน เม่ือขดุลึกลงไปเร่ือยๆก็พบว่ามีสมบติัอยู่มากมาย แต่อย่างไรก็

ตามพ่อคา้เหล่านั้นก็ยงัไม่พอใจดว้ยความโลภจึงขุดลึกลงไปเร่ือยๆ พระโพธิสัตวเ์ห็นดงันั้นจึงหา้มพ่อคา้

ทั้งหลายวา่ความโลภมกัจะน าพาซ่ึงความฉิบหาย มีทรัพยม์ากมายเพียงน้ีกน่็าจะพอแลว้ แต่เหล่าพ่อคา้ก็ไม่

เช่ือฟัง พากนัขดุอยูอ่ยา่งนั้นจนบ่อนั้นลึกลงไปแทบถึงวิมานของพญานาค 

ฝ่ายพญานาคซ่ึงมีนิวาสถานอยู่ ณ ภายใตบ่้อน้ีนั้น คร้ังวิมานเป็นท่ีอยู่ของตนพงัทะลาย ก็

เกิดความโกรธจึงพ่นพิษออกทางจมูกไปถูกพ่อคา้เหล่านั้นตายส้ิน ยงัเหลือแต่พระโพธิสัตวผ์ูเ้ดียว แลว้

พญานาคนั้นกอ็อกจากนาคพิภพแปลงกายเป็นเดก็หนุ่มมาเทียมเกวียน ขนแกว้แหวนเงินทองใหเ้ต็มเกวียน

แลว้เชิญพระโพธิสัตวใ์ห้ข้ึนนัง่บนเกวียน ให้นาคบริวารช่วยขบัเกวียนไป ส่วนตนก็ข้ึนนัง่เกวียนไปกบั

พระโพธิสตัว ์คร้ันถึงเมืองพาราณสีจึงใหพ้ระโพธิสัตวข้ึ์นสู่เคหสถาน ช่วยท าการขนทรัพยส่์งเสร็จแลว้ก็

กลบัไปยงันาคพิภพอนัเป็นท่ีอยู่ของตน ส่วนพระโพธิสัตวก์็บริจาคทรัพยบ์ าเพ็ญการกุศล คือให้ทานแก่

มหาชน เม่ือส้ินชีพกไ็ปบงัเกิดในสวรรคเ์ทวโลก3 

จากการตรวจสอบเร่ืองราวในนิบาตชาดก 547 เร่ือง4 และปัญญาสชาดก5 รวมถึงนิทานพ้ืน

ถ่ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยม พบวา่เร่ือง “ชรุทปานชาดก” หน่ึงในนิบาตชาดก 547 เร่ือง น่าจะเป็นเร่ืองท่ี

ช่างน ามาเขียนจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองบนผนงัพระอุโบสถทางดา้นทิศเหนือ ทั้งน้ีมีขอ้สนบัสนุนและแสดง

กระบวนการการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ท่ีท าให้ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง ชรุทปานชาดก เน่ืองจากลกัษณะการ

แสดงออกของภาพเล่าเร่ืองประมวลกบัเน้ือเร่ืองชรุทปานชาดกแลว้พบว่าการแสดงออกในฉากส าคญัของ

เร่ืองนั้นกคื็อ ฉากท่ีตวัพระชะโงกหนา้ลงไปในสระน ้าท่ีมีศีรษะมนุษยล์อยอยูเ่ตม็สระ สอดคลอ้งกบัตอนท่ี

พระโพธิสตัวก์ าลงัคอยเฝ้ามองและเตือนเหล่าพ่อคา้วานิชวา่ใหห้ยุดขุดบ่อน ้า อย่าโลภมากในทรัพยส์มบติั 

และในท่ีสุดการขุดบ่อนั้นเลยไปถูกปราสาทของพญานาคก็ท าใหพ้ญานาคโกรธและพ่นพิษท าใหพ้่อคา้
                                                           

3 พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี 3 ภาคท่ี 4, มหามกุฏราชวิทยาลยัในพระ
บรมราชูปถมัภ ์พิมพเ์น่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : ศิวพร
, 2525), 46-50. 

4 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลอง
สิริราชสมบติัครบ 50 ปี, นิบาตชาดก เล่ม 1-9, 2540. 

5 กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, เชียงใหม่ปัญญาสชาดก เล่ม1-2, 2541. 
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เหล่านั้นตายจนหมดส้ิน อาจเป็นไปไดว้่าการพยายามส่ือว่าคนท่ีลอยอยู่ในน ้ าจ านวนมากนั้นเป็นเหล่า

พ่อคา้ท่ีก าลงัจะส้ินชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบจากชาดกเร่ืองอ่ืนๆไม่พบว่ามีชาดกเร่ืองใดท่ีมีลกัษณะซ่ึงจะเก่ียวขอ้งการ

การขุดบ่อน ้า หรือผูค้นลอยอยู่ในบ่อน ้ าหรือสระน ้า โดยการแสดงออกซ่ึงน่าจะเป็นลกัษณะการเขียนใน

จิตรกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัภาพศีรษะบุคคลลอยอยู่เต็มบ่อน ้าหรือสระน ้า ก็คือการเขียนแสดงในฉากนรก ซ่ึง

มกัจะแสดงออกถึงศีรษะบุคคลท่ีเป็นสัตวน์รกเบียดเสียดกนัอยู่ในกระทะทองแดงหรืออยู่ในสระน ้ าท่ีมี

การทรมานในลกัษณะต่างๆ (ภาพที่ 3) โดยความแตกต่างของการเขียนในฉากนรกกบัลกัษณะการเขียน

ของเร่ืองชรูทปานชาดกน้ีมีส่วนของรายละเอียดและบริบทโดยรอบท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ลกัษณะความ

แออดัยดัเยียดของศีรษะบุคคลในฉากนรก แสดงถึงความทรมานและสีหนา้อนัทุรนทุรายเป็นอย่างมาก ทั้ง

ฉากโดยรอบก็เต็มไปดว้ยความทุกขท์รมานจากการลงทณัฑข์องนายนิรยบาลในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงท่ีกล่าว

มาทั้งหมดนั้นต่างจากลกัษณะการเขียนในภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลาง (ภาพที่ 4) ซ่ึงสระน ้าท่ีมี

ศีรษะบุคคลลอยูน่ั้นแมว้า่จะมีลกัษณะท่ีเต็มพ้ืนท่ี แต่ก็มิไดแ้สดงออกว่าแออดัเท่ากบัการทนทุกขข์องสัตว์

นรก ศีรษะของบุคคลในสระกมิ็ไดมี้การแสดงสีหนา้เจบ็ปวดทรมานมากนกั นอกจากน้ีสีของน ้าในบ่อนั้น

ก็เป็นสีฟ้าซ่ึงเป็นการส่ือถึงน ้าธรรมดาอนัแตกต่างจากน ้าท่ีมีเหล่าสัตวน์รกจมอยู่ซ่ึงมกัจะเขียนดว้ยสีแดง

หรือสีท่ีร้อนแรงเพ่ือส่ือว่าไดรั้บความทรมานมาก นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มโดยรอบสระน ้าก็เป็นภาพป่า

เขาตรงขา้มกบัสภาพแวดลอ้มในฉากนรกโดยส้ินเชิง 

ภาพที่ 3 ฉากนรก 

ที่มา : สมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย 

ภาพที่ 4 สระน ้า จิตรกรรมภายใน

อุโบสถวดักลาง 
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ประการท่ีสอง ฉากส าคญัอีกฉากหน่ึงท่ีอาจบ่งบอกวา่ เป็นเร่ืองชรูทปานชาดกคือ ฉากเมือง

ทั้ง 3 เมืองกล่าวคือ เมืองแรกคือเมืองพาราณสีท่ีพระโพธิสัตวอ์อกมา เมืองต่อมาอาจจะตีความไดว้่าเป็น

เมืองบาดาลของพญานาค เน่ืองจากปรากฏว่ามีการเขียนตวัพระจ านวนสององค์ต่างจากฉากในเมืองอีก

สองเมืองท่ีมีตวัพระประทบัในปราสาทแค่องค์เดียว จึงอาจอธิบายไดว้่าภาพปรากฏนั้นคือพระโพธิสัตว์

และพญานาค อย่างไรก็ตามในเน้ือเร่ืองไม่ปรากฏว่าพญานาคไดน้ าพระโพธิสัตวเ์สด็จมาประทบัในเมือง

บาดาล จึงอาจตีความได้ว่าช่างอาจจะต้องการแสดงออกถึงช่วงเวลาระหว่างท่ีพญานาคก าลงัจะน า        

พระโพธิสัตวก์ลบัเมืองพาราณสี แต่ในระหว่างนั้นพญานาคอาจจะน าพระโพธิสัตวม์าประทบัท่ีเมือง

บาดาลก่อนเพ่ือท่ีจะไดส้ั่งใหเ้จา้พนกังานจดัเตรียมขา้วของมีค่ามอบใหแ้ก่พระโพธิสัตวก่์อนจะกลบัเมือง   

พาราณสีกเ็ป็นได ้เมืองท่ีสามอาจตีความไดว้า่เป็นเมืองพาราณสีซ่ึงเขียนแสดงอีกคร้ังใหเ้ห็นว่าเป็นการจบ

เร่ืองตอนท่ีพระโพธิสตัวก์ลบัมาแลว้  

มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัเมืองท่ีตีความว่าเป็นเมืองของพญานาคนั้นมีลกัษณะการแสดงออกใน

รูปแบบเดียวกบัเมืองมนุษยท์ั้งปราสาทราชวงั ผูค้น และท่ีส าคญัคือตวัพระตวันางก็แสดงออกในร่างของ

มนุษย ์มีเคร่ืองทรง เช่น มงกฏุเป็นมงกุฎยอดชยั ซ่ึงโดยมากแลว้การแสดงออกว่าเป็นพญานาคในร่างของ

มนุษยม์กัจะเขียนแสดงยอดมงกุฎเป็นรูปหวันาค ซ่ึงจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดั

กลางเองก็แสดงออกอย่างชดัเจนเก่ียวกบัเคร่ืองทรงของพญานาคในชาดกเร่ืองภูริทตัชาดก แต่อย่างไรก็

ตามภาพจิตรกรรมในอุโบสถแสดงออกวา่เป็นงานช่างพ้ืนถ่ินอยา่งชดัเจน รายละเอียดเลก็นอ้ยดงักล่าวอาจ

ไม่มีความส าคญัต่อการเขียนงานจิตรกรรมของช่าง 

ประการท่ีสาม เร่ืองชรุทปานชาดก เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในนิบาตชาดกซ่ึงนิบาตชาดกจดัเป็น

ประเภทชาดกท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการน าเร่ืองราวในชาดกประเภทน้ีมาเขียนเป็นจิตรกรรม      

ฝาผนงั ตวัอย่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ ชาดก 10 เร่ืองสุดทา้ยหรือท่ีเรียกว่า ทศชาติชาดก (มหานิบาต

ชาดก) โดยหากสงัเกตแลว้จะพบวา่ลกัษณะการเลือกเร่ืองท่ีจะมาเขียนในงานจิตรกรรมในแต่ละแห่งมกัจะ

วางเร่ืองท่ีอยูใ่นระดบัความส าคญัหรืออยู่ในระดบัเร่ืองท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น หากเลือกท่ีจะเขียน

ชาดกใน 547 เร่ืองกจ็ะเลือกเร่ืองในชาดก 547 เร่ืองมาเขียน หรืออาจจะเลือกเร่ืองท่ีมีความส าคญัใกลเ้คียง

กบัชาดก 547 เร่ือง อยา่งเช่นเร่ืองในปัญญาสชาดก เป็นตน้ อน่ึงพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ขียนภาพเล่าเร่ืองในพระอุโบสถ

วัดกลางก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในระดับเดียวกันทั้ งสองฝ่ังผนัง เ ม่ืออีกฝ่ังหน่ึงตีความได้ว่า เขียนเร่ือง               

พระเวสสันดรชาดก อีกฝ่ังก็ควรท่ีจะเขียนในเร่ืองท่ีอยู่ในท านองเดียวกันหรือมีเน้ือเร่ืองอยู่ในระดับ

เดียวกนั คือ ควรเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นชาดก 547 เร่ือง หรือเร่ืองในปัญญาสชาดก เป็นตน้ 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดรชาดกในผนงัดา้นหน่ึง

ของอุโบสถ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการบริจาคทาน ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่าอาจเลือกชาดก

เร่ืองท่ีมีค าสอนท่ีสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกันมาเขียนในฝ่ังตรงขา้มกันซ่ึงในท่ีน้ีจึงเลือกท่ีจะน าเร่ือง        

ชรุทปานชาดกมาเขียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการให้ละความโลภในทรัพยส์มบติั ถือว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัในเร่ืองค าสอนท่ีอยู่ในท านองเดียวกนั โดยอธิบายไดว้่า เม่ือบุคคลใดท่ีสามารถจะบริจาค

ทานอนัยากท่ีจะบริจาคไดก้ย็อ่มท่ีจะไม่มีความโลภเกิดข้ึนในใจ 

อน่ึงอาจมีผูก้ล่าวแยง้ว่าตวัละครเอกของเร่ืองท่ีเป็นตวัพระนั้นมีการสวมใส่อาภรณ์ท่ีเป็น

อยา่งเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์คือ มีเคร่ืองประดบัประดามากมายตามแบบอย่างการเขียนตวัพระใน

งานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป และมีการเขียนแสดงท่ีอยู่อาศยัซ่ึงก็คือปราสาทราชวงั ประกอบไป

ดว้ยพระมเหสี สนมนางในและบริวาร ซ่ึงลว้นแลว้แต่งกายอย่างประณีตงดงามทั้งส้ิน ซ่ึงขดัแยง้กนักบั 

เน้ือเร่ือง ชรุทปานชาดกซ่ึงพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพ่อคา้เกวียน ส่งผลใหก้ารแสดงออกก็น่าท่ีจะ

เป็นตามฐานะและฐานันดรศกัด์ิของพ่อคา้เท่านั้นไม่ควรท่ีจะมีการแสดงออกทดัเทียมกบัเร่ืองราวของ

กษตัริย ์ในประเด็นดงักล่าวอาจอธิบายไดว้่า แมช้าติก าเนิดของพระโพธิสัตวใ์นเร่ืองชรุทปทานชาดก     

จะเป็นเพียงพ่อคา้เกวียน แต่ดว้ยความท่ีเป็นตวัเอกและเน้ือเร่ืองตอ้งการส่ือถึงความเป็นพระโพธิสัตว ์ซ่ึง

ในความเป็นพระโพธิสัตวน์ั้นย่อมมีฐานะไม่ดอ้ยไปกว่ากษตัริยแ์ต่อย่างใด ไม่แปลกท่ีช่างจะยกย่องใน

ความเป็นพระโพธิสตัวข์องตวัพระ จึงเขียนเคร่ืองทรงและใหป้ระทบัในปราสาทราชวงัมีบริวารลอ้มรอบ 

ตวัอย่างของแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาอย่างชดัเจนในลกัษณะการเขียนจิตรกรรมในหลายเร่ือง 

เช่น เร่ืองวิทูรบณัฑิตชาดก เร่ืองสุวรรณสามชาดก เร่ืองมโหสถชาดก ซ่ึงทั้งสามเร่ืองท่ียกตวัอย่างมาน้ีตวั

ละครเอกซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวล์ว้นแลว้ไม่ไดมี้ฐานะเป็นกษตัริยใ์นโลกมนุษยท์ั้งสิน แต่การแสดงออกใน

งานจิตรกรรมก็ไดรั้บการยกย่องให้มีฐานะเท่าเทียมกบักษตัริย ์โดยการเขียนให้ทรงเคร่ืองอย่างกษตัริย ์

และมีปราสาทอยูอ่ยา่งกษตัริย ์ทั้งน้ีสงัเกตไดว้า่แมว้า่พระโพธิสตัวจ์ะเสวยพระชาติเป็นบุคคลประเภทใดก็

ยงัคงไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ฐานะเทียบเท่าพระมหากษตัริยอ์ยูเ่สมอ 

ในส่วนของ รายละเอียดอ่ืนๆ เช่นการไม่เขียนการเดินทางของกลุ่มพ่อคา้กบัพระโพธิสัตว์

โดยเกวียนตามเร่ืองราวในชรุทปานชาดก อาจจะท าความเขา้ใจไดว้่าการเขียนในลกัษณะดงักล่าวอาจจะ

ไม่เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและอาจจะลดความโด่ดเด่นของตัวพระท่ีเป็นตัวด าเนินเร่ืองท่ีส าคัญ ส่วนการ        

ไม่เขียนฉากพญานาคพน้พิษใส่เหล่าพ่อคา้อาจเพราะช่างตอ้งการตดัเหตุการณ์บางส่วนออกไปประกอบ

กบังานดงักล่าวเป็นงานช่างพ้ืนบา้นจึงอาจจะไม่สนใจในรายละเอียดมากนกั 
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อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีมีปัญหาอีกประเด็นหน่ึงคือ พบว่ามีการเขียนภาพตวัพระชะโงก

หนา้ไปมองบ่อน ้าท่ีมีศีรษะคนอยูน่ั้นไม่ไดมี้เพียงแค่ฉากเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง ชรุทปานชาดก

ท่ีมีเหตุการณ์น้ีแค่คร้ังเดียว อาจจะเป็นเหตุผลบางประการท่ีช่างตอ้งการท่ีจะส่ือ แต่เน่ืองดว้ยงานจิตรกรรม

ดงักล่าวเป็นงานพ้ืนบา้น และเร่ืองชรุทปานชาดกก็ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในงานจิตรกรรมไทย

ประเพณี ช่างจึงน่าจะมีเหตุผลบางอยา่งท่ีไม่สามารถทราบไดว้า่เพราะเหตุใดจึงเขียนออกมาเช่นน้ี โดยการ

ตดัทอนหรือเพ่ิมรายละเอียดบางอย่างอาจเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั ดงัเช่นการไม่เขียนตวัละคร

เอกอย่างพระกณัหาและพระชาลี ในตอนท่ีพระเวสสันดรและพระนางมทัรีเสด็จออกจากเมือง ในเร่ือง

เวสสนัดรชาดกซ่ึงอยูฝ่ั่งผนงัดา้นทิศใตก้ย็งัไม่สามารถจะสรุปไดว้า่เหตุใดจึงไม่ปรากฏภาพของพระกณัหา

และพระชาลีในฉากส าคญั เช่น ฉากกณัฑว์นประเวศน ์เป็นตน้ 

อน่ึงการเขียนภาพโดยการแบ่งเป็นช่องๆโดยใชแ้นวก าแพงเป็นตวัคัน่ท าใหเ้กิดภาพ 5 ช่อง

ภาพ ภาพในช่องภาพอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงออกถึงภาพบ่อน ้าและคนลอยอยู่ในบ่อซ่ึงบ่งบอกความเก่ียวขอ้งกบั

เน้ือเร่ืองของชรุทปานชาดกแลว้ อาจเป็นชาดกเร่ืองอ่ืนๆกเ็ป็นไดซ่ึ้งยงัจะตอ้งคน้ควา้ใหป้ระจกัษต่์อไป 

หากขอ้สันนิษฐานดงักล่าวเป็นความมุ่งหมายในการเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกของจิตรกร

จริง อาจเป็นภาพสะทอ้นเร่ืองราวบางอย่างได ้เช่น อาจสันนิษฐานไดว้่าผูท่ี้เขียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

เก่ียวกบัชาดกเป็นอย่างดี ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ว่าเร่ืองชรูทปานชาดกนั้นไม่ใช่เร่ืองราวในชาดกท่ีอยู่ในความ

นิยมกระแสหลกัของการน ามาเขียนจิตรกรรมฝาผนงัอย่างไทยประเพณีมาตั้งแต่โบราณแลว้ โดยเร่ืองท่ี

นิยมมากมกัจะเป็นเร่ืองราวในพุทธประวติั หรือหากเป็นเร่ืองในชาดกกม็กัจะเป็นเร่ืองในทศชาติชาดก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ชรูทปานชาดก ภายในพระอุโบสถวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ 

ที่มา : ปรุงศรี วลัลิโภดม, วรรณวิจิตร จาก นิบาตรชาดก เล่ม 2 , (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2545), 

152. 
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อย่างไรก็ตามพบว่าเร่ืองชรุทปานชาดกปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมหน่ึงในช่องภาพชาดก 

547 เร่ือง ภายในพระอุโบสถของวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ (ภาพที่ 5) ซ่ึงการท่ีช่างน าชาดกทั้ง 547 เร่ือง     

มาเขียนท าใหต้อ้งลดทอนรายละเอียดลงมากเหลือแต่การเขียนแสดงออกถึงฉากส าคญัท่ีสามารถบ่งบอก

เร่ืองราวไดเ้ท่านั้น โดยการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกภายในพระอุโบสถของวดัเครือวลัย์น้ีมีการแสดงออก

ท่ีค่อนชดัเจนตามเน้ือเร่ือง เช่น การเขียนแสดงพระโพธิสัตวใ์นรูปของพ่อคา้เกวียนธรรมดา แต่เขียนให้

ต่างจากพ่อคา้คนอ่ืนโดยเขียนเส้ือผา้ใหมี้ความสวยงามมีราคาดว้ยการใชท้องค าเปลวปิดเป็นลายดอกดวง 

ส่วนของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีสระน ้ าเป็นสถานท่ีส าคญัของเร่ืองก็แสดงออกมาไดอ้ย่างชดัเจน ในสระน ้ า 

ยงัแสดงให้เห็นบุคคลก าลงัเก็บทรัพยส์มบติัข้ึนมาจากน ้ า หากเทียบการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกของ      

วดักลางก็จะพบว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงอยู่ประการใหญ่ๆ คือ การให้ความส าคญักบัฉากท่ีแสดงออกถึง    

สระน ้ าซ่ึงเป็นสถานท่ีหลักของเร่ือง  จากหลักฐานจิตรกรรมเร่ืองชรูทปานชาดกของวดัเครือวลัย์ 

กรุงเทพฯ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 น่าจะเป็นส่ิงยืนยนัไดว้่างานจิตรกรรมท่ีเขียน

เก่ียวกบัเร่ืองชรุทปานชาดกเคยมีการเขียนแลว้อยา่งนอ้ยในงานช่างหลวงสมยัรัชกาลท่ี 36 แต่อย่างไรก็ตาม

ยงัไม่เคยพบว่ามีการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกบนฝาผนงัในลกัษณะเต็มพ้ืนท่ีผนังของอุโบสถวิหารใน  

เมืองหลวงแต่อยา่งใด 

การท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกจึงเป็นการสะทอ้นความรู้ของช่างในระดบั

หน่ึงซ่ึงในความรับรู้ของชาวบา้นทัว่ไปอาจจะรู้แค่พุทธประวติัตตอนส าคญั และทศชาติชาดก แต่หากเป็น

ความรู้ท่ีสูงข้ึนไปเช่นน้ีอาจจะสันนิษฐานไดว้่าช่างน่าจะเป็นช่างท่ีมีความรู้ซ่ึงในท่ีน้ีมีความเป็นไปไดว้่า

ช่างผูเ้ขียนภาพเป็นพระภิกษุกเ็ป็นได ้

ส่วนสาเหตุอนัแทจ้ริงท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกนั้นไม่มีขอ้มูลหรือหลกัฐาน

ระบุไว ้แต่อย่างไรก็ตามพอจะสันนิษฐานไดว้่าช่างคงจะมีแรงบันดาลใจจากสภาพสังคมในขณะนั้น       

ซ่ึงสังคมในสมยันั้นผูค้นอาจจะก าลงัเกิดความโลภในการกระท าบางส่ิงบางอย่างท่ีท าให้น าไปสู่การ

สูญเสีย ท่ีมีผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี จึงเลือกเร่ืองชรุทปานชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองกล่าวถึงโทษของความโลภ

ในทรัพยจ์นเกินประมาณมาเขียนเพ่ือสั่งสอนประชาชนในทางออ้ม แนวคิดในลกัษณะน้ีไดมี้นกัวิชาการ

เคยตีความเก่ียวกบัการเขียนจิตรกรรมเร่ือง จุลปทุมชาดก ท่ีมีเน้ือเร่ืองสั่งสอนเก่ียวกบัคู่สามีภรรยาว่าอย่าง

นอกใจกนั ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านก็ให้เหตุผลว่าความนิยมเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นควรจะอยู่ในช่วง

                                                           
6สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง, “การศึกษาคติการสร้างภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลท่ี 3 

ท่ีพระอุโบสถวดัเครือวลัยว์รวิหาร” (หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 1. 
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สมยัรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากมีเหตุการณ์และคดีเก่ียวกบัการคบชูโ้ดยเฉพาะการคบชูข้องคนในราชส านกั7   

การน าเร่ืองจุลปทุมชาดกมาเขียนในงานจิตรกรรมจึงอาจเป็นความตอ้งการท่ีจะสั่งสอนประชาชนทัว่ไปว่า

อยา่ไดก้ระท าเช่นน้ีกเ็ป็นได ้และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าทั้งเร่ืองชรุทปานชาดกและจุลปทุมชาดกนั้นไม่ปรากฏ

ว่าเคยมีความนิยมเขียนข้ึนมาก่อนเลยทั้ งในสมยัอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงก่อนรัชกาลท่ี 3          

แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3  เป็นต้นมาปรากฏว่าแนวคิดการน าเ ร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกเกิด             

การเปล่ียนแปลงจากระเบียบแบบอย่างท่ีมีมาก่อนอย่างมากทั้ งเน้ือเร่ืองท่ีใช้เขียนจิตรกรรมและการ

แสดงออก จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดว้่าการเลือกเร่ืองชรุทปานชาดกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยใช้

เขียนในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาก่อนเวน้แต่การเขียนภาพชาดก 547 เร่ืองท่ีวดัเครือวลัย ์

กรุงเทพฯ อาจจะเป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงแนวคิดของสังคมประกอบกบัความตอ้งการสะทอ้น

เหตุการณ์ทางสงัคมบางอยา่งของช่างทอ้งถ่ินจึงไดเ้ลือกเร่ืองน้ีมาใชเ้ขียนโดยอาจจะไม่ค านึงถึงเร่ืองราวท่ี

มีความนิยมในกระแสหลกัมากนกั 

 

สรุปผลการวจิยั 

โดยภาพรวมแล้วภาพจิตรกรรมเล่าเร่ืองภายในพระอุโบสถด้านทิศเหนือ มีนัยส าคัญ          

ท่ีสะทอ้นออกมาจากฉากส าคญัของเร่ืองและบริบทแวดลอ้มว่าน่าจะแสดงออกในเร่ือง “ชรุทปานชาดก” 

โดยการศึกษาตีความน้ีใชก้ระบวนการและวิธีการวิเคราะห์เร่ืองราวในชาดกเปรียบเทียบกบัการแสดงออก

และการล าดบัเร่ืองราวโดยภาพรวมของภาพจิตรกรรมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พบว่าภาพจิตรกรรมมีฉากส าคญั

ตอ้งตรงกนักบัเน้ือหาของเร่ืองชรุทปานซ่ึงเป็นเร่ืองในชาดก นอกจากน้ีหากขอ้สันนิษฐานเป็นความจริง 

ยงัมีผลสะท้อนให้ทราบแนวคิดและการวางแผนเลือกเร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียนของช่างท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์ซ่ึงแมว้่าหลายอย่างจะมีลกัษณะอา้งอิงระเบียบรูปแบบรวมถึงเร่ืองราวของการเขียนจากงาน  

ในเมืองหลวงอยู่มาก แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะสร้างความแปลงใหม่และค านึงถึงการตอบสนองทางด้านสังคม

บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้นโดยสะทอ้นออกมาจากเร่ืองท่ีเลือกมาเขียน แต่อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ียงั

ไม่ชดัเจนอยู่บางส่วนซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการตีความ เช่น ความซ ้ าซ้อนของการเขียนฉากตวัพระชะโงก

หนา้ลงไปมองบ่อน ้าท่ีมีศีรษะคนลอยอยู่ถึง 2 ฉาก ซ่ึงในประเด็นน้ียงัไม่สามารถตีความไดอ้ย่างชดัเจนว่า

เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี อาจกล่าวไดเ้พียงว่าเน่ืองจากงานช่างดงักล่าวเป็นงานช่างทอ้งถ่ินท่ีไม่เนน้การยึดหลกั

อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นงานช่างหลวง หรือกรณีของการสร้างภาพในช่องอ่ืนๆท่ีต่างออกไปจากเน้ือเร่ือง   
                                                           

7 วรลกัษณ์ ผ่องสุขสวสัด์ิ, “จุลปทุม ข้อสังเกตเก่ียวกับบทบาทและความนิยมท่ีปรากฏใน
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4” , เมืองโบราณ 33, 3, (ก.ค. – ก.ย. 2550) : 59-69. 
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ท่ีปรากฏในชรุทปานชาดก ซ่ึงอาจไม่ใช่ภาพแสดงเร่ืองชรุทปานชาดกทั้งหมดแต่อาจเป็นชาดกเร่ืองอ่ืนๆ

อีกกเ็ป็นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการตีความว่าจิตรกรรมในกรณีศึกษาน่าจะเขียนภาพแสดงเร่ืองราวชรุทปานชาดก ซ่ึง

ขอ้สันนิษฐานน้ีได้ผลมาจากกระบวนการการตรวจสอบเปรียบเทียบกับชาดกพ้ืนบ้านท่ีนิยมเขียนใน

ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าการตรวจสอบดงักล่าวจะไดผ้ลว่าน่าจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดก แต่

ชาดกเร่ืองน้ีกไ็ม่พบวา่เป็นท่ีนิยมทั้งในเมืองหลวงและในทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงภาพปรากฏท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ

เขียนชาดกเร่ืองน้ี คือ ภาพเร่ืองชรุทปานชาดกภายในพระอุโบสถวดัเครือวลัย์ กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว    

จึงเป็นตวัอย่างเปรียบเทียบท่ีส าคญักบัจิตรกรรมชาดกของวดักลางว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ช่างไดเ้ขียนภาพ

จากเร่ืองชรุทปานชาดกเช่นกัน อย่างไรก็ตามการค้นพบดังกล่าวท าให้สามารถตั้ งข้อเสนอแนะต่อ

การศึกษาคน้ควา้ต่อไปไดว้่าจิตรกรรมท่ีเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกมีการเขียนข้ึนในจิตรกรรมฝาผนงัหรือ

จิตรกรรมประเภทอ่ืนๆในแหล่งต่างๆของประเทศไทยดว้ยหรือไม่ 
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การศึกษาระหัดวิดน ้าสู่การออกแบบท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 
 

THE STUDY OF RA HUD VID NAM FOR INTERIOR DESIGN LEAM SOK 

PIPE TERMINAL, TRAT PROVINVE 
 

 
ผู้วิจัย : เอกชัย  สุทินณา, ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน ์
            ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
               การศึกษาระหัดวิดน้้าสามารถสรุปผลน้าไปสู่งานออกแบบได้โดย การน้าลักษณะของการขนส่ง 
ล้าเลียงและการใช้พลังงานงานจากธรรมชาติ  มาสู่การเลือกสถานที่ท้าการออกแบบ  โดยเลือกพื้นที่ศึกษา
ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การล้าเลียง การใช้พลังงานจากธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับน้้า ใน
ที่นี้น้าเสนอตัวแปรตามที่ท้าการศึกษา ได้แก่ท่าเทียบเรือแหลมศอกจังหวัดตราด   เพื่อน้าเสนอแนะในการ
ออกแบบ 
               การเก็บข้อมูลของวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ  ที่เกี่ยวกับระหัดวิดน้้า 
รวมถึงการสร้างใช้เครื่องมือในการวิจัย จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ์ และน้าข้อมูลที่ได้มาท้าการ 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล และน้าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 
               ผลของการศึกษาข้อมูลของระหัดวิดน้้าสามารถสรุปผลของกาศึกษาคือ  การขนย้าย   การถ่ายเท 
พัฒนาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด  โดยแสดงถึงการขนย้าย 
การถ่ายเท ในลักษณะของการเทียบเคียงกลไกลการหมุนเวียน   การถ่ายเทของระหัดวิดน้้า   ในการถ่ายเท
การใช้งานของผู้ใช้โครงการ, การวางผังอาคาร, การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทที่ดีทั้ง
ในเรื่องของที่ว่างภายในโครงการ (Space) และการใช้งานภายในโครงการ และรวมไปถึงการถ่ายเทสภาพ 
แวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  
ค้าส้าคัญ :  ระหัดวิดน้้า, ออกแบบภายใน, ท่าเทียบเรือแหลมศอก 
 

Abstract 

  

 The study of wisdom on water wheel can draw conclusions to be designed 

with characteristics of transportation and energy from nature to choose the place for 

design by choosing a study design that involves the transport of energy from nature 

and water-related energy. In this study, the variable includes the Laem Sok Pipe 

Terminal in Trat Province, in order to suggest on its design. 

 Data collection for this thesis, the researchers studied data from an article on 

water wheel. Including the creation of a research tool of questionnaires and 

interviews. Data obtained from them has been analyzed and summarized, results were 

used as a guideline in the design. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         677 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



2 
 

 

 The results of the study on water wheel is "transportation” development to a 

design environment within Laem Sok Pipe Terminal,Trat Province. This is by 

showing the transportation and interchanges in the manner of a comparable 

mechanism of the water wheel in thetransportation for users of the project, layout of 

buildings, layout of furniture,which shows a better flow in terms of space usage for 

thisproject, including the transfer in environment and energy conservations. 

 

Keywords : Ra Hud Vid Nam, Interior Design, Laem Sok Pipe Terminal 

 
บทน้า 
             จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง   ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ    และ
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาให้หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด  เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก    แต่จังหวัดตราดยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการอ้านวยความสะดวกและการให้บริการในด้านการขนส่งทางทะเลที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย จังหวัดตราดจึงได้มีแผนด้าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมศอก  เป็น
ท่าเรือ ตามโครงการตามยุทธศษสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและอยู่ในการดูแลของทางจังหวัดโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตราด  
                 การพัฒนาท่าเรือขนส่งแหลมศอกจังหวัดตราด    ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานสามารถรอง 
รับเรือสินค้าประเภทต่างๆ  เช่นเรือประมงและเรือท่องเที่ยวที่คาดว่า    จะมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากการ
เปิดประชาคมอาเชียน(AEC) ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   และทาง 
ด้านอุตสาหกรรม อันเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น      และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด  
                 ระหัดวิดน้้าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้้า ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า   ในการสร้าง
เครื่องมือ  การขนย้ายและถ่ายเทน้้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง    และเป็นการน้าพลังงานจาก
น้้ามาประยุกต์สู่การใช้งานเพื่อการเกษตรกรรมและการด้ารงชีพโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติ ภูมิปัญ- 
ญาของตัวระหัดวิดน้้า จัดเป็นภูมิปัญญาประเภทการน้าความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการน้้า    โดย
การสร้างเครื่องวิดน้้าเพื่อน้าน้้ามาใช้งาน  ด้วยการน้าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นน้ามาใช้ในการสร้างระหัดวิดน้้า 
เป็นลักษณะของการใช้พลังงานน้้าจากธรรมชาติที่มีต้นทุนต่้า 
                 การศึกษาระหัดวิดน้้า สามารถสรุปผลน้าไปสู่งานออกแบบได ้   โดยการน้าลักษณะของการขน 
ส่ง การล้าเลียงและการใช้พลังงานจากธรรมชาติ มาสู่การเลือกสถานที่ท้าการออกแบบ      โดยท้าการเลือก
พื้นที่ศึกษา ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ล้าเลียง การใช้พลังงานจากธรรมชาต ิ   และเกี่ยวข้อง
กับน้้า ในที่นี้น้าเสนอตัวแปรตามที่ท้าการศึกษาได้แก่ ท่าเทียบเรือขนส่งแหลมศอก จังหวัดตราด     เพื่อน้า
เสนอแนะในการออกแบบ 
                  การศึกษาเกี่ยวกับระหัดวิดน้้าตามข้อมูลของวิบูลย ์ลี้สุวรรณ(2551)   และวิเชียร  เกิดสุข(2550) 
พบว่าระหัดวิดน้้า เป็นการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  โดยการทดน้้าให้ไหลจากที่สูงไปสู่ที่
ต่้า หรือจากที่ดอนไปสู่ที่ลุ่ม เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของคนในสมัยโบราณ   มักจะตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้้า
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ล้าคลอง เพื่อความสะดวกในการน้าน้้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค    ประกอบกับยังไม่มีระบบชลประทาน
อย่างจริงจังเหมือนในปัจจุบัน ดังนนั้นการทดน้้าและน้าน้้าไปใช้     จึงต้องมีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยวิดน้้า
เข้าไปยังบริเวณที่ต้องการใช้น้้าที่เรียกว่าระหัดวิดน้้า 
                 บุญชัย  งามวิทย์โรจน์, สมทรง  เจริญภัณฑูรณ์, พงศ์พัฒน์  เสมอค้า(2551)   กล่าวไว้ว่าการสร้าง
ระหัดวิดน้้ามาจากแนวคิดที่จะน้าน้้ามาใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ้งมีพื้นที่นาอยู่ใกล้ล้าน้้า  ประกอบกับวัสดุ
ที่ใช้ในการสร้างระหัดวิดน้้าหาได้ง่ายจากชายป่ารอบๆพื้นที่ ซึ้งยังคงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ จึงสร้าง
เครื่องมือทดน้้า  โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติน้ามาสร้างเป็นกงล้อเป็นช่วง  ๆ เมื่อกระแสน้้า
พัดผ่านจะช่วยผลักดันให้กงล้อหมุน ท้าให้กระบอกไม้ไผ่ซึ้งผูกติดไว้ที่ริมกงล้อตักน้้าขึ้นมา แล้วในที่สุดก็
จะเทลงบนรางไม้ไผ่ ซึ้งรองรับน้้าต่อกันเป็นทอดๆ เ ข้าไปสู่ที่นา  เมื่อหมดหน้านาก็น้าน้้าไปสู่สวนผักบ้าง 
สวนบ้าง รวมถึงน้้าใช้ในครัวเรือนท้าใหเ้กิดมีการสร้างระหัดวิดน้้าในเวลาไล่เลี่ยพร้อมๆกันหลายตวัความ 
รู้ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงตัวระหัดวิดน้้า 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก www.kumarnthong.com เข้าถึงเมื่อ  20 มกราคม 2556 
 
                 แต่ในขณะที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ(2546)  ได้ให้อธิบายความของระหัดวิดน้้าไว้ดังนี้ เป็นเครื่องวิดน้้า
ชนิดหนึ่ง ท้าด้วยไม้เป็นรางในโครงสี่เหลี่ยมยาว มีทั้งขนาดยาวหลายๆวาและขนาดสั้นเพียงวาเศษ ภายใน
มีลูกระหัดซึ่งเป็นใบพัดฉุดให้น้้าไหลไปตามราง ลูกระหัดจะต่อเช่ือมกันอยู่ภายในโครง เมื่อมีก้าลังฉุดให้
แกนไม้กงที่หัวระหัดหมุน ลูกระหัดจะเคลื่อนที่จากหัวระหัดไปปลายระหัดเวียนไปเรื่อย  ๆ   ฉุดน้้าให้ไหล
ไปตามราง ระหัดจะใช้วิดน้้าในที่ซึ่งระดับน้้าไม่ต่างกันมากนัก เพราะต้องวางรางระหัดไม่ให้ตั้งชันเกินไป
จึงจะวิดน้้าได้ดี การใช้ระหัดวิดน้้าจะต้องวางปลายรางระหัดลงไปในน้้า ให้ด้านหัวรางอยู่บนที่ซึ่งจะวิดน้้า
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เข้า เมื่อน้้าไหลขึ้นมาอาจต่อรางรับน้้าต่อไปยังที่ที่ต้องการให้น้้าเข้าอีกต่อหนึ่ง ระหัดสมัยโบราณใช้คนถีบ 
มือหมุน หรือแรงจากกังหันลม ก่อนที่จะใช้เครื่องยนต์ฉุดระหัดอย่างปัจจุบัน 

 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงระหัดวิดน้้าตามความหมายของวิบูลย ์ลี้สุวรรณ(2546) 
ที่มา : วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. เครื่องมือเครื่องใช้ไทยประดิษฐ์. กรุงเทพ. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2551 

 
               จากการศึกษาสรุปได้ว่า ระหัดวิดน้้าเป็นเครื่องมือในการขนส่งถ่ายเทน้้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง 
โดยรูปแบบจะแตกต่างกันกันไป เนื่องจากนักวิชาการให้ความหมายของตัวระหัดวิดน้้าที่แตกต่างกัน  แบ่ง
ได้เป็น 2 รูปแบบระหัด ตามความหมายของวิเชียร เกิดสุข นั้นจะมีลักษณะเป็นวงล้องทรงกลมใช้พลังงาน
จากน้้าเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ระหัดเกิดการหมุน  ส่วนระหัดตามความหมายของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2551) 
ระหัดวิดน้้าจะใช้คนถีบ มือหมุน หรือแรงจากกังหันลม และพัฒนามาใช้เครื่องยนต์ฉุดระหัดอย่างปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลระหัดวิดน้้า ทางรูปธรรมและนามธรรม 
2. ศึกษาข้อมูลการออกแบบเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ ผังองค์กร และ

กรณีศึกษา ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลออกแบบท่าเทียบเรือขนส่งแหลมศอก จังหวัดตราด 
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการศึกษาน้ามาเป็นแนวทางสู่การออกแบบ ออกแบบ

ท่าเทียบเรือขนส่งแหลมศอก จังหวัดตราด 
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วิธีการวิจัย 
               1.แนวทางและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผู้วิจัยได้ใช้วิธีของการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเน้นประเด็นเรื่อง  
                - นัยส้าคัญของระหัดวิดน้้าเรื่องลักษณะและนัยส้าคัญ ทางด้านรูปธรรมและนามธรรมของระหัด
วิดน้้า ที่แสดงกระบวนการท้างานของระหัดวิดน้้า  โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านระหัดวิดน้้า  และ
การศึกษาต่อยอด  จากรายงานผลการวิจัยระหัดวิดน้้าล้าน้้าล้าปะทาว จังหวัดชัยภูม ิ   ของดร.วิเชียร เกิดสุข 
(2550) 
                - กิจกรรมการใช้งานภายในท่าเรือ และข้อมูลการออกแบบในด้านการใช้งาน   และหลักการของ
พฤติกรรมกิจกรรมและการออกแบบพื้นที่ส้าหรับท่าเรือ    ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
ท่าเทียบเรือแหลมศอก  โดยสัมภาษณ์องค์กรได้แก่เจ้าหน้าทีก่รมเจ้าทา่  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตราดรวมทั้งเจ้าหน้าที่โยธาธิการจังหวัดตราด(กรมโยธาธิการและผังเมือง) และผู้เช่ียวชาญด้านการ 
ออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ 
                2. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) :  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล    จากแบบสอบถาม
กลุ่มผู้ใช้บริการภายในท่าเทียบเรือขนส่ง  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงน้าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จ 
รูปในการหาค่าสถิติพรรณนา(Descriptive Statistics)โดยเน้นประเด็นส้าคัญตามวัตถุประสงค์การศึกษาคือ 
ข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานภายในท่าเทียบเรือ 
                3. ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร 
                - ตัวแปรอิสระ(ระหัดวิดน้้า)ก้าหนดตัวระหัดที่จะท้าการศึกษาจากกลุ่มพื้นที่ที่มีการใช้งานระหัด
วิดน้้า ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าล้าปะทาว  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่าในปัจจุบันการใช้ระหัดวิดน้้านั้นได้มีการลดจ้านวนการใช้งานลงในหลายพื้นที่ โดยการใช้เครื่องสูบ
น้้าเข้ามาแทนที่   แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ท้าการอนุรักษ์การใช้ระหัดวิดน้้าอยู ่  จากการศึกษาพบว่าพื้นที่ในส่วน
ของลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าล้าปะทาว  ยังมีการอนุรักษ์และมีการรวมกลุ่มจัดการองค์ความรู้ของระหัดวิดน้้าเพื่อ
สืบทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
                - ตัวแปรตามท่าเทียบเรือแหลมศอกประชากรที่ท้าการศึกษาได้แก่   กลุ่มผู้ใช้โครงการภายในท่า 
เรือแหลมศอก โดยการก้าหนดขอบเขตของเรื่องการศึกษาแบ่งเป็นเพศ, อายุ, ช่วงเวลาการใช้งาน   ก้าหนด
เป็น 2 กลุ่มคือ 
                            1. กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่เจ้าหน้าทีบ่ริหารท่าเรือ, พนักงานขายตั๋ว, พนักงานประชาสัม- 
พันธ์การท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ส่วนการปฐมพยาบาล, ส่วนของร้านค้า, ส่วนร้านอาหาร เป็นต้น 
                            2. กลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่, กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย, กลุ่มนัก- 
ท่องเที่ยวชาวต่างชาต,ิ ผู้ประกอบการโรงแรม, ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่กลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มผู้ใช้บริการ       โดยท้าการก้าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค้านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane) (ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2545) 
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                ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี ้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากจ้านวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านท่าเรือแหลมศอก
โดยการเทียบเคียงจากจ้านวนที่นั่งจากเรือโดยสาร    ที่ให้บริการในแต่ละวันจากท่าเทียบเรือแหลมศอกไป
ยังเกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาน จ้านวนเรือที่ให้บริการในแต่ละวันคิดเป็น 400 ที่นั่ง/เที่ยว/วัน 
               4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               - ตัวแปรอิสระ ใช้การศึกษาจาการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย บทความ  การสังเกตและ
จดบันทึก และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญและ
นักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับระหัดวิดน้้า มีส่วนประกอบของเนื้อหาจ้านวน 5 ส่วนคือ 
                  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพของผู้เช่ียว- 
ชาญและนักวิชาการที่สัมภาษณ์ 
                  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระหัดวิดน้้า ทางรูปธรรม 
                  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระหัดวิดน้้า ทางนามธรรม 
                  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ้ากัดของระหัดวิดน้้า 
                  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ   และการสืบทอดภูมิ
ปัญญาระหัดวิดน้้า 
                  - ตัวแปรตาม ใช้การศึกษาจาการทบทวนวรรณกรรม   เอกสารแบบแปลนก่อสร้าง   การสังเกต
และจดบันทึกจากสถานที่จริง และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม   รวมทั้ง
สอบถามผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ มีส่วนประกอบของเนื้อหาจ้านวน 3 ส่วนคือ 
                   ส่วนที่ 1 สถานที่ (Site Location) ศึกษาจากเอกสารแบบแปลนอาคาร สถานที่จริง  การถ่ายรูป 
สังเกตและจดบันทึก ภายในโครงการท่าเทียบเรือแหลมศอก 
                   ส่วนที่ 2 ผู้ใช้โครงการ (User)  ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ   ใช้แบบสอบถามในเชิงปริมาณ 
โดยใช้สูตรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่   โดยตั้งประเด็นค้าถามที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในเชิงของ
การออกแบบ  การใช้พื้นที่ภายในอาคาร  พฤติกรรมการใช้งาน  ความต้องการเพิ่มเติม   ระยะเวลาที่ใช้งาน
โครงการและข้อเสนอแนะ 
                    ส่วนที่ 3 กรณีศึกษา (Case Study) ศึกษาจากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลอง
ใหญ่  จังหวัดตราดและท่าเรือขนส่งข้ามฝากเกาะช้าง จากเอกสารแบบแปลนอาคารสถานที่จริง การถ่ายรูป 
สังเกตและจดบันทึก และสัมภาษณ์ผู้ใช้โครงการ  
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ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวความคิด 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 

ผลการวิจัย 
                 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวระหัดวิดน้้า  ท้าให้สามารถสรุปค้าส้าคัญ (Key Word)  ในการ
ออกแบบ คือ ระหัดวิดน้้าแบ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ในแง่ของรูปธรรมคือ ตัวของรูปแบบโครงสร้าง
ที่แสดงความแข็งแรง มั่นคง การแบ่งช่องในลักษณะเท่ากัน สมดุลย์  ลักษณะการรวมจุดศูนย์กลางและการ
กระจายออก การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  ดูโปร่งเบา  การหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรซ้้าๆกัน  ในแง่ของ
รูปธรรมคือการเคลื่อนไหว  การถ่ายเท การขนย้าย การหมุนเวียน  รวมไปถึงการประหยัดพลังงานสามารถ
สรุปเป็นกระบวนการ ส้าหรับก้าหนดแนวความคิดและเป็นแนวทางในการออกแบบดังนี ้
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ภาพที่ 4 แสดงผลสรุปการวิเคราะหร์ะหัดวิดน้้า 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
               จากการวิเคราะห์ระหัดวิดน้้า ในประเด็นที่ท้าการศึกษา น้ามาสู่ค้าส้าคัญคือการศึกษาลักษณะทาง
รูปธรรมและนามธรรมของตัวระหัดวิดน้้าโดยการแสดงแผนภูมิการสรุปหาค้าส้าคัญ ดังนี ้
 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์หาค้าส้าคัญ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
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               ค้าส้าคัญ (Key Word) ของภูมิปัญญาระหัดวิดน้้า ที่ได้จาการศึกษา สรุปได้คือเกี่ยวกับการขนย้าย 
ถ่ายเท หมุนเวียน วัฏจักร และประหยัดพลังงาน หลังจากที่ได้ค้าส้าคัญ (Key Word) แล้ว   สามารถก้าหนด
แนวความคิด (Conceptual) ในการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิปัญญาระหัดวิดน้้า    ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ น้าไปสู่แนวทางการออกแบบโครงการเสนอแนะการออกแบบท่าเรือแหลมศอก โดยก้าหนด
แนวความคิดในการออกแบบดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
การก้าหนดกิจกรรมโครงการ( Programming ) 
               การก้าหนดกิจกรรมโครงการ( Programming) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที่ไดจ้ากการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาระหัดวิดน้้า   กับบริบทของสถานทีเ่กี่ยวกับน้้า (อยู่ริมทะเล)   ที่น้าเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบ และสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้ภายในโครงการแบ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามที่
ได้จากกระบวนการศึกษา  สามารถก้าหนดและน้าเสนอแนวทางการจัดวางกิจกรรมภายในโครงการ  ดังนี ้
 
การก้าหนดพื นที่ใช้สอย (Function Diagram) 
               การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการเสนอแนะ การออกแบบท่าเรือแหลมศอกนั้น  แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ 
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               1. การก้าหนดพื้นที่ใช้สอยหลักตามการออกแบบท่าเรือ ส้าหรับรองรับผู้ใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็น
หลัก ตามข้อมูลที่ได้ท้าการศึกษาและการวิเคราะห์ในบทที่ 5 
               2. การก้าหนดพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม   จากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษา     ส้าหรับรองรับกลุ่ม
ของประชาชนในพื้นที่ สนองต่อชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการในส่วนของหมู่เกาะท่องเที่ยวภาย 
ในพื้นที่  เกาะช้าง, เกาะกูด, เกาะหมาก, เกาะกระดาน 
 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงการก้าหนด Programming 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
การจัดผังความสัมพันธ ์
               จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเทียบเรือขนส่งภายในแหลมศอกนั้น  สามารถก้าหนดความ 
สัมพันธ์ และการแบ่งโซนตามลักษณะการใช้งาน โดยการก้าหนดกิจกรรมโครงการ( Programming)   และการก้า 
หนดพ้ืนท่ีใช้สอย (Function Diagram)    ของพ้ืนท่ีภายในท่าเรือแหลมศอก   สามารถแบ่งเป็นส่วนของการใช้งาน
ตามผังความสัมพันธ์ ( Flow Chart ) ประกอบด้วย 
               - ส่วน Public ได้แก่ ส่วนโถงต้อนรับ, ส่วนท่ีจอดรถและรับฝากรถ 
               - ส่วน Semi Public ได้แก่  ส่วนประชาสัมพันธ์,  ส่วนขายตั๋ว, ส่วนบริการข้อมูลการท่องเท่ียว, ส่วนแลก 
เปลี่ยนเงินตรา, ส่วนพักคอย, ส่วนรับฝากของ, และห้องน้้า 
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               - ส่วน Semi Private ได้แก่ ส่วนขายสินค้าโอทอป, ส่วนร้านค้า, ส่วนปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
               - ส่วน Private ได้แก่ ส้านักงานบริหารท่าเรือ, ส่วนส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง, ส่วนทหารเรือ, ส่วนห้อง 
พักพนักงาน, ส่วนห้องพักคนขับรถ, ส่วนเก็บของ, ส่วนโกดังรับฝากสินค้า,  ส่วนรักษความสะอาดและส่วนรักษา
ความปลอดภัย, ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าท่ีภายในโครงการท่าเรือ 
               - ส่วน Service ได้แก่ ห้องควบคุมงานระบบ, ห้องงานระบบไฟฟ้า, ส่วนซ่อมบ้ารุง 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงแผนภูมิการก้าหนดผังความสัมพันธ์ (Flow Chart) 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 

 
การก้าหนดแนวความคิดในการออกแบบ การวางผังโครงการ 
               การออกแบบหลักในการวางผังอาคาร น้ารูปแบบที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะของระหัดวิด
น้้า น้ามาใช้ในการออกแบบคือการก้าหนดทางเข้าหลักเพียงจุดเดียว การก้าหนดการเดินรถทางเดียว    การ
วางผังอาคารเป็นวงกลมตามลักษณะทางกายภาพของตัวระหัดวิดน้้า และการแบ่งโซนการใช้งาน  โดยการ
ก้าหนดจุดศุนย์กลางในการกระจายไปสู่การใช้งานในพื้นที่อื่นๆ  
               การแบ่งพื้นที่ภายในของตัวอาคาร  แบ่งตามลักษณะของการกระจายตัวออกไปตามรูปทรง   ของ
วงกลม การก้าหนดแนวผนังตามเส้นโค้ง  โดยการวางเส้นตาราง (Grid Line)  ให้โค้งตามรูปทรงกลม และ
ก้าหนดพื้นที่ใช้งานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  ให้เนื้อหาทางนามธรรมแสดงถึงความกระฉับกระเฉง  และมี
ประสิทธิภาพในการขนย้าย ถ่ายเท รวมไปถึงจังหวะที่เป็นจุดพักส้าหรับการส่งต่อ  และเช่ือมต่อส่วนต่างๆ
เข้าด้วยกันอย่าง ลื่นไหล ต่อเนื่อง และเป็นระบบ  เนื่องจากตัวโครงการเป็นจุดเช่ือมและส่งต่อ  การระบาย
การเข้าออกที่ดีและคล่องแคล้วจะเป็นหลักส้าคัญ โดยที่บรรยกาศโดยรวมของจุดเคลื่อนที่และจุดพัก  และ
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การใช้งานทุกโซนทุกพื้นทีก่้าหนดให้เกิดการระบายที่ดี       และไหลเช่ือมต่อกันทั้งในเรื่องของการใช้งาน 
การไหลเวียนของพื้นที่ภายในอาคาร (Space)     การไหลเวียนของการระบายอากาศ    โดยการเทียบเคียงผู้ 
ใช้งานเปรียบเสมือนน้้าและตัวอาคารเปรียบเสมือนตัวระหัดที่มีการไหลเวียนภายในโครงการตามที่ศึกษา 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงการแปรรูปสู่การออกแบบ 
ที่มา : วิเคราะห์โดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
               การแปรรูปสู่การออกแบบ จากการศึกษาลักษณะของระหัดวิดน้้าทางรูปธรรมและนามธรรม ค้า
ส้าคัญที่ได้คือ การขนย้าย ถ่ายเท น้ามาสู่การแปรรูปในการออกแบบโดยใช้ลักษณะของรูปทรง(From)  ที่
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ต่อเนื่องแสดงลักษณะของการเคลื่อนไหว การไหลเวียน การซ้้ากันน้ามาพัฒนาสู่การออกแบบเพื่อสามารถ 
ก้าหนดพื้นที่ใช้สอย  (Space) ภายในโครงการออกแบบท่าเทียบเรือ 
 
การก้าหนดแนวความคิดในการออกแบบรูปทรงอาคาร 
               การออกแบบรูปทรงอาคาร   ให้ตรงตามการศึกษาของระหัดวิดน้้าที่ได้ท้าการศึกษานั้น    ควรจะ
มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปทรงของตัวอาคาร การใช้รูปแบบที่ซ้้าๆกันแบ่งเป็นจังหวะ    รวมถึง
การสร้างที่ว่างภายใน (Space) ที่มีการเคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่ง สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามได ้
 
การก้าหนดแนวความคิดการออกแบบประหยัดพลังงาน 
               1. การเลือกวางตัวอาคาร สามารถรับลมและมีการระบายอากาศที่ดี การหลีกเลี่ยงห้องที่ใช้งานใน
ช่วงเวลากลางวันไม่ให้ได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ด้โดยตรง  โดยการออกแบบการใช้อุปกรณ์บงั
แดด ในบริเวณของเปลือกอาคาร 
               2. การน้าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร  โดยการใช้รูปแบบของแผ่นสะท้อนแสง  และการเปิด
ช่องแสง  เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน  โดยการใช้ควบคู่กับการเปิดช่องแสงด้านบน   ตามที่ได้
จากการศึกษา 
               3. การเลือกใช้วัสดุผนัง จากการศึกษาพบว่าผนังที่มีมวลเบา จ้าพวกอิฐมวลเบา ยิปซั่มบอร์ด  นั้น
สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าผนังอิฐมอญฉาบปูน   เนื่องจากผนังจะดูดกลืนความร้อนในช่วงกลางวัน
ไว้และจะค่อยๆคายความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืน   การเลือกใช้วัสดุของผนัง  ใช้สีที่สว่างซึ่งจะดูด 
กลืนความร้อนน้อย เช่นสีขาว ครีม เป็นต้น 
               4. การเลือกรูปทรงหลังคา ใช้รูปแบบหลังคายกสูงเป็นแบบสองช้ัน เพื่อการระบายความร้อนสะ- 
สมใต้หลังคา   การเลือกวัสดุมุงหลังคาใช้วัสดุที่มีการถ่ายเทความร้อนต่้า    และการท้าให้พื้นที่ใต้หลังคามี
ช่องว่าง สามารถระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ 
               5. การจัดส่วนของโซนการใช้งานต่างๆให้เหมาะสมกับการรับลมและแสงอาทิตย ์
               - ทิศตะวันออกจะรับแดดในช่วงเช้าตลอดทั้งป ี อากาศจะเริ่มร้อนมากขึ้นในช่วงสาย    แต่จะเย็น
ลงในช่วงเย็น ก้าหนดให้เป็นส่วนของทางเข้าหลัก และส่วนของการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นหลัก 
               - ทิศตะวันตก จะรับแดดในช่วงบ่ายตลอกทั้งปี เป็นด้านที่มีความร้อนสูงมากในแต่ละวัน  จึงควร
มีส่วนป้องกันความร้อน ก้าหนดเหมาะเป็นที่ตั้งของส่วนบริการ(Service) ได้แก่ส่วนซ่อมบ้ารุง,  ส่วนห้อง
เก็บของ และส่วนห้องพักของพนักงาน เป็นหลัก 
               - ทิศใต้จะรับแดดในช่วงสายถึงบ่ายหรือเกือบตลอดทั้งวันและเป็นทิศที่มีลมพัดผ่านได้ดีการออก 
แบบและจัดวาง ควรป้องกันความร้อนได้และในขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้นทิศทางของกระแสลม ก้าหนดให้
เป็นส่วนของที่นั่งพักคอย, ส่วนร้านค้า เป็นหลัก 
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               - ทิศเหนือ ส่วนใหญ่จะได้รับร่มเงาตลอดทั้งปีโดยได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ซึ่งในส่วนนี้อากาศ
จะเย็นสบายก้าหนดให้เป็นส่วนของส้านักงาน, ส่วนปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ส่วนโถงต้อนรับ เป็นหลัก 
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งของโครงการ 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงผลการออกแบบผังบริเวณ 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
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ภาพที่ 12 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ (Interior Space) 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการ 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
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ภาพที่ 14 แสดงทัศนียภาพส่วนต้อนรับ, ขายตั๋ว 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงทัศนียภาพส่วนพักคอย 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
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ภาพที่ 16 แสดงทัศนียภาพส่วนร้านอาหาร 
ที่มา : ออกแบบโดย นายเอกชัย  สุทินณา 
 
การอภิปรายผล 
               1. ได้รับความรูแ้ละความเข้าใจลักษณะและนัยส้าคัญของตัวระหัดวิดน้้า น้าไปสู่การก้าหนดแนว 
ความคิดและการน้าไปใช้ในการออกแบบ 
               2. น้าความรู้ที่ได้จากระหัดวิดน้้า  มาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ท่าเทียบเรือแหลม
ศอก เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท่าเรือขนส่ง และรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน (AEC) 
               3. เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจ องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสามารถน้าผลการศึกษาไป
ขยายผลเพื่อการออกแบบและพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือนั้นบางแห่งเป็นของเอกชน การเข้าถึงไม่สามารถท้าได้ท้ังหมด 
เนื่องจากข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ 
       2.เพื่อการออกแบบที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย  ในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องโปรแกรมการใช้งานของโครงการ วัสดุ  รวมไปถึงงานระบบที่เหมาะสมและทน
ต่อสภาพของไอเค็มของน้้าทะเล สอดคล้องกับการออกแบบท่าเทียบเรอื 
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ไดม้ากที-สุด ขอ้มูลเกี-ยวกบัตนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยปัจจยัส่วนบุคคลมีองคป์ระกอบดงันี* คือ
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A. ปัจจยับุคคลที-เกี-ยวขอ้งมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เช่นผูป้กครองมีอิทธิพลต่ออาชีพของ
บุตรหลานทั*งทางตรงและทางออ้ม  

H. ปัจจยัขอ้มลูข่าวสาร ความรู้เกี-ยวกบัอาชีพนั*น ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ สื-อต่าง ๆ ที-
อยูร่อบตวัมีอิทธิพลทางความคิด รวมไปถึงการตดัสินใจประกอบอาชีพต่าง ๆ 

D. ตลาดแรงงานมีความแตกต่าง จึงตอ้งการคนงานที-มีคุณสมบติัต่างกนั แต่คนงานไม่มี
ขอ้มลูเกี-ยวกบังานที-ตนเองตอ้งการเพียงพอ จึงยอมวา่งงานและสูญเสียรายไดเ้พื-อแสวงหางานทาํ 
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Abstract 

The objective of the study is to study career development of Bachelor 
degree graduates who had graduated during 2007-2011 from the 4 governmental 
institutions of higher education which are Silpakorn University, Mahidol University, 
Chulalongkorn University and Srinakharinwirot University.  The concerns of the 
study are on employment status, unemployment, career trends and all other related 
factors which have an effect on those graduates’ profession.  A survey has been 
conducted from population using questionnaires to collect all data and analyze it by 
the use of the statistical package program. 
 
The finding indicates that the number of those Bachelor degree graduates who 
graduated in 2007-2011 is greater than one thousand. It also results that the factor that 
affects their career is related to the factors and other influences from the theory of 
occupation choice, theory of career development and theory of unemployment as 
follows: 

1. Personal factor: A person has his tendency in choosing his career that 
satisfies his need the most. Personal information has an influence over choice of 
career. Personal factors consist of aptitude and intelligence, interest, personal value, 
surrounding person(s), learning achievement, family, personality, character, 
adaptation, habitat and social value. 

2. Personal factor related and/or influenced to choice of career: For 
example, parents have a direct and indirect influence over their children’s choices of 
career. 

3. News information factor: Knowledge of a certain career has an 
influence over choice of career. All surrounding media has influenced over a person’s 
mindset and decision making in choosing a career. 

4. Labor markets have many different dynamics. That is why they need 
workers or labors who are able to contribute in different performance. However, those 
labors do not have enough information about career they want. They are then 
voluntarily unemployed and losing their income from career. 

The results of the study are expected to be used as a way(s) in developing 
music education in undergraduate programs and for career counselling for those who 
are currently undergraduates or those who finish their programs at the end. 
 
Key Words: career development, Bachelor of music degree graduates, Bachelor 
degree. 
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บทนํา  
อตัราการวา่งงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเทียบกบัจาํนวนผูว้า่งงานทุกระดบั

การศึกษานั*นสูงขึ*นเรื-อยๆ จากร้อยละ I.E ในปี พ.ศ. ABDD มาเป็นร้อยละ AD.B ในปี พ.ศ. ABBH (สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ABBB) นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงปัญหาการวา่งงานไว้
หลายสาเหตุ ทั*งดา้นประชากร เศรษฐกิจ และสังคม พอสรุปไดว้า่จากการที-อตัราการเพิ-มประชากรถึงร้อย
ละ H - H.A ในช่วงปี พ.ศ. ABCH – ABEH ทาํใหป้ระชากรลน้งานในปัจจุบนั ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลก
ไดต้กตํ-า ทาํใหก้ารขยายตวัของตลาดลดลง แต่การขยายตวัของผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัสูงกลบัเพิ-มตาม
ค่านิยมของสงัคมไทยวา่ผูมี้การศึกษาสูงจะมีรายไดดี้ เป็นผลใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอตัตรา
การวา่งงานสูงขึ*น (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ABAM : 3) ขอ้มลูจากสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติบอกวา่ พ.ศ.ABBD จากจาํนวนประชากรทั*งประเทศ 
67,583,56C คน เป็นผูมี้งานทาํ HM,464,660 คน เป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้น ศิลปะ บนัเทิง และนนัทนาการ 
AHC,EEC คน ซึ-งเท่ากบั C.BI% ของผูมี้งานทาํทั*งประเทศ ซึ-งอาชีพดนตรีเป็นเพียงส่วนหนึ-งใน C.BI% 
ดงักล่าว  

จากสภาพเศรษฐกิจที-ไม่ดีในปัจจุบนั รวมถึงเป็นช่วงหลงัยคุตกตํ-าของอุสาหกรรมดนตรี
(หลงั พ.ศ. 2541) บริษทัค่ายเพลงต่าง ๆ ยบุกิจการใหเ้ลก็ลง ลดปริมาณการแต่งเพลงใหม่ๆ และนาํเพลง
เก่าออกมาทาํซํ* าเพื-อลดตน้ทุนการผลิต ส่งผลใหง้านทางดา้นดนตรีต่างๆ ในการผลิตลดลงไปดว้ย (ณวรา 
พิไชยแพทย,์ 2553) ในขณะเดียวกนัก็มีผูป้ระกอบอาชีพนกัดนตรีโดยที-ไม่ไดจ้บการศึกษาดา้นดนตรี
จาํนวนมาก ทาํใหพื้*นที-ของอาชีพนกัดนตรีมีนอ้ยลง ประกอบกบัมีผูจ้บการศึกษาดา้นดนตรีเพิ-มขึ*นในแต่
ละปี ปัจจยัเหล่านี*ทาํใหเ้กิดภาวะการแข่งขนัที-สูงในขณะที-ค่าตอบแทนตํ-าลง ผูที้-ตอ้งการทาํงานอยา่งมั-นคง
กต็อ้งเลือกเป็นแรงงานในระบบ เช่นอาจารยส์อนดนตรี ในขณะที-งานอื-น ๆ ในตลาดงานสาํหรับแรงงาน
ในระบบนั*นมีไม่มาก นอกจากนั*นคืองานนอกระบบเช่น นกัดนตรีอิสระที-รับงานมาทาํที-บา้น งานสอน
ดนตรีตามโรงเรียนดนตรีและรับสอนที-บา้นซึ-งมีค่าตอบแทนตามจาํนวนนกัเรียน การเป็นนกัดนตรีตาม
สถานบนัเทิง ซึ- งผูป้ระกอบการไม่พิจารณาการเขา้ทาํงานจากวฒิุการศึกษา ทาํใหผู้จ้บการศึกษาดนตรีใน
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งแข่งขนักบันกัดนตรีที-ไม่มีวฒิุศึกษาดา้นดนตรีอีกดว้ย จากการแข่งขนัที-สูงในอาชีพ
ดนตรีอาจทาํใหผู้ที้-จบการศึกษาดนตรีหนัไปประกอบอาชีพในดา้นอื-นๆ ซึ-งมีตลาดงานที-ใหญ่กวา่และ
ค่าตอบแทนที-สูงกวา่ ทาํใหเ้กิดการแยง่งานกบัผูจ้บการศึกษาในสาขาอื-นๆ เป็นสาเหตุหนึ-งของการวา่งงาน  
 
สุกรี เจริญสุข ไดก้ล่าวถึงการตกงานของนกัดนตรีดงันี*  “หลงัจากวนัที- A กรกฏาคม ABDC เมื-อประเทศไทย
ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทาํใหกิ้จการดนตรีตกตํ-าอยา่งมาก ไม่มีคนเที-ยวกลางคืน ไม่มีคนดื-มและกิน
อาหารนอกบา้นไม่มีคนฟังเพลงกลางคืน ไนตค์ลบั ภตัตาคารถกูปิด นกัดนตรีตกงานจาํนวนมาก อาชีพนกั
ดนตรีที-เคยรุ่งเรืองกลบัตกตํ-าอยา่งน่าใจหาย นกัดนตรีชาวต่างประเทศตอ้งบินกลบับา้น” (สุกรี เจริญสุข, 
2551) 
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การศึกษาเป็นหนึ-งในปัจจยัสาํคญัในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา การเลือกที-จะศึกษาในแต่ละสาขาวิชาหมายถึงการเลือกที-จะประกอบอาชีพนั*น ๆ ใน
อนาคต การเรียนดนตรีในระดบัปริญญาตรี เป็นการเรียนเพื-อประกอบอาชีพดนตรี  (อุเทน อินทโร, ABBC) 
หลกัสูตรดนตรี เป็นหลกัสูตรที-เปิดสอนในระดบัอุดมศึกษาของไทยครั* งแรกใน พ.ศ. ADZZ ในระดบั
อนุปริญญาและพฒันาจนพฒันาไปสู่ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และถึงระดบัปริญญาเอกในปี
การศึกษา  2548 (ณรงคช์ยั ปิฎกรัชต,์ 2553) เกิดการผลิตบุคลากรทางดนตรีขึ*นมากมายเขา้สู่งานดา้น
ดนตรีต่างๆ และอุตสาหกรรมดนตรี นอกจากนี*  อุเทน อินทโร ยงัไดก้ล่าวถึงการศึกษาดนตรีใน
มหาวิทยาลยัดงันี*  

นอกจากนี*  สุกรี เจริญสุข ยงัไดก้ล่าวต่ออีกวา่สืบเนื-องจากปัญหาทางเศรษฐกิจดงักล่าวทาํให้
นกัดนตรีหนัไปประกอบอาชีพครูมาขึ*น ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของโรงเรียนดนตรีตามศูนยก์ารคา้ ทุก
จงัหวดั และมีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดการสอนดนตรีขึ*นมากมาย การศึกษาดนตรีขยายอาชีพกวา้งขวางขึ*น 
อาทิ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีสมยันิยม ธุรกิจดนตรี ดนตรีแจ๊ส อุตสาหกรรมดนตรี ดนตรีบาํบดั ดนตรีศึกษา 
ดนตรีวิทยา การสอนดนตรีปฏิบติั ดนตรีเทคโนโลยี ดนตรีประกอบภาพยนตเ์ป็นตน้ 
 

จากความเป็นมาดงักล่าวทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งการศึกษาเกี-ยวกบัปัจจยัการวา่งานของผูจ้บ
การศึกษาดนตรีในประเทศไทยและการประกอบอาชีพดา้นดนตรีเพื-อเป็นแนวทางในการ จดัการศึกษา
ดนตรีสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาดนตรีและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพสาํหรับผูจ้บการศึกษาดนตรี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที-มีผลต่ออาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรี จาก

มหาวิทยาลยัของรัฐ D แห่ง ศึกษาแนวโนม้ของการประกอบอาชีพดนตรีของผูที้-จบการศึกษาดนตรี  
 

วธีิการวจิยั   
การวิจยัเรื-อง ภาวะภาวะทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีในมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื-อวิเคราะห์ภาวะทางอาชีพของผูที้-จบการศึกษาดนตรีในระดบั
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัศิลปากร การวิจยัครั* งนี*แบ่งการศึกษาวิจยัออกเป็น A รูปแบบคือ 
 E. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มลูจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์  
หนงัสือ และบทความต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อนาํขอ้มลูที-ไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัการวิจยัเชิงสาํรวจ 
 A. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาภาวะทางอาชีพ รวมถึงความคิดเห็นของผู ้
จบการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื-องมือในการ
เกบ็ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงันี*  
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(. ประชากรที*ศึกษา 
ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* มุ่งศึกษาเฉพาะผูที้-จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลยั D แห่ง คือ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที-สาํเร็จการศึกษาในปี ABBC ถึง ABBD ทุกสาขาวิชาดนตรี โดยสาเหตุที-
เลือกปีการศึกษาดงักล่าวเพราะตอ้งการเผื-อเวลาในการประกอบอาชีพของผูจ้บการศึกษา โดยศึกษา
ประชากรทั*งหมด ECFF คน ที-จบการศึกษาดนตรีในระหวา่งปี ABBC ถึง ABBD 
 
+. การสร้างเครื*องมอืที*ใช้ในการวจิยั 

ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการวิจยั โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยการใชปั้จจยัต่างๆจาก
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพ และทฤษฎีการวา่งงานมาเป็นพื*นฐานในการตั*ง
สมมุติฐานในการวิจยั ดงันี*  

E. ปัจจยัส่วนบุคคล 
A. ปัจจยับุคคลที-เกี-ยวขอ้ง 
H. ปัจจยัขอ้มลูข่าวสาร 

 
0. เครื*องมอืที*ใช้ในการวจิัย 

ในส่วนเครื-องมือที-ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณเพื-อใหเ้ขา้ใจถึงภาวะทางอาชีพและปัจจยัที-ส่งผล
ถึงภาวะทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรีมหาวิทายลยัศิลปากร ผูวิ้จยัไดส้ร้าง
แบบสอบถามขึ*นจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัและบทความต่างๆ เพื-อใหค้รอบคลุมสิ-งที-ศึกษา แลว้นาํมา
สร้างแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เกี-ยวกบัขอ้มลูทางอาชีพและความคิดเห็น
เกี-ยวกบัการศึกษาดนตรีที-มีผลต่ออาชีพดงักล่าว 
 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํจดหมายขอความร่วมมือไปยงัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที-ใชใ้นการวิจยั โดยทาํการขอ
ขอ้มลูเกี-ยวกบัจาํนวนนกัศึกษาที-จบการศึกษาระหวา่งปี ABBC - ABBD และช่องทางการติดต่อเพื-อทาํการ
สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม เมื-อไดจ้าํนวนประชากรที-ใชใ้นการสาํรวจมาแลว้จึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งที-ใช้
ในการวิจยั โดยที-ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นประชากรขนาดเลก็ มีจาํนวนประชากร ECFF คน  
ผูวิ้จยัจึงตดัสินใจสาํรวจประชากรทั*งหมดในการวิจยั จากนั*นจึงทาํการติดต่อเพื-อส่งแบบสอบถามและ
รวบรวมแบบสอบถามที-ตอบกลบัมาเพื-อนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนนี*ใชวิ้ธีวิเคราะห์ค่าสถิติเชิง

บรรยาย  คือ ความถี- ค่าร้อยละ ค่าเฉลี-ย แลว้จึงนาํเสนอขอ้มลูในรูปของตารางแจกแจงความถี- โดยใช้
โปรแกรม SPSS/PC ในการประมวลผล และส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐานใช ้  Likert Scale จดัแบ่งความสาํคญั
ของปัจจยัต่างๆ คือ 

ตารางที-H.E ตารางแสดงหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน B ระดบั 
ระดบัความสาํคญั คะแนน 
สาํคญัมากที-สุด B 
สาํคญัมาก D 
สาํคญัปานกลาง H 
สาํคญันอ้ย A 
ไม่มีความสาํคญั E 
 
สาํหรับเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่าเฉลี-ยในแต่ละระดบัชั*น ใชสู้ตรคาํนวน ดงันี*  

ความกวา้งของช่วงระดบัความคิดเห็น  =    

คะแนนสูงสุด	–	คะแนนตํ-าสุด

จาํนวนชั*น
 

       

        =   
���

�
 

                                 
                                                              =  0.8 
 
 
 
 
 

ตารางที-H.A ตารางแสดงหลกัเกณฑก์ารประเมิณของระดบัคะแนนเฉลี-ย 
ระดบัคะแนนเฉลี-ย การแปรผล 

4.20 – B.CC ปัจจยัที-มีผลมากที-สุด 
3.40 – D.EI ปัจจยัที-มีผลมาก 
2.60 – H.HI ปัจจยัที-มีผลปานกลาง 
1.80 – A.BI ปัจจยัที-มีผลนอ้ย 
1.00 – E.ZI ปัจจยัที-มีผลนอ้ยทีสุด 
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ผล/ สรุปผลการวจิยั 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูที้-จบการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรี ระหวา่งปี ABBC - ABBD มี

จาํนวนมากกวา่หนึ-งพนัคน  และพบวา่ปัจจยัที-ส่งผลต่ออาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีในระดบัปริญญาตรี 
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัและอิทธิพลต่างๆจากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Hoppock (อา้งถึงใน อมรรัตน์ 
เหล่าบุญมา, ABBC) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Scheffer (อา้งถึงใน อรอนงค ์ธญัญะวนั, ABHI) และทฤษฎี
การวา่งงานตามแนวคิดของสาํนกันีโอคลาสสิก (นิพนธ์ พวัพงศกร ABHM) ดงันี*  

E. ปัจจยัส่วนบุคคล (จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Hoppock และ ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ 
Scheffer) บุคคลมีแนวโนม้ที-จะเลือกอาชีพที-ตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากที-สุด ขอ้มลูเกี-ยวกบั
ตนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยปัจจยัส่วนบุคคลมีองคป์ระกอบดงันี* คือ ความถนดัและสติปัญญา 
ความสนใจ ค่านิยม บุคคลแวดลอ้ม ผลสมัฤทธิ{ ทางการเรียน ครอบครัว บุคลิกภาพและการปรับตวั ถิ-นที-
อยูแ่ละค่านิยมในชุมชน 

A. ปัจจยับุคคลที-เกี-ยวขอ้ง (จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Hoppock) มีอิทธิพลต่อการเลือก
อาชีพ เช่นผูป้กครองมีอิทธิพลต่ออาชีพของบุตรหลานทั*งทางตรงและทางออ้ม  

H. ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Hoppock) ความรู้เกี-ยวกบัอาชีพนั*นๆ
มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ สื-อต่างๆที-อยูร่อบตวัมีอิทธิพลทางความคิด รวมไปถึงการตดัสินใจประกอบ
อาชีพต่างๆ 

D. จากทฤษฎีการวา่งงานตามแนวคิดของสาํนกันีโอคลาสสิก ตลาดแรงงานมีความแตกต่าง 
จึงตอ้งการคนงานที-มีคุณสมบติัต่างกนั แต่คนงานไม่มีขอ้มูลเกี-ยวกบังานที-ตนเองตอ้งการเพียงพอ จึงยอม
วา่งงานและสูญเสียรายไดเ้พื-อแสวงหางานทาํ 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัเรื-อง การศึกษาภาวะทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีระดบัปริญญาตรี พบวา่ 

ผลการศึกษาจะสอดคลอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ที-ใชใ้นการวิจยั โดยที-ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลอยา่งมากต่อการ
เลือกอาชีพมากกวา่ปัจจยับุคคลที-เกี-ยวขอ้ง ส่วนปัจจยัขอ้มูลข่าวสารมีผลอยา่งมากต่อการไดง้านทาํและ
ประเภทหรือลกัษณะของงานที-ทาํ สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาที-มีฐานะทางครอบครัวดีอาจมีโอกาสในการ
หางานที-ตอ้งการมากกวา่ เพราะสามารถรอจนกวา่จะไดอ้าชีพที-พึงพอใจได ้ ในขณะที-ผูที้-มีฐานะทาง
ครอบครัวไม่ดีนกั อาจใชเ้วลาในการเลือกอาชีพไดน้อ้ยกวา่เพราะความจาํเป็น ในขณะที-การศึกษาดนตรีมี
แนวโนม้การขยายตวัสูงขึ*นจากจาํนวนผูจ้บการศึกษาที-เพิ-มมากขึ*นและการเปิดขาสาใหม่ๆ แต่ยงัไม่มี
แนวโนม้การเพิ-มขึ*นของการประกอบอาชีพดนตรี 
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ข้อเสนอแนะ 
E. จากการวิจยั พบวา่ ทางมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไดมี้การสาํรวจภาวะการทาํงานของผูจ้บ

การศึกษาอยูแ่ลว้ แต่ขอ้มูลที-ไดน้ั*นไม่ไดมี้การสาํรวจแบบเจาะลึกเพราะผูจ้บการศึกษามีจาํนวนมาก ผูวิ้จยั
เสนอแนะใหมี้การสาํรวจภาวะการทาํงานของผูจ้บการศึกษาแบบเจาะลึกอยา่งสมํ-าเสมออยา่งนอ้ย B ปีต่อ
ครั* ง เพื-อใหรู้้ถึงความเป็นไปของตลาดงานดา้นดนตรี  

A. สถาบนัการศึกษาต่างๆควรใหค้วามสาํคญักบัความร่วมมือเพื-อการศึกษาวิจยั โดยการ
สนบัสนุนทางดา้นขอ้มลูที-มีอยู่เพื-อใหเ้กิดการพฒันาในภาพรวมของการศึกษาดนตรีและการประกอบ
อาชีพดนตรี 

3. รัฐบาลควรส่งเสริมใหมี้การจดัตั*งสาขาวิชาทางดา้นดนตรีใหม่ๆ เพื-อผลิตผูส้าํเร็จ
การศึกษาที-สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน 

D. เศรษฐกิจมีผลต่อการจา้งงานและการมีงานทาํของผูจ้บการศึกษา และสถานประกอบการ
ต่างกนันั*นสามารถรองรับผูส้าํเร็จการศึกษาไดต่้างกนัทั*งดา้นปริมาณและคุณภาพ ดงันั*นรัฐบาลควร
ส่งเสริมใหมี้สถานประกอบการใหม่เกิดมากขึ*นเพื-อที-สถานประกอบการเหล่านี* จะเป็นแหล่งจา้งงาน
ผูส้าํเร็จการศึกษาใหม่ได ้
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ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกจิของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกข้าว : กรณศึีกษา อาํเภอสองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
Economic Relationship of Supply Chain Management In Rice Production,      
Case Study : Song Phi Nong District of Suphan Buri Province 

 
ผู้วจัิย กรกมล อินทร์สอน  , วิโรจน ์ เจษฎาลกัษณ์ 
 สาขาวิชา การประกอบการ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภท รูปแบบ และระบบของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้วตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร เพ่ือให้
ทราบถึงวิธีการจดัการห่วงโซ่อุปทานและความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้วท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่  เกษตรผูเ้พาะปลูกขา้ว และผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา่1) เกษตรกรอาํเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น
พ้ืนท่ีลุ่ม เกิดนํ้ าท่วมขงัทุกปีในช่วงตน้ฤดูฝน จึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีส่งผลใหเ้กษตรกรปลูกขา้วนาปรัง โดย
ใชรู้ปแบบวิธีการหว่านขา้วในการเพาะปลูก 2) ระบบการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรอาํเภอสองพ่ีน้อง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่มีการวางแผนการผลิต กล่าวคือ ไม่มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้ตรงตาม
เป้าหมายและเต็มประสิทธิภาพ หรือการจดัสรรกาํลังคนเพ่ือทาํการผลิต  เน่ืองจากเกษตรกรดาํเนิน
กระบวนการผลิตขา้วจากความเคยชินและประสบการณ์ตรงของตนเอง3) สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูก
ขา้วของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรยงัขาดความรู้ในการบริหารจดัการผลิตท่ีดีและไร้ท่ีดินทาํกินเป็นของ
ตนเองจึงทาํให้ตน้ทุนการผลิตขา้วสูงข้ึน รวมทั้งเกิดภาวะรายได้ขาดมือเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเป็นหน้ี
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ 4) ห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งกิจกรรมการ
ผลิต ตั้ งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการเตรียมเมล็ดพันธ์ กระบวนการปลูกและการดูแลรักษา 
กระบวนการเก็บเก่ียว ตลอดจนกระบวนการจดัจาํหน่ายให้ผูรั้บซ้ืออย่างเป็นระบบ5) ในปัจจุบนัอาชีพ
เกษตรกรรมพฒันาเป็นการเพาะปลูกในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน ในห่วงโซ่อุปทานของการเพาะปลูกมีลกัษณะ
ของการจา้งงานในทุกกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก จดัหาเมล็ดพนัธ์ การปลูกและการดูและ
รักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียว ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้ว 
องคก์รรัฐบาล รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว ให้เกิดการรับรู้
และเขา้ใจใน ระบบ สภาพแวดลอ้มและความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกข้าว  ตลอดจนวิธีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ี เกิดข้ึน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจดัการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้วต่อไป 

 
คําสําคญั : ประเภทและรูปแบบ, ระบบ, ห่วงโซ่อุปทาน, การเพาะปลูกขา้ว 
 
Abstract 

This research is to study the category, type, and system of rice production 
as well as rice-growing environments and to understand the supply chain management 
and its relationship with real-world economy of rice production industry. The study 
groups are rice farmers and businessmen in the rice supply chain by conducting an in 
-depth interview. The research finds that 1) since the geographical feature of Song 
Phe Nong District of Suphan Buri Province is lowland and rainfed at the beginning of 
rainy season every year, the rice farming is primarily off-season by sowing method,  
2) rice farmers of Song Phi Nong District of Suphan Buri Province not adopting the 
system of rice production, planning of rice production, planning of resources used in 
production, and planning of human resources in rice production since the farmers 
produce rice by familiarity and direct experiences, 3) rice-growing environments: 
since the farmers lack of production management skills and because they do not own 
the land, these result in higher cost of goods sold, no cash on hand, and mostly owing 
money to Bank For Agriculture And Agricultural Co-Operatives, 4) rice supply chain: 
there is cooperation in rice production activities from production process, seeds 
preparation process, cultivation process, pest-control and soil-fertility-maintenance 
process, and harvesting process as well as trade and distribution to buyers 
systematically, 5) at the present time, agricultural farming has been more 
commercialized. In the rice growing supply chain, there is job opening in all activities 
from field preparation, seeds preparation, cultivation, pest controlling, soil-fertility 
maintaining and harvesting.This study can be used as a guideline for rice farmers, 
organizations, or government bodies, as well as business owners in the chain to 
acknowledge and to understand the system, environment and economic relationship in 
the chain of rice farming 
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บทนํา 
 ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบั
ประชากรทั้งประเทศในฐานะผูบ้ริโภค และกวา่คร่ึงหน่ึงของประชากรนั้นก็อยูใ่นภาคเกษตรกรรมดงันั้น
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคท่ีสร้างรายไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ (ประชา คุณธรรมดี, 2553: 1)    
“ การเพาะปลูกขา้ว หรือ การทาํนาเป็นการทาํเกษตรกรรมชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยมีรายไดจ้ากการส่งออกขา้วนบัแสนลา้นบาท และส่งออก
เป็นอันดับหน่ึงของโลกมาอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ นภาคการผลิตจึงมีบทบาทท่ีสําคัญอย่างมาก ตั้ งแต่
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กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว โดยการเพาะปลูกขา้วในแต่ละทอ้งถ่ินจะแตกต่างกนัไปตาม
สภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถ่ินนั้น ๆจึงส่งผลทาํให้การเพาะปลูกขา้วมีรูปแบบวิธีการ
เพาะปลูกท่ีแตกต่างกันออกไป”(มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถมัภ์, 2548)การทาํเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกขา้วในปัจจุบนัการผลิตสินคา้เกษตรปัจจุบนัน้ีเป็นการผลิตท่ีอยู่ในรูปแบบเพื่อวตัถุประสงคท์าง
การคา้เป็นหลกั  เกษตรกรจาํเป็นตอ้งเพ่ิมปัจจยัการผลิต เช่น ท่ีดิน แรงงาน ทุน เคร่ืองจกัรกล เมล็ดพนัธ์ุ
พืช ปุ๋ยและเคมีเกษตร รวมถึงแรงงาน(แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตร, 2554)ในปัจจุบนัจึงก่อเกิดธุรกิจ
เกษตรต่างๆมากมาย เช่นธุรกิจคา้เมล็ดพนัธ์ ธุรกิจคา้ปุ๋ย บริการรับจา้งฉีดยา ธุรกิจรับจา้งเก่ียวขา้ว ธุรกิจ
โรงสีขา้ว เป็นตน้ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์
เชิงเศรษฐกิจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัดงักล่าวดว้ย ส่งผลให้เกษตรกรพบกบัปัญหาในการทาํเกษตรกรรม
การเพาะปลูกขา้วข่อนขา้งมาก อาทิ เช่น ตน้ทุนการผลิตขา้วสูง ราคานํ้ ามนัแพง ปุ๋ยราคาแพง ปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลางทาํใหผ้ลผลิตขายไดร้าคาถูก, ปัญหาภยัธรรมชาติ ปัญหาการคุกคามจาก
ศตัรูพืชเป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตขา้วทั้งส้ิน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีในอาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษา 
เน่ืองจากประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรประเภทการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก 
(สาํนกังานเกษตรอาํเภอสองพ่ีนอ้ง, 2554)ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงห่วงโซ่อุปทานในการเพาะปลูกขา้ว
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยศึกษาขอ้มูลเชิงลึกถึงรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ประเภท รูปแบบและระบบของ
การทาํเกษตรกรรมประเภทการเพาะปลูกขา้วรวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆในการทาํเกษตรกรรมเพาะปลูก
ข้าว ตลอดจนการจดัการการห่วงโซ่อุปทานของการเพาะปลูกข้าวเพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์เชิง
เศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และให้ได้มาซ่ึง
แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้วต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้ว 
2. เพ่ือศึกษาระบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้ว 
3. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้ว 
4. เพ่ือศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกขา้ว  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทเพาะปลูกขา้ว 
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วธีิการวจัิย 
1.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.1 การเลอืกพืน้ท่ีในการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection) ดว้ยการเลือกพ้ืนท่ี

ศึกษาในเขตอาํเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัจจยัแวดล้อมหลายด้านท่ี
เหมาะสมกับการวิจยั เช่น เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรผูเ้พาะปลูกข้าวมากท่ีสุดของจงัหวดัสุพรรณบุรี มี
ศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรท่ีครบถ้วนเหมาะสมแก่การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
ความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้ว 

1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีผูวิ้จยัเลือกสมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
1.2.1 เกษตรกรผู ้เพาะปลูกข้าว  จํานวน  10 ราย  โดยคัดเลือกจากเกษตรผู ้มี

ประสบการณ์ในการเพาะปลูกขา้วไม่ตํ่ากวา่ 10 ปี 
1.2.2 ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรและหน่วยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละชนิด ดงัน้ี 

1.2.2.1  ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้เมลด็พนัธ์ุ  3 ราย 
1.2.2.2  ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้เคมีเกษตร   3 ราย 
1.2.2.3  ผูป้ระกอบการธุรกิจรถรับจา้งเก่ียวขา้ว  3 ราย 
1.2.2.4  ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสี    3 ราย 
1.2.2.5  แรงงานรับจา้ง     3 ราย 

 ดงันั้น ประชากรรวมทั้งหมดท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีรวมทั้งสินจาํนวน 
25 ราย จากขอ้มูลพ้ืนฐานเหล่าน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถศึกษาถึงรายละเอียดของขอ้มูลเพ่ือนาํไปสู่ผลของการ
วิจัยเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้ งไว้ แต่ทั้ งน้ีจ ํานวนประชากรท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่าง กล่าวคือ เม่ือทาํการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างไปได้ช่วงระยะเวลาหน่ึง และขอ้มูลท่ีได้นั้นไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีประเด็นใหม่เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีสามารถเก็บรวบรวมได ้ผูวิ้จยักจ็ะหยดุทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือ แต่
หากผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจนครบแลว้พบวา่มีขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นใหม่ๆเพ่ิมข้ึนและมี
ความแตกต่างกนัจากการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจะทาํการขยายขอบเขตกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นในทุกประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 

1.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.3.1 การศึกษาเอกสาร เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํเกษตรกรรมของ

เกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้วโดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั หนงัสือ ตลอดจน
ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชน 
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1.3.2 การสัมภาษณ์  ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการ
สมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั(key informant interview) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้หรือมีขอ้มูลในเร่ืองท่ีผูวิ้จยักาํลงั
ศึกษาดีท่ีสุดหรือมีความเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด โดยกาํหนดตวัผูต้อบบางคนแบบเจาะจงเอาไวล่้วงหน้าโดย
ผูวิ้จยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการสร้างแนวคาํถามอย่างกวา้ง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้คาํถามต่างๆ สามารถยืดหยุน่ได ้และการซกัถามในประเด็นและขอ้คาํถามต่างๆ จะมีการ
ปรับเปล่ียนลาํดบัไปไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม 

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจัิย 
2.1  แบบสัมภาษณ์  เป็นชุดคาํถามท่ีใชบ้นัทึกคาํตอบการสมัภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์เป็น

ผูบ้ ันทึกคาํตอบท่ีได้จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัเลือกใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่ตอ้งเตรียมขอ้คาํถามไวล่้วงหนา้ จึงมีความยืดหยุน่สูง ผูวิ้จยัไดส้ร้างประเด็นคาํถามเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางการสมัภาษณ์จาํนวน 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

ฉบับที่ 1 : ประเด็นคาํถามสําหรับเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกขา้ว โดยประเดน็หลกัของขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร, ประเภทและรูปแบบการ
ประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้ว, ระบบการประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้ว, สภาพแวดลอ้มในการ
ประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้ว,  ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว, การ
บริหารจดัการการประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้ว, ขอ้เสนอแนะแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฉบับท่ี 2 : ประเด็นคาํถามสาํหรับผูป้ระกอบการและหน่วยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้ว โดยแบ่งประเด็นหลกัของขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผูป้ระกอบการ, คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและหน่วยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว, การบริหารจดัการธุรกิจของผูป้ระกอบการ, เกษตรกรท่ีมาใช้บริการ, 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดัในการทาํงาน  

  2.2  ส่ิงสนับสนุนการเกบ็ข้อมูลการวจัิย 
2.2.1 สมุดบนัทึก เพ่ือบนัทึกขอ้มลูจากการซกัถามผูใ้หข้อ้มูล 
2.2.2 แฟ้มเก็บขอ้มูล เพ่ือแยกขอ้มูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพ่ือความเรียบร้อยและ

การนาํขอ้มูล มาใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว 
2.2.3 เทปบันทึกเสียง เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมเน้ือหา

ครบถว้น เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถบนัทึกไวไ้ดท้ั้งหมดไดท้นัขณะซกัถาม 
2.2.4 กลอ้งถ่ายรูป เพ่ือใชบ้นัทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสาํคญัท่ีผูวิ้จยั

เห็นวา่สมควรจะบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  แนวคําถามในการวิจัย จํานวน  2 ฉบับ  ผู ้วิจ ัยได้
ดาํเนินการสร้าง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
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3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลกัการจากหนงัสือ ตาํรา เอกสารและงานวิจยั สอบถามบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพาะปลูกข้าวและการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปลูก เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวคาํถามจากนั้นนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงขอ้คาํถามใหส้มบูรณ์ข้ึน 

3.2 ศึกษาวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือกาํหนดประเดน็คาํถามใหต้รงตามวตัถุประสงค ์
3.3 กาํหนดหัวขอ้ประเด็นหลกัและประเด็นย่อยของแนวคาํถาม เพ่ือช่วยให้การสร้าง

แนวคาํถามใหค้รอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาใหค้รบถว้น 
3.4 พิจารณาประเด็นคาํถาม ให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างและมีความเป็นปรนัยและ

ครอบคลุมในขอ้มูลของประเด็นในการสัมภาษณ์ จากนั้นนาํประเด็นคาํถามไปให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.5 ปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 4. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

เม่ือการสัมภาษณ์ระหว่างผูวิ้จยักบัผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นไปดว้ยความกนัเองมากท่ีสุด จึงเร่ิม
บนัทึกการสนทนา แต่ในบางคร้ังผูว้จิยัไดข้ออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลใชเ้ทปบนัทึกเสียงช่วยเกบ็ขอ้มูลในกรณีท่ี
เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญั และไม่สามารถจดจาํไดท้ั้งหมด จากนั้นผูวิ้จยัถอดเทปบนัทึกเสียงทนัที 

5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 6 เดือน ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2556  จนถึง 

เดือนมีนาคม 2557 ผูวิ้จยัเร่ิมจากศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว เพ่ือเขียน
โครงการวิจยั จากนั้นเขา้ไปในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพื่อเก็บขอ้มูลจากสมัภาษณ์และเขียนรายงานให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะๆ โดยเก็บขอ้มูลให้ครบถว้นทุกประเด็นคาํถาม
ก่อนเขียนรายงานผลการวิจยั 
 6. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ประเภทและ
รูปแบบการประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว, ระบบการประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว และ 
สภาพแวดลอ้มในการประกอบเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้ว โดยผูวิ้จยัจะวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้พร้อมกบัการ
เก็บขอ้มูล เพื่อพิจารณาและแยกประเด็นขอ้มูลท่ีได ้หากขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะตอบคาํถาม
ในประเดน็วิจยั ผูวิ้จยัจะเก็บขอ้มูลต่อไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

6.2 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) สามารถตอบคาํถามในประเด็นความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว
ได ้โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูกแยกประเภทและวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิดเพ่ือหาขอ้สรุปท่ี
ชดัเจนเป็นภาพรวม  

6.3 นาํขอ้สรุปไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือความถูกตอ้งอีกคร้ังแลว้
จึงจดัทาํเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 
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7. การตรวจสอบข้อมูล 
ผูท้ ําวิจยัจึงใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งบุคคลท่ี

แตกต่างกนั กล่าวคือถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และอาจใชเ้อกสารควบคู่
กนัไปกับการซักถาม ทั้งน้ีจะทาํให้ทราบว่าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากหลายแหล่งนั้นสอดคลอ้งถูกตอ้ง
หรือไม่  หากขอ้มูลมีความขดัแยง้ไม่ตรงกนักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูส้ัมภาษณ์คนใดคนหน่ึง ผูว้ิจยันาํคาํถาม
เดิมสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลอีกคร้ังโดยเปล่ียนคนสมัภาษณ์ เพ่ือเป็นการยืนยนัและหาขอ้สรุปขอ้มูลนั้นให้เกิด
ความชดัเจน และถา้หากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการศึกษา ผูวิ้จยัจะเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมเติมใหส้มบูรณ์ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจของการจดัการห่วงโซ่อุปทานการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วกรณีศึกษา อาํเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรีนั้น สามารถสรุป
ขอ้มูลเป็น 5 ส่วน ดงัต่อน้ี 

1. ประเภทและรูปแบบการเพาะปลูกข้าวในอาํเภอสองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
1.1 ประเภทการเพาะปลูกข้าว 

 ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกในพื้นท่ีอาํเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
นั้นสามารถจาํแนกไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 

- จาํแนกตามฤดูกาลปลูกขา้วหรือสภาพของแสงแดด  เป็นการเพาะปลูกขา้วประเภท
ขา้วนาปรังเน่ืองจากเป็นขา้วท่ีออกดอกตามอายุเก็บเก่ียวและปลูกไดต้ลอดปีและสามารถนบัเป็นจาํนวน
วนัไดต้ั้งแต่วนัตกกลา้ถึงวนัออกรวง 

- จาํแนกตามสภาพการเก็บเก่ียว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเบาและขา้วหนัก 
กล่าวคือ ขา้วเบาเป็นขา้วท่ีใชร้ะยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเก่ียวสั้นมีอายกุารปลูกจนถึงเก็บประมาณ 70-90 วนั 
พนัธ์ขา้วท่ีนิยมปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กข51, กข41 เป็นตน้ ส่วนขา้วหนกั เป็นขา้วท่ีปลูกโดยใชเ้วลานานกวา่
ขา้วเบามีอายกุารปลูกจนถึงเกบ็เก่ียวประมาณ 110-120 วนัข้ึนไป พนัธ์ขา้วท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ีอาํเภอสองพ่ี
น้อง ไดแ้ก่ กข51, กข47, พิษณุโลก1, ชยันาท1, ปทุมธานี1, ปทุมธานี2, สุพรรณบุรี60 เป็นตน้ เกษตรกร
นิยมปลูกขา้วหนกั เน่ืองจากดูแลง่ายขายไดร้าคาสูงกวา่ขา้วเบาและเป็นท่ีตอ้งการของรัฐบาล  

- จาํแนกตามสภาพพื้นท่ีปลูกหรือสภาพแวดลอ้มเป็นเกณฑเ์ป็นการปลูกขา้วแบบ“ ขา้ว
นาชลประทาน ” เน่ืองจากมีการควบคุมระดบันํ้าตลอดฤดูการเพาะปลูก 

1.2 รูปแบบการเพาะปลูกข้าว 
         เกษตรกรในพื้นอาํเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ใชวิ้ธีการปลูกแบบหวา่นหรือ

ท่ีเรียกว่า “ ขา้วนาหว่าน ”เน่ืองจากประหยดัแรงงานและเวลามากกว่าวิธีอ่ืนๆ เกษตรกรใชวิ้ธีการหว่าน
ขา้วงอกโดยการนาํเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือกท่ีถูกเพาะใหง้อกขนาดตุ่มตาไปหวา่นลงในพ้ืนท่ีนาท่ีมีการเตรียม
ดินจนเป็นเทือกแลว้ จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนในการดูแลตน้ขา้วต่อไป 
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2. ระบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
ระบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร อาํเภอสอง

พ่ีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีองคป์ระกอบท่ีดาํเนินงานสมัพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ โดยปัจจยันาํเขา้หรือ
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต ประกอบดว้ยท่ีดินสาํหรับการเพาะปลูกขา้ว, เงินทุน, เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
เพาะปลูกขา้ว, แรงงาน, เมล็ดพนัธ์ขา้ว, ปุ๋ยและเคมีเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีสาํคญั
ต่อระบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทการเพาะปลูกขา้วท่ีจะนําไปสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมดิน, การจดัหาเมลด็พนัธ์, การเพาะปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวโดยวิธีการต่าง ๆ ดงักล่าว
เป็นขั้นตอนการผลิตของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วเพ่ือให้ไดข้า้วเปลือก ซ่ึงเป็น
ผลผลิตสุดทา้ยท่ีไดจ้ากระบบการเพาะปลูกขา้วนัน่เอง 

3. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
      เกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วมีสภาพแวดลอ้มหลายดา้น ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ

สภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี 
สภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว  
ด้านการบริหารจัดการ 

 เกษตรในพื้นท่ีอาํเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรีนั้ นเกษตรกรยงัขาดความรู้เร่ืองการ
บริหารจดัการการเพาะปลูกขา้วให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ อาศยัแต่ความเคยชินและทาํตามๆกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีการวางแผนในการผลิต ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสูง ส่วนในดา้นของการขายผลผลิตนั้น 
เกษตรกรมกัเสียเปรียบกลไกตลาด ราคาท่ีขายไดไ้ม่คุม้ค่ากบัการลงทุน เน่ืองจากราคาขา้วท่ีผนัผวนและ
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  

ด้านสถานะทางการเงินของเกษตรกร 
การเกษตรเชิงเด่ียวทาํให้เกษตรกรเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง เน่ืองจากผลผลิตข้าวท่ีได้มี

จาํนวนมากในช่วงเวลาเดียวกนัจนเกิดภาวะขา้วลน้ตลาด ราคาขา้วจึงตกตํ่า อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถตั้ง
ราคาขายขา้วเองได ้ตอ้งอา้งอิงจากราคาตลาด เม่ือราคาขา้วตกตํ่า รายไดข้องเกษตรกรจึงลดลง สวนทาง
กบัตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดรั้บนอ้ยกว่าค่าใชจ่้าย ประกอบกบัการเพาะปลูก
ขา้วนาปรังนั้นให้รายไดแ้ก่เกษตรกรเพียงปีละ 1-2 คร้ังตามจาํนวนคร้ังในการเก็บเก่ียวเท่านั้น ทาํให้เกิด
ระยะห่างของรายได ้ในขณะท่ีมีความจาํเป็นในการใชจ่้ายอยูต่ลอดเวลา ส่งผลให้เกิดภาวะเงินขาดมือซ่ึง
เป็นสาเหตุให้เกิดหน้ีสิน และการกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้
เขา้มีบทบาทในการใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกร พร้อมทั้งใหบ้ริการดา้นปัจจยัการผลิตต่างๆ  

ด้านที่ดินในการทําเกษตรกรรม 
เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนท่ีดินในการเพาะปลูกข้าว จากการสัมภาษณ์เกษตรกร

ทั้งหมด 15 รายพบว่า มีเกษตรกรเพียง 3 รายท่ีมีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง  และเกษตรกรอีก 12 ราย ตอ้ง
เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืนในการทาํเกษตรกรรม ส่งผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
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สภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว  
ด้านราคาข้าว 
ปัญหาราคาขา้วท่ีผนัผวนเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมานาน เน่ืองจาก

ราคาขายขา้วข้ึนอยูก่บักลไกของตลาด เกษตรกรขาดอาํนาจในการการต่อรองราคา การเอารัดเอาเปรียบ
ของพ่อคา้คนกลาง รวมถึงปัญหาจากการส่งออก ทั้งของภาครัฐและเอกชนมีการกกัตุนขา้วจาํนวนมาก 
ส่งผลใหไ้ม่สามารถระบายออกได ้ทาํใหโ้รงสีรับซ้ือขา้วไดใ้นปริมาณจาํกดัหรือรับซ้ือในราคาตํ่า ในขณะ
ท่ีปริมาณของการผลิตขา้วชาวนายงัอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกบัประเทศผูน้าํเขา้ขา้วบางประเทศมีความ
ตอ้งการบริโภคขา้วลดลง ราคาขา้วจึงปรับตวัลดลง 

โครงการจับจํานาข้าว 
เป็นโครงการท่ีสามารถเพ่ิมรายได้ให้ชาวนาได้จริง ชาวนาท่ีเขา้โครงการจาํนําขา้วได้รับ

ประโยชน์จากส่วนต่างระหว่างราคาจาํนาํกบัราคาตลาด เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นโครงการท่ีช่วย
ยกระดับราคาข้าว และรายได้รวมถึงความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของเกษตรกรเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการรับจาํนาํขา้วน้ีน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการคา้ขา้วไทย จนมีการวิพากษวิ์จารณ์อยา่ง
กวา้งขวางแมรั้ฐบาลจะยอมรับว่าการจาํนาํขา้วมีปัญหาในทางปฏิบติัโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบาง
ขั้นตอนในปัจจุบนั 

ด้านราคาปุ๋ยและเคมเีกษตร 
ราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรมีแนวโนม้ราคาสูงข้ึนเร่ือยเม่ือเทียบกบัอดีต โดยไม่มีการลดลงของ

ราคาแต่อยา่งใด  ส่งผลใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนการผลิตมีราคาสูงข้ึนอยา่งมาก ในปัจจุบนัเกษตรกรบางส่วน
จึงลดการใชเ้คมี และหาสารเคมีทดแทนอ่ืนเช่น ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งน้ี เกษตรกรตอ้งทาํความเขา้ใจความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติั เพราะหากใส่ปุ๋ยเคมีนอ้ยเกินไป อาจส่งผลใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายได ้

ด้านปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ี 
พ้ืนท่ีอาํเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในช่วงฤดูฝนมกัเกิดปัญหา

นํ้าท่วมขงัอยูเ่ป็นประจาํทุกปี ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลใหเ้กษตรกรเร่ิมเพาะปลูก
ข้าวในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ และเก็บเก่ียวแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
โดยประมาณ  เน่ืองจากเกษตรกรจะต้องกะระยะเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลานํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนทุกปีหลกัจากเก็บเก่ียวแลว้เกษตรกรจะปล่อยพ้ืนท่ีนาว่างไว ้รอจนกว่านํ้ าลดลง
เขา้สู่สภาวะปกติจึงเร่ิมการเพาะปลูกอีกคร้ัง 

4. ห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
ด้านการเตรียมพืน้ท่ีเพาะปลูก  
เกษตรกรเร่ิมจากการไถดะเพ่ือพลิกหนา้ดินจากนั้นไถแปรเพ่ือยอ่ยดินให้มีขนาดเล็กลง

และทาํลายตน้อ่อนของวชัพืช จากนั้นระบายนํ้ าเขา้พ้ืนท่ีนาแลว้คราดหรือทุบทาํลายวชัพืชอีกคร้ัง แลว้
ระบายนํ้าออกเพ่ือปรับเทือกใหห้นา้ดินใหส้มํ่าเสมอสาํหรับหวา่นขา้วต่อไป 
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ด้านการเตรียมเมลด็พนัธ์ุ                                                                                                                            
พนัธ์ขา้วนาปรังท่ีนิยมปลูกในอาํเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ กข51, กข47, 

พิษณุโลก1, ชยันาท1, ปทุมธานี1, ปทุมธานี2, สุพรรณบุรี60 เป็นตน้เน่ืองจากเป็นพนัธ์ท่ีให้ผลผลิตดีและ
เป็นท่ีต้องการของตลาด เกษตรกรจะคดัเลือกพนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิ เมล็ดพนัธ์มีความงอกดี ไม่มีส่ิงเจือปน 
เกษตรกรบางรายเลือกท่ีจะเก็บขา้วเปลือกของตวัเองไวท้าํพนัธ์ขา้วในการเพาะปลูกรอบถดัไป บางราย
เลือกซ้ือจากร้านคา้ หรือจากเกษตรกรท่ีมีพนัธ์ขา้วท่ีใหผ้ลผลิตดี แลว้แต่กรณี  

ด้านการปลูกและการดูแลรักษา 
เกษตรกรปลูกขา้วโดยใช้วิธีการหว่าน โดยหว่านขา้วลงไปในพื้นท่ีนาให้สมํ่าเสมอทัว่

แปลง ขา้วจะเจริญเติบโตสมํ่าเสมอกนั ในระหว่างการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว เกษตรกรตอ้งดูแลตน้ขา้ว 
โดยการควบคุมระดบันํ้ า การใสปุ๋ย กาํจดัวชัพืชและป้องกนัโรคขา้ว ให้เหมาะสมกบัช่วงการเจริญเติบโต 
ของขา้ว นอกจากน้ี เกษตรกรตอ้งขยนัตรวจดูตน้ขา้วท่ีปลูกไวอ้ยา่สมํ่าเสมอๆดว้ย 

ด้านการเก็บเกีย่ว 
จากปัญหานํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปีของอาํเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

เกษตรกรจึงตอ้งกะระยะในการเก็บเก่ียวให้เหมาะสมกบัเวลาหรือก่อนช่วงฤดูฝน โดยเกษตรกรจะเร่ิมเก็บ
เก่ียวขา้วเม่ือระยะขา้วสุกเหลืองเกือบทั้งรวงหรืออายุขา้วได ้120 วนัหลงัจากวนัท่ีหว่าน ผลผลิตขา้วของ
ประชากรในพ้ืนท่ีเฉล่ียประมาณ 1 เกวียน/ไร่  เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตโดยรถเก่ียวอุม้ขา้ว ซ่ึงสามารถเก็บ
เก่ียวขา้วไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถเก่ียวขา้วไดใ้นทุกสภาพ  

ด้านการจําหน่าย 
หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วเปลือกเสร็จส้ินแลว้ จะมีการขนถ่ายขา้วจากรถเก่ียวอุม้

ขา้วลงสู่รถบรรทุกขา้วเพ่ือนาํขา้วไปขายใหย้งัโรงสี  
5. ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกจิในห่วงโซ่อุปทานของอาชีพเกษตรกรรการเพาะปลูกข้าว 

-  ความสัมพนัธ์กบัธุรกิจคา้เมล็ดพนัธุ์   การซ้ือขายเมล็ดพนัธ์นั้นข้ึนอยูก่บัราคาตลาด 
โดยตลาดเมล็ดพนัธ์นั้นเป็นตลาดค่อนขา้งแข่งขนักนั เน่ืองจากความแตกต่างของพนัธ์ขา้วและคุณภาพ
ของพนัธ์ขา้ว กล่าวไดว้า่ภาครัฐมีบทบาทอยา่งมากในตลาดพนัธ์ขา้ว ตั้งแต่การวิจยัจนกระทัง่การส่งเสริม
โดยการใหพ้นัธ์และการแลกพนัธ์ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพ จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ
คา้เมลด็พนัธ์รายยอ่ย ทราบวา่ การกาํหนดราคาขายของผูป้ระการคา้ขา้วปลูกรายยอ่ยนั้นเป็นผูก้าํหนดราคา
ขายเองโดยอ้างอิงราคาตลาด และมีการบวกเพ่ิมกาํไรในการขายบ้างมากน้อยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
ผูป้ระกอบการการเอง 

- ความสัมพันธ์ด้านแรงงานรับจ้าง เป็นต้นทุนค่าแรงการทํานาปรังทางตรงซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าแรงการทาํนาปรังท่ีเกิดข้ึนตามขั้นตอนการปลูกขา้วในแต่ละขั้นตอนไดแ้ก่ ค่าแรงในการ
เตรียมดิน ค่าแรงในการหว่านข้าว ค่าแรงในการดูแลรักษาข้าว ค่าแรงในการเก็บเก่ียว และค่าแรง
รถบรรทุกขา้ว 
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- ความสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจคา้ปุ๋ยและเคมีเกษตร  การนาํเขา้ปุ๋ยและเคมีเกษตรอย่างเสรี
ส่งผลใหธุ้รกิจคา้ปุ๋ยเป็นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  เน่ืองจากระบบการจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีในไทยนั้นผกูพนั
อยู่กับกลุ่มผูน้ําเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางด้านธุรกิจโดยกวา้ง รวมถึงช่องทางในการจาํหน่ายสู่
เกษตรกรนั้นถูกแบ่งเป็นระดบันบัตั้งแต่ ผูน้าํเขา้ ผูผ้สมปุ๋ย ผูบ้รรจุ ตวัแทนจาํหน่าย พ่อคา้ส่ง และพ่อคา้
ปลีก ดงันั้นจึงมีการกินหัวคิวอย่างซบัซอ้น จึงส่งผลให้ราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรท่ีจาํหน่ายจริงสูงกว่าราคา
นาํเขา้กวา่เท่าตวั  

- ความสัมพนัธ์ด้านภาครัฐ/ โรงสี ในโครงการรับจาํนําข้าว  เป็นมาตรการหน่ึงท่ี
รัฐบาลไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือแกไ้ขราคาขา้วเปลือกตกตํ่าโดยมอบหมายให้องคก์ารคลงัสินคา้หรือ อ.ค.ส. เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการรับจาํนาํขา้วจากเกษตรกร โดยตีราคาขา้วตามเกณฑค์วามช้ืนและนํ้ าหนกัขา้วสุทธิ ตาม
ตารางราคาท่ีมีมาตรฐาน เกษตรกรจะได้ใบรับฝากสินคา้และใบประทวนเพื่อนาํไปข้ึนเงินกบัธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ จาการสัมภาษณ์พบวา่ เกษตรกรในพื้นท่ีเลือกขายขา้วเปลือกในโครงการรับจาํนาํขา้ว
ทุกราย เน่ืองจากไดร้าคาสูง เกษตรกรมีรายไดแ้ละสภาพคล่องในการใชจ่้ายมากข้ึน นอกจากน้ี จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วพบว่าตน้ทุนการผลิตการทาํนาปรังต่อ
ไร่ มีตน้ทุนโดยเฉล่ียประมาณ  6000 บาท/ ไร่ และพ้ืนท่ีการเกษตร 1 ไร่จะไดข้า้วเปลือก 0.7 - 1 เกวียน
โดยประมาณ ดงันั้น หากเกษตรกรขายขา้วในโครงการรับจาํนาํขา้วจะไดก้าํไรส่วนต่างไร่ละ 6000 – 8000 
บาท หากขายใหโ้รงสีโดยตรงจะไดก้าํไรส่วนต่างเพียงไร่ละ 1000-2000 บาท ดงันั้นเกษตรกรจึงเลือกขาย
ขา้วเปลือกในโครงการรับจาํนาํขา้วเพราะไดร้าคาท่ีสูงกวา่ตลาด 

 

อภปิรายผล 

1. ประเภทและรูปแบบการเพาะปลูกข้าวในอาํเภอสองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
ประเภทการเพาะปลูกขา้วในพ้ืนท่ีกรณีศึกษานั้นสามารถจาํแนกไดห้ลายลกัษณะ กล่าวคือ 

หากจาํแนกตามฤดูกาลปลูก จะเป็นปลูกขา้วประเภทนาปรัง เน่ืองสามารถกาํหนดระยะเวลาในการปลูก
และเก็บเก่ียวไดอ้ยา่งแน่นอน ทาํใหล้ดโอกาสในการเกิดปัญหาเก็บเก่ียวผลผลิตไม่ทนัหรือปัญหาขา้วท่วม
นํ้ า อนัเป็นเหตุท่ีทาํให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตขา้วและรายได ้สอดคลอ้งกบั สถาบนัพฒันาวิจยัประเทศ
ไทย (2553) ท่ีวา่ ขา้วนาปรังเป็นขา้วท่ีปลูกนอกฤดูฝนหรือขา้วฤดูแลง้ใชพ้นัธ์ขา้วไม่ไวแสงสามารถปลูก
ไดผ้ลดีทางภาคกลางเน่ืองจากอยูใ่นช่วงเขตชลประทานท่ีเพียงพอโดยเร่ิมการเพาะปลูกในเดือนมกราคม
และเก็บเก่ียวในเดือนพฤษภาคม ดังนั้ นข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปีหากจาํแนกตามสภาพการเก็บเก่ียว เกษตรกรส่วนมากปลูกประเภทขา้วหนกัมากกว่า
ขา้วเบา เน่ืองจากมีอายุในการเจริญเติบโตช้าวกว่าขา้วเบา ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าและให้ผลผลิตท่ีดีกว่า 
ตลอดจนขายไดร้าคาสูงกวา่ รวมถึงเป็นท่ีสนบัสนุนของรัฐบาลดว้ย และหากจาํแนกตามสภาพพื้นท่ีปลูก 
อาจกล่าวไดว้า่เป็นการเพาะปลูกขา้วประเภทขา้วนาชลประทาน เน่ืองจากขา้วนาปรังเป็นลกัษณะของขา้ว
นาสวน มีการควบคุมระดบันํ้ าตลอดฤดูปลูกนั่นเอง ส่วนรูปแบบในการเพาะปลูกขา้วนั้น เกษตรกรใช้
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วิธีการปลูกแบบหวา่น เน่ืองจากเป็นวิธีดัง่เดิมท่ีทาํตามกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงประหยดัเวลาและแรงงาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2551) ท่ีพบว่า ในปัจจุบันเกษตรกรหันมา
เพาะปลูกขา้วโดยใชวิ้ธีหว่านขา้วเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นวิธีการปลูกขา้วท่ีประหยดัแรงงาน เวลา และ
ค่าใชจ่้าย เพราะการปลูกขา้วแบบหวา่น ทาํใหต้น้ขา้วไดรั้บสารอาหารเท่าเท่ียวกนั เจริญเติบโตดีและดูแล
รักษาไดง่้าย   

2. ระบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทการเพาะปลูกขา้วมีการดาํเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัเป็นกระบวนการ โดยพบวา่ในการผลิตขา้วเปลือกของเกษตรกร มีการนาํวตัถุดิบและทรัพยากรซ่ึงเป็น
ปัจจยัในการผลิต ไดแ้ก่ ท่ีดิน, เงินทุน, เคร่ืองมืออุปกรณ์, แรงงาน, เมล็ดพนัธ์ขา้ว, ปุ๋ยและเคมีเกษตร มา
แปรสภาพโดยผ่านกระบวนการผลิต ตั้ งแต่กระบวนการเตรียมดิน , กระบวนการจัดหาเมล็ดพันธ์, 
กระบวนการเพาะปลูกตลอดจน ตามลาํดบัขั้นตอนของการกระทาํก่อนหลงั ออกมาเป็นผลผลิตขา้วเปลือก 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีระบบการผลิต และแตกต่างในส่วนรายละเอียดของกระบวนการผลิตขา้ว เน่ืองจาก
เกษตรกรอาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่มีการวางแผนการผลิต กล่าวคือ ไม่มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรให้ตรงตามเป้าหมายและเต็มประสิทธิภาพ หรือการจดัสรรกาํลงัคนเพ่ือทาํการผลิต  เน่ืองจาก
เกษตรกรดาํเนินกระบวนการผลิตข้าวจากความเคยชินและประสบการณ์ตรงของตนเอง ซ่ึงถ้าหาก
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดี อาจทาํให้ตน้ทุนในการผลิตลดลงไดน้อกจากนั้นการผลิตและการ
ดาํเนินงานในการผลิตนั้นยงัเป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีท่ีเกษตรกรควรจะตอ้งให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสร้างรายไดแ้ละการดาํรงอยูข่องอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้วอีกดว้ย 

3. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
ในดา้นการบริหารจดัการนั้นเกษตรกรยงัขาดความรู้ในดา้นการบริหารจดัการท่ีดี อาศยัแต่

ความเคยชินจากส่ิงท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต การดาํเนินการผลิตไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการผลิตท่ีดี 
เน่ืองจากไม่มีการวางแผนการผลิต ไม่มีการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์รวมถึงการใช้แรงงานและเคร่ืองจกัร
นอกจากน้ียงัไม่มีการวางแผนทางดา้นการเงินในการควบคุมงบประมาณการผลิต ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการเงิน ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรสูงข้ึนเน่ืองจากไม่สามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลิตได ้อีกทั้งเกษตรกรยงัเสียเปรียบกลไกตลาดในการขายผลผลิต เน่ืองจากไม่สามารถตั้งราคา
ในการขายเองได ้ตอ้งอา้งอิงราคาตลาด ทาํใหร้าคาขายท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน  นอกจากน้ีในการทาํ
นาปรังนั้นเกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตเพียงปีละ 2 คร้ังตามจาํนวนการเกบ็เก่ียวผลผลิต ในขณะท่ี
จาํเป็นต้องใช้จ่ายตลอดเวลาจึงส่งผลให้เกิดภาวะเงินขาดมือ เกษตรกรสวนมากจึงประสบปัญหาทาง
การเงิน มีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ ส่วนปัญหาในดา้นท่ีดินทาํกินนั้นสอดคลอ้งกบั แววทิพย ์หนูทอง 
(2553) ท่ีวา่ชาวนาส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพไร้ท่ีดินเป็นของตนเอง หรือตอ้งเช่าท่ีดินเพ่ือปลูกขา้ว การไร้ท่ีดิน
ทาํกิน เกิดจากหลายสาเหตุ ท่ีสาํคญัคือชาวนาตอ้งขายท่ีดินให้กบันายทุน เน่ืองมาจากเป็นหน้ีสิน จึงตอ้ง
ขายท่ีนาเพ่ือชาํระหน้ี นอกจากน้ียงัมีกรณีถูกเวนคืน เช่น สร้างเข่ือน สร้างถนนทาํให้ชาวนาไม่มีท่ีดินใน
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การประกอบอาชีพจากภาระค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ีดินทาํกินทาํใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน สวน
ทางกบัราคาขา้วท่ีตกตํ่า ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหน้ีธนาคารเกษตรและสหกรณ์อีกดว้ย ส่วนใน
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได ้เก่ียวขอ้งในเร่ืองของราคาขา้ว ราคาปุ๋ยและ
เคมีเกษตรในทอ้งตลาด รวมถึงสภาวะนํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี สาํคญัท่ีสุดคือภาวะราคาขา้วท่ีผนั
ผวนจากกลไกตลาด เน่ืองจาก ปริมาณการผลิตของเกษตรกรในการขายมีมากกว่าความตอ้งการซ้ือของ
โรงสี ราคาขา้วจึงปรับตวัลดลง  รัฐบาลจึงกาํหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลจาก ฐานเศรษฐกิจ (2556) ท่ีว่า รัฐบาลไดใ้ห้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยผ่านโครงการจาํนาํ
ขา้ว ถือเป็นมาตรการท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร และถือว่าเป็นการยกระดบัเกษตรกรไทยให้มีรายไดสู้งข้ึน 
นอกจากน้ี ระบบจาํนาํขา้วยงัถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือแกปั้ญหาความผนัผวนของราคาขา้วอีกดว้ย เม่ือราคาขา้ว
สูงข้ึนส่งผลให้ราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยจากการแข่งขนัในตลาดปุ๋ยและเคมี
เกษตรท่ีรุนแรง และช่องทางในการจาํหน่ายสู่เกษตรกรนั้นมีการกินหวัคิวอยา่งซบัซ้อน จึงส่งผลให้ราคา
ปุ๋ยและเคมีเกษตรท่ีจาํหน่ายจริงสูงกว่าราคานาํเขา้กว่าเท่าตวั นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มดา้นพ้ืนท่ีก็เป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง เน่ืองจากอาํเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นพื้นท่ีลุ่ม ในช่วงฤดูฝนมกัเกิด
ปัญหานํ้ าท่วมขงัอยูเ่ป็นประจาํทุกปี และเกษตรกรจาํเป็นตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวก่อนช่วง
ตอ้นฤดูฝนเพ่ือหนีสภาวะนํ้าท่วมดงักล่าว 

4. ห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าว 
ห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรอาํเภอ

สองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหลกัการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบั สหกรณ์เกษตรปราสาท(2553) ท่ีว่า ห่วง
โซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้ว เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างกิจกรรมท่ีอยูใ่นการผลิต ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต กระบวนการเตรียมเมล็ดพนัธ์ กระบวนการปลูกและการดูแลรักษา กระบวนการเก็บเก่ียว ตลอดจน
กระบวนการจดัจาํหน่ายให้ผูรั้บซ้ือ ทั้ งน้ี กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนห่วงโซ่อุปทานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสํานักวิจยัและพฒันาขา้ว (2556) ท่ีว่า ในการ
เตรียมดิน เกษตรกรตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม เช่น นํ้า ภูมิอากาศ ลกัษณะพ้ืนท่ี ตลอดจนแบบวิธีการทาํ
นา และเคร่ืองมือการเตรียมดินท่ีแตกต่างกนัแต่ละสภาพพ้ืนท่ี การเตรียมดินมีอยู ่2 ขั้นตอน คือ การไถและ
การคราดดินเพ่ือทาํเป็นเทือกให้เสมอกนัเพ่ือรอหว่านขา้ว เม่ือขา้วเจริญเติบโตจะตอ้งมีการดูแลรักษาอยู่
ตลอดเวลา โดยการควบคุมระดบันํ้ า การให้ปุ๋ย การป้องกนัแมลง หรือกาํจดัวชัพืชในนาขา้ว จนกว่าจะ
ครบกาํหนดระยะเวลาในการเก็บเก่ียว และดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในปัจจุบนัเกษตรกรทัว่ไปใชร้ถเก่ียว
ขา้วในการเก็บเก่ียวผลผลิต จึงทาํให้ประหยดัเวลา แรงงาน และมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อีกทั้งใน
ปัจจุบนัเกษตรกรมีทางเลือกหรือช่องทางในการจาํหน่ายมากข้ึน เน่ืองมาจากโครงการรับจาํนาํขา้วของ
รัฐบาลท่ีใหร้าคาจาํนาํสูงกวา่ตลาดค่อนขา้งมาก  
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5. ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกจิในห่วงโซ่อุปทานของอาชีพเกษตรกรรการเพาะปลูกข้าว 
ห่วงโซ่อุปทานของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วในอาํเภอสองพ่ี

น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรีนั้น เกษตรกรตอ้งใชปั้จจยัการผลิตในการขบัเคล่ือนกระบวนการผลิต อนัไดแ้ก่ 
เมล็ดพนัธ์ขา้ว ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช เคมีเกษตร แรงงาน และรถเก่ียวขา้ว ซ่ึงปัจจยัในการผลิตต่างๆข้ึนอยู่
กบัราคาตลาดท่ีมีทั้งแข่งขนัสมบูรณ์และก่ึงผกูขาด อีกทั้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากสถาบนัวิจยัและพฒันา
ประเทศไทย (2553) ท่ีว่า อาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกขา้วในปัจจุบนัมีการพฒันาท่ีเป็นการเพาะปลูก
เพ่ือการคา้หรือเชิงพาณิชยม์ากข้ึน เกษตรไดพ้ฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการ มีการจา้งงานในการทาํนาทุก
กิจกรรม ตั้ งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียว เป็นลกัษณะของการทาํนาเชิงพาณิชย ์เช่น ใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีมากข้ึน พร้อมทั้งการใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานคนมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตท่ีมี
การพึ่งพาของสารเคมีมาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นตน้ทุนเพ่ิมข้ึน อีกทั้ง ปัญหาดา้นคุณภาพของขา้วเปลือก 
ความสูญเสียจากการใชเ้คร่ืองเกบ็เก่ียวขา้ว เป็นตน้ ดงันั้น การลดการพ่ึงพาสารเคมีหรือการทาํนาในระบบ
อินทรียเ์ป็นทางเลือกอย่างหน่ึงในการลงต้นทุนการผลิต และสร้างความแตกต่างของการผลิตข้าวได ้
สําหรับบทบาทของรัฐในห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกขา้วนั้นในอดีตได้มีการเน้นด้านการพฒันาและ
ปรับปรุงพนัธ์พร้อมทั้ง การใหก้ารสนบัสนุนดา้นระบบการผลิตของขา้วแต่ละพนัธ์ยงัมีความจาํเป็นท่ีตอ้ง
ดาํเนินต่อไปโดยเฉพาะการขยายพนัธุ์ดีสู่เกษตรกร ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพขา้วไทย อนัมี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของขา้วไทยในตลาดโลกต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผูวิ้จยัขอเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นต่างๆบนพื้นฐานของขอ้คน้พบจากการศึกษาโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
1) ปรับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตรจากากรเพ่ิมผลผลิตจากการพื้นท่ีเพาะปลูก มาเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือเนน้การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ใหม้ากข้ึน โดยการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชท่ี้ดินท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด  

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ซ่ึงไดแ้ก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้
อยูภ่ายใตส้ถาบนัเดียว เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในดา้นการผลิต การจาํหน่าย การขยายความรู้ เพ่ือสร้าง
อาํนาจในการต่อรองราคาขา้วเปลือกของกลุ่มเกษตรกร 

3) ดาํเนินนโยบายการเงินท่ีจะสนับสนุนสถาบนัการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชยใ์ห้ขยาย
สินเช่ือการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง  

4) เพ่ิมงบประมาณในการวิจยัและพฒันาพนัธ์ขา้วท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัเกษตรกร เพ่ือเพิ่ม
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบการผลิตขา้วเปลือกใหแ้ก่เกษตรกร 

5) สนบัสนุนให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิต และใหค้วามรู้ในการการบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทานการเพาะปลูกขา้วท่ีดี โดยเนน้วิธีในการลดตน้ทุนการผลิต  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         717 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการนํ้ า โดยการดาํเนินการปรังปรุงโครงสร้างองคก์ร และ
กรไกการบริหารงานของหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาแหล่งนํ้ า ทั้งในระดบันโยบายและ
ระดบัหน่วยงาน 

7) ในการวิจัยในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศึกษาตลอดสายการผลิตตั้ งแต่  การผลิต
ขา้วเปลือก การแปรรูปเป็นขา้วสาร และการส่งออกขา้วแบบครบวงจร 
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การจดัสวสัดกิารพนักงานของโรงงานขึน้รูปพลาสตกิทีด่ าเนินธุรกจิภายในครอบครัว 

Employee welfare management in the plastic injection molding factory of family 

enterprise 

 
กรณ์ภสัสร อุปการดี, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน

ครอบครัว มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ี
ด าเนินธุรกิจภายในครอบครัว  2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูป
พลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายในครอบครัว ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธี
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)  เกบ็รวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั  คือ เจา้ของโรงงาน ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้แผนก 2 คน  และพนกังานปฏิบติัการ 8 คน รวม 12 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาพรวมการจดัสวสัดิการพนกังานขององคก์ร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
1.สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน 2.สวสัดิการดา้นเงินช่วยเหลือพนกังาน 3.สวสัดิการดา้นการพฒันาพนกังาน  
4.สวสัดิการดา้นสุขภาพ 5.สวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการพนกังาน แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท 1.ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน 2.ปัญหาและอุปสรรคในการจดั
สวสัดิการด้านการพฒันาพนักงาน 3.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวสัดิการด้านสุขภาพ 4.ปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา การจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจ 
ภายในครอบครัว พนกังานตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล และสวสัดิการดา้นนนัทนาการ สวสัดิการ 
ทั้ง 2 ดา้นท่ีโรงงานจดัใหไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพนกังานในขณะน้ี โรงงานควรจดัเพ่ิมสวสัดิการทั้ง 
2 ดา้นท่ีกล่าวมาใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของพนกังานในโรงงาน เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน
ของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั : สวสัดิการพนกังาน\ธุรกิจครอบครัว 
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Abstract  

The purpose of the research of employee welfare management in the plastic 

injection molding factory of family enterprise was 1) To study employee welfare 

management in family enterprise 2) To study problem and obstacle of employee welfare 

management with qualitative research, phenomenology and in-depth interview method 

where the main source was enterprise owner, director, 2 chiefs and 8 employees, added 

up to 12 persons. 

The result said 1.) The overall employee welfare management could be  

divided into 5 categories as follows 1.Employee loan 2.Employee subvention 3.Employee 

development allowance 4.Health allowance 5.Other allowance 2.) The study of problem 

and obstacle of employee welfare management could be divided into 5 categories as 

follows 1.Problem and obstacle of employee loan management 2.Problem and obstacle of 

employee development allowance management 3.Problem and obstacle of health 

allowance management 4.Problem and obstacle of other allowance management. 

The suggestion of the research of employee welfare management in the plastic 

injection molding factory of family enterprise was that employee required medical 

expense and recreation benefit. These two benefits and allowances which the enterprise 

was providing were not sufficient to the employee current needs. The enterprise had to 

increase these two benefits and allowance to meet the employ’s needs and to build 

employee morale and motivation. 

 

Key Word(s): Employee Welfare\Family Enterprise  

 

บทน า 
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพนอกจากองคก์ร บริษทั หรือนายจา้งจะตอ้ง 

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินเพ่ือตอบสนองความสามารถและผลงานของลกูจา้ง
แลว้นายจา้งตอ้งสามารถจูงใจและรักษาใหลู้กจา้งปฏิบติังานร่วมกบันายจา้งไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ
ดว้ยความเตม็ใจ ดงันั้นการจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง เป็นส่ิงท่ีเหนือจากการจ่ายค่าแรงงานโดยตรงท่ีนายจา้งพึง
จ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งเพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัจงรักภกัดี และความรู้สึกร่วมในฐานะสมาชิกขององคก์ร ท าให้
ลกูจา้งปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ก าลงัความสามารถ ความเตม็ใจและเสียสละใหแ้ก่องคก์ร เสมือนหน่ึงเป็นเจา้ของ
องคก์ร อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจแก่ลกูจา้ง การรักษาบุคลากรและความทุ่มเทท่ีบุคลากรมีใหก้บั
องคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งใส่ใจดูแลรักษาความกา้วหนา้ในอาชีพการงานใหก้บับุคลากร ส่งผลใหบุ้คลากรมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างช่ือเสียง และความส าเร็จใหก้บัองคก์รโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยและยากล าบาก 
หากองคก์รจะคาดหวงัและมุ่งผลใหบุ้คลากรภายในองคก์รปฏิบติัเช่นนั้นได ้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยั
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อ่ืนๆเป็นแรงเสริม เพ่ือกระตุน้และคอยผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร (วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 
2549 : 261) 

การจดัการดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมี 
ผลกระทบโดยตรงกบัพนกังานผูป้ฏิบติังานในองคก์ร ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจและเอาใจใส่พนกังาน สร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหพ้นกังานไดรั้บความพึงพอใจ ส่งผลใหอ้งคก์รสามารถด าเนิน
กิจกรรมและบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(ชชัวาล ทตัศิวชั, 2553 : 85) ยงัช่วยส่งเสริมเร่ืองสุขภาพจิต 
พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององค์กร ช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และ
ส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดี ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองคก์ร 3 
ประการ คือ      1) ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององคก์ร 2) ช่วยเพ่ิมขวญัและก าลงัใจของบุคลากร และ 3) คุณภาพชีวิต
การท างานจะช่วยปรับปรุงศกัยภาพของบุคลากรดว้ย  (Huse & Cummings, 1985: 198-199) ฉะนั้นคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีดีและควรค่าแก่การส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท่ีทุกฝ่ายตอ้งต่อสู้ด้ินรนเอาตวัรอด เพ่ือเกิดประโยชน์โดยรวมทั้งต่อ
องคก์รและต่อพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานท่ีท า ดว้ยเหตุน้ีเองจึง
ถือไดว้่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะคอยผูกมดับุคลากรให้ปฏิบติังานและร่วมงานอยู่กับ
องค์กรไปนานๆ นอกจากน้ีแลว้ความผูกพนัต่อองค์กรยงัมีความมัน่คงมากกว่าความพึงพอใจในงานความ
ผกูพนัต่อองค์กรน้ีจะค่อยๆพฒันาไปอย่างชา้ๆ แต่จะคงอยู่อย่างมัน่คง  โดยจะท าหนา้ท่ีคอยเป็นแรงผลกัดนั
และจูงใจให้พนกังานหรือบุคลากรปฏิบติังานอย่างอุทิศตนเพ่ือองค์กร แต่ในทางตรงขา้มหากพนกังานหรือ
บุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอดัใจ ไม่สบายใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานท่ีตนเองท าแลว้ พนกังานหรือบุคลากร
เหล่านั้นก็จะไม่มีความจงรักภกัดี และไม่มีความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร  ส่งผลใหบุ้คลากรเหล่านั้นลาออกจาก
องค์กรไป ผลกระทบท่ีตามมาก็คือท าให้งานท่ีท าเกิดความล่าช้า หยุดชะงัก ขาดความต่อเน่ือง และหาก
พิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึง การท่ีองคก์รมีอตัราการลาออกของบุคลากรสูงก็จะเป็นการสูญเสียภาพพจน์ท่ีดีของ
องคก์ร อนัจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูส้มคัรท่ีมีต่อองคก์รถึงความมัน่คงท่ีจะร่วมงานอยู่กบัองคก์ร 
(จ าเนียร  จวงตระกลู, 2552) 

คุณภาพชีวิตการท างานเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาองคก์ร เน่ืองจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ของบุคลากร ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของพนักงานให้ดีตามไปด้วย อนัจะส่งผลให้
พนกังานมีความรักในหนา้ท่ีงาน มุ่งมัน่ในการท างานมีความสุขสนุกกบัการท างาน ท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจ เกิด
แรงจูงใจในการท างาน และมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและการเกิดพฒันาองคก์รต่อไป  ผูวิ้จยัสนใจท าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สวสัดิการของพนกังานในธุรกิจครอบครัวของผูวิ้จยัธุรกิจของครอบครัวเป็นกิจการขนาดเลก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา
กว่า 30 ปี มีพนักงานประมาณ 30 คน โดยพนกังานแต่ละคนจะท างานดว้ยความเคยชิน ไม่มีแบบแผนของ
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ระดบัพนกังานท่ีชดัเจน แบ่งออกเป็น 4 แผนก ไดแ้ก่ แผนกเคร่ืองฉีด แผนกเยบ็ แผนกประกอบ และแผนก
ทัว่ไป ท าใหเ้กิดความสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการของสวสัดิการพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางการจดัสวสัดิการ
ในอนาคต การศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานว่าเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของพนกังาน 
และมีส่วนใดท่ีพนกังานยงัตอ้งการเพ่ิมเติม ท่ีทางองคก์รสามารถจดัใหไ้ด ้โดยน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางใน
การจดัสวสัดิการแก่พนักงานในอนาคตต่อไป อนัส่งผลช่วยเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของ
พนกังานให้ดีข้ึน อีกทั้งยงัใชเ้ป็นกลยุทธ์การแข่งขนัการจา้งงานในตลาดแรงงานหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
ทางธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน ส่งผลถึงการรักษาบุคลากรไวใ้นองค์กร และสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
พนกังานและองคก์รใหดี้ข้ึน 

ดงันั้นการบริหารการจดัสวสัดิการแก่พนกังานในองคก์รจึงเป็นงานท่ีมีความละเอียดอ่อนและมี 
ความส าคญัยิ่ง เน่ืองจากการจดัสวสัดิการแก่พนกังานจะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในระดบัต่างๆของพนกังาน
ในองคก์ร ซ่ึงแต่ละคนอาจตอ้งการแตกต่างกนั นอกจากน้ีการใหส้วสัดิการยงัจดัว่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัของ
องคก์รท่ีตอ้งบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตอ้งพิจารณาจากตน้ทุนท่ีองคก์รจะตอ้งจ่ายไปกบั
ผลตอบแทนท่ีองคก์รจะไดรั้บเป็นส าคญั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจ 

ภายในครอบครัว 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ี 

ด าเนินธุรกิจภายในครอบครัว 
 

ของเขตของการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษาเร่ืองการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนิน

ธุรกิจภายในครอบครัวเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาวิจยัไวด้งัต่อไปน้ี 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     การวิจยัเร่ืองการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน 

ครอบครัวเพ่ือศึกษาการจัดสวสัดิการพนักงาน ปัญหาในการท างาน รวมทั้ งความต้องการสวสัดิการท่ี
นอกเหนือจากท่ีองค์กรจดัให้ เพ่ือเป็นแนวทางในการการแกปั้ญหา และพฒันาการบริหารงานขององค์กร
ต่อไป รวมทั้งศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มูลขององคก์ร ทั้งน้ีผูวิ้จยัจะท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
แบบสมัภาษณ์เจาะลึก 
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2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตดา้นประชากรโดยก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ

เจา้ของโรงงาน ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้แผนก  พนกังานปฏิบติัการ  และพนกังานส านกังาน  
3.  ขอบเขตดา้นเวลา 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะด าเนินการศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ถึง เดือน  

มกราคม พ.ศ.2557 
4.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
     โรงงานแห่งน้ี ตั้งอยู ่เลขท่ี 9 ซอยสะแกงาม 18 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10150 เป็นธุรกิจครอบครัวของผูวิ้จยั ท่ีประกอบกิจการมานานกว่า 30 ปี มีพนกังาน
จ านวน 35 คน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงรูปแบบจดัสวสัดิการพนกังานในองคก์ร  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและ 
เรียนรู้การบริหารงานและความตอ้งการดา้นสวสัดิการของพนกังาน 

2.  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการพนกังานในองคก์ร  น าขอ้มลูท่ีวิเคราะห์ไป 
ประยกุตใ์ช ้และไดแ้นวทางในการปรับปรุงรูปแบบ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

3.  สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ เพ่ือจะไดร่้วมมือหาแนวทางการปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการพนักงานให้มีประสิทธิภาพ   เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อ
องคก์ร และลดจ านวนการลาออกของพนกังาน 
 

วธิีการวจิยั 
การวิจยัเพ่ือศึกษาการจดัสวสัดิการพนักงานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน

ครอบครัว เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีปรากฏการณ์วิทยา (ชาย โพธิสิตา,  2547)  การวิจยัเชิงคุณภาพท่ีน า
แนวความคิดและโลกทศันจ์ากปรัชญาแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)  จะพรรณนาส่ิงท่ีสังเกตเห็น
ไดคื้อประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล โดยท่ีจุดมุ่งหมายของการพรรณนาไม่ไดอ้ยู่กบัส่ิงท่ีปรากฏ แต่อยู่ท่ีการ
มุ่ง “เจาะ” ลงไปถึงฐานหรือเหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัปรากฏการณ์ท่ีปรากฏและท าความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีประจกัษน์ั้น
มีความหมายอย่างไรต่อผูท่ี้ไดป้ระสบมนั ทั้งน้ีความหมายจากประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บนั้น อาจเป็นส่ิงท่ี
นกัวิจยัตีความหรือมาจากการบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลก็ได ้ส าหรับการเก็บขอ้มูล ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น
วิธีการศึกษาหลกั  โดยสัมภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชา หัวหน้าแผนก และพนักงานระดบัปฏิบติัการเพ่ือรับทราบ
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ขอ้มูลรายละเอียด และประกอบกบัการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้มูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และอธิบายตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา โดยไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 
1.  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 
1. ประชากร คือ เจา้ของโรงงาน ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้แผนก  พนกังานปฏิบติัการ  และ 

พนกังานส านกังาน ในการวิจยัเชิงคุณภาพ เรียกผูถู้กศึกษาทั้งหมดว่าประชากรและเจาะจงบางคนมาใหข้อ้มูล
เท่านั้น 

2. ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informant)  ผูว้ิจยัเจาะจงเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัตามวิธีการเลือก 
ตวัอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นจะถูกเลือกจากผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลไดดี้
ท่ีสุด และลึกท่ีสุดเพ่ือสามารถใหข้อ้มลูไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี ดงันั้นผูวิ้จยัก าหนดกลุ่ม
บุคคลซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 
  เจา้ของกิจการ คือ ผูก่้อตั้งธุรกิจ   

พนกังาน ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา 1 คน  หวัหนา้แผนก 2 คน และพนกังานปฏิบติัการ 
8 คน 
  ผูวิ้จยัเลือกองค์กรน้ีเพราะองค์กรน้ีมีการด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีขอ้บกพร่องและ
ปัญหาของการจดัสวสัดิการพนกังาน เป็นผลในการท างานของพนกังานในองคก์ร พนกังานเป็นบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ และพนกังานมีความยินดีใหค้วามร่วมมือในการเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
2.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัต่างๆ ท่ีส าคญัเพ่ือช่วยให้ผูวิ้จยัสามารถเก็บ
ขอ้มูลไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ยสมุดบนัทึกขอ้มูล เคร่ืองบนัทึกเสียง แนวค าถาม
สมัภาษณ์ และตวัผูว้ิจยั 

สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม (Field Notebook) ใชบ้นัทึกขอ้มูล สถานท่ีท างาน เพศ อายุ ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์เพ่ือใช้ในการอา้งอิงและใช้บนัทึกส่ิงท่ีผูวิ้จยัสังเกตเห็นลงไปดว้ย สมุดบนัทึกน้ีจะ
บนัทึกขอ้มูลในภาคสนามท่ีมิไดถู้กบนัทึกอยู่ในเคร่ืองบนัทึกเสียงของผูวิ้จยั เพ่ือน ารายละเอียดท่ีผูวิ้จยัสังเกต 
เช่น บรรยากาศ สีหนา้ อารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์   

เคร่ืองบนัทึกเสียง (Audio Recorder) ใชบ้นัทึกขอ้มูลเสียงสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล โดยการน าขอ้มูล
เสียงท่ีไดม้าถอดเทปใหอ้ยู่ในรูปแบบของขอ้ความตวัอกัษร โดยเคร่ืองบนัทึกเสียงน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการบนัทึกขอ้มลูในทนัที  และสามารถบนัทึกขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัครบถว้น 
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แนวค าถามสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัใชแ้นวค าถามสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยแนวค าถามนั้น
เป็นแบบปลายเปิด ซ่ึงผูวิ้จยัก าหนดแนวทางในการตั้งค าถามจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามา ประกอบกบั
ใช้วิธีการตะล่อม (Probe) จะช่วยให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบร่ืนไม่ถูกขัดจังหวะ ผูผู้ส้ัมภาษณ์มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ในลกัษณะเป็นคู่สนทนา ผูถู้กสัมภาษณ์ใชท้กัษะการส่ือสาร สร้างบทสนทนา
อย่างมีเป้าหมาย (ชาย โพธิสิตา, 2547) ผูวิ้จยัสามารถรู้ค าตอบในแง่ต่างๆ ท่ีผูวิ้จยัมิไดค้าดเดาเอาไว ้โดยผูใ้ห้
ขอ้มลูยงัสามารถตอบค าถามนั้นๆไดอ้ยา่งละเอียดเท่าท่ีผูใ้หข้อ้มลูตอ้งการ  

ผูวิ้จยั  ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเก็บขอ้มูล เป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ ซ่ึงตวัผูวิ้จยัเองจึงตอ้ง
มีองค์ประกอบในด้านความรู้และความสามารถในการถามค าถาม ความสามารถในการฟัง และส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือผูวิ้จยัตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ย และในการสัมภาษณ์ ถา้ผูวิ้จยัมีผูช่้วยสัมภาษณ์ในการ
สัมภาษณ์ชุดค าถามเดียวกนัช่วยกนัตะล่อม (Probe) ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพ่ิมเติม สามารถไดป้ระเด็นท่ีหลากหลาย
และการเกบ็ขอ้มลูไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว (ชาย โพธิสิตา, 2547) 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน 
ครอบครัว” โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary source) การคน้ควา้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
ต ารา หนงัสือ เอกสารทางราชการ รายงานการศึกษาคน้ควา้วิจยั บทความต่างๆ โดยผูวิ้จยัท าการศึกษาอย่าง
ละเอียดเพ่ือน าขอ้มูลท่ีคน้ควา้ไดม้าประกอบการวิจยั ศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการพนกังานในองคก์ร เพ่ือ
ประโยชนใ์นการก าหนดประเดน็ท่ีจะศึกษาและแนวค าถามท่ีใชใ้นการวิจยั 

2.  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source) ขอ้มลูหลกัจากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  
โดยการสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูบนัทึกเสียง ใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสัมภาษณ์โดย
ไม่จ ากดัค าตอบ จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการเก็บขอ้มูล คือมุ่งให้ไดค้วามถูกตอ้งตรงประเด็นของขอ้มูลใน
ทศันะของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นหลกั คือ พูดคุยตามธรรมชาติและมีความยืดหยุ่น รูปแบบของการสัมภาษณ์ท่ี
เหมาะสม ควรเป็นแบบท่ีทั้งผูถ้กูสมัภาษณ์และผูส้มัภาษณ์ต่างมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั อาจแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได้
เท่าท่ีจ าเป็น จุดเนน้ของผูถู้กสัมภาษณ์อยู่ท่ีการรับฟังส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์บอกเล่า มากกว่าควบคุมการสนทนา
อย่างเดียว ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งพยายามเจาะลงไปถึงความหมายของประสบการณ์ท่ีบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ประสบ เขา้ถึงความหมายถือเป็นเป้าหมายส าคญัของการสมัภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2547) 
4.  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

การตรวจสอบขอ้มูลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มัน่ใจขอ้มูลและการประเมินคุณค่าของขอ้มูลก่อนน า
ขอ้มลูมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสามารถตอบค าถามของผูว้ิจยัได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  
อีกทั้งความพร้อมของตวัผูวิ้จยัท่ีมีความเป็นกลางและเป็นกนัเองต่อการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการเก็บขอ้มูล โดยผูวิ้จยั
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อาศยัวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นวิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะห์วา่ขอ้มลูท่ีผูวิ้จยัไดม้านั้นมีน ้าหนกัและความน่าเช่ือถือไดเ้พียงไร 

วิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ ประกอบดว้ย 
1.  ดา้นขอ้มลู (Data Triangulation) ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูโดยตรงจาก 

วิธีการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ผูบ้งัคบับญัชา  หวัหนา้แผนก  พนกังานปฏิบติัการ  และพนกังานส านกังาน 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อการจดัสวสัดิการพนกังาน 

2.  ดา้นวิธีการ (Methodological Triangulation) ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายในครอบครัว
หลายวิธี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เป็นตน้ ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
และสอบถามจากผูรู้้ท่ีมีความคุน้เคยกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัมาพิจารณาร่วมกนั ทั้งน้ีผูวิ้จยัสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
การสมัภาษณ์วา่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์หรือไม่  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ไปตรวจสอบกบัผูรู้้จกัคุน้เคยกบัผูใ้หส้มัภาษณ์  เพ่ือประเมินผลและพิจารณาถึงน ้าหนกัของความน่าเช่ือถือจาก
ขอ้มลูท่ีจะน าไปใชว้า่มีมากนอ้ยเพียงใด 
5.  การวเิคราะห์ข้องมูล 

การศึกษาเร่ือง “การจดัสวสัดิการพนักงานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน
ครอบครัว” ใชก้ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ในการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) จากการสมัภาษณ์  การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการตรวจสอบจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตระหวา่งการสมัภาษณ์ น ามาประมวลและวิเคราะห์ตามแนวทางของการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขอ้มลูตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  การลงรหสัขอ้มลู 
     เม่ือผูว้ิจยัสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเสร็จแลว้ ผูวิ้จยัลงรหสัของขอ้มูลเพ่ือมิใหป้ะปนกนั อีกทั้ง

ยงัสะดวกต่อการน าไปใช ้ เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัมีหลายคน โดยผูวิ้จยัก าหนดช่ือโครงการเป็นภาษาองักฤษ  
ตามด้วยตัวอักษรท่ีแสดงว่าเป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผูบ้ังคับบัญชาขององค์กร เป็นหัวหน้าแผนก เป็น
พนกังานปฏิบติัการ หรือเป็นพนกังานส านกังาน  ตามดว้ยตวัเลขซ่ึงหมายถึงล าดบัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและ
สุดทา้ยช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ เช่น Welfare-MD-01-นางสาวจุไลลกัษ ์ หมายถึงผูบ้งัคบับญัชา  หรือ Welfare-HD-
01-นายทวี  หมายถึงหวัหนา้แผนก เป็นตน้ 

2.  การพิมพบ์ทสมัภาษณ์   
     ผู ้วิจัยถอดเทปสัมภาษณ์แบบค า ต่อค า (Verbatim) และน ามาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ 

(Transcript) ดว้ยโปรแกรมประมวลค าดว้ยการพิมพรู์ปแบบตามท่ีนกัวิจยัเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ปฏิบติั ในบท
สัมภาษณ์ประกอบดว้ยรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ช่ือ ต าแหน่งงาน วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์ 
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จากนั้นผูวิ้จยัน าบทสัมภาษณ์มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไป 
ก่อนน าบทสมัภาษณ์ท่ีไดม้านั้นไปวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการน้ีทุกคร้ังท่ีผูวิ้จยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
เสร็จส้ินทุกราย 

3.  การส ารวจภายในตวัเอง 
     การส ารวจภายในตวัเองของผูว้ิจยั เพ่ือท่ีผูว้ิจยัตอ้งขจดัอคติและความเอนเอียงออกไป 

ก่อนเร่ิมวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือท าใหผู้วิ้จยัสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดว้ยมีทศันะคติท่ีเปิดกวา้ง เพ่ือไดเ้ห็น
ปรากฏการณ์นั้นตามท่ีมนัเป็นอยา่งแทจ้ริง (ชาย  โพธิสิตา, 2547) 

4.  การแตกขอ้มลู 
     ผูวิ้จยัท าการแตกขอ้มลูท่ีท าการศึกษาทั้งหมดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ตามความหมายท่ีปรากฏอยู ่

ในแต่ละส่วน แลว้คดัแยกขอ้มูลออกเป็นเร่ืองๆ ต่อจากนั้นน าส่วนต่างๆมาคดัรวมเป็นกลุ่ม ตามความหมายท่ี
เช่ือมโยงกนัของความหมายประสบการณ์นั้นๆ 

5.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
     ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าบทสัมภาษณ์ท่ีคดัรวมเป็นกลุ่มทบทวนกบัดา้นขอ้มูลและดา้น

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัมาบรรยาย โดยเป็นขอ้ความท่ีสรุปเรียบเรียงจากประสบการณ์
ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 
การน าเสนอ 

ผลการวิจยัท่ีเหมาะสม โดยการน าเสนอเชิงพรรณนาตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยท่ีผลการ
น าเสนอคร้ังสุดทา้ยจะไดแ้นวทางการจดัสวสัดิการของพนกังาน 
 
ผลการวจิยั 

1.  รูปแบบการจดัสวสัดกิารพนักงานของโรงงานขึน้รูปพลาสตกิที่ด าเนินธุรกจิภายในครอบครัว 
            ธุรกิจของครอบครัวขนาดเลก็แห่งน้ี มีพนกังาน 35 คน มีปัญหาในการจดัสวสัดิการพนกังาน
ของโรงงานไม่แตกต่างไปจากโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนพนกังานหลายร้อยคน แมจ้ะเป็นโรงงานของ
ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็ก แต่โรงงานไดใ้ห้ความส าคญักบัพนกังานทุกคนอย่างเต็มท่ี พนกังานถือเป็นแรงงาน
ส่วนส าคญัจะท าใหโ้รงงานเจริญกา้วหนา้ โรงงานจึงปรารถนาท่ีจะเห็นพนกังานทุกคนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มี
พลานามยัสมบูรณ์ มีหลกัประกนัท่ีมัน่คงในการท างาน นอกจากเงินเดือนแลว้โรงงานยงัจัดสวสัดิการท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตใหแ้ก่พนกังาน ประกอบดว้ยสวสัดิการต่างๆ ดงัน้ี 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         727 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 1.1  สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน  
       จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้การใชจ่้ายของภาคครัวเรือนลดลง ก าลงัซ้ือ

ต ่าลงจากปีท่ีแลว้ เน่ืองมากจากการลดลงของรายได ้แต่ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของ
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โรงงานเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบความเดือน
ร้อนท่ีเกิดกบัพนกังาน จึงไดจ้ดัตั้งสวสัดิการเงินกูพ้นกังานท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่า เพ่ือช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่
ของพนกังานไดดี้ข้ึนในระดบัหน่ึง โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินภายนอกและเงินกูน้อกระบบท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียสูง 
          สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน คุณสมบติัผูกู้ ้ผูกู้ต้อ้งมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และมีรายได้
รวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท สามารถขอกูไ้ดไ้ม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน ระยะเวลาการใชคื้นข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของนายจา้งเป็นกรณี เช่น สมคิด ท างานมาเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน ไดเ้งินเดือน 9,000 บาท รวมค่า
ล่วงเวลา 2,100 บาท เงินท่ีไดรั้บรวมทั้งหมด 11,000 บาท ขอสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน โดยขอกูเ้งิน 15,000 
บาท จากกรณีของพนกังานรายน้ี เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโรงงานทุกประการ 

     1.2 สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังาน 
           โรงงานเห็นถึงความส าคัญเร่ืองความเป็นอยู่ ความเดือนร้อน และความจ าเป็นของ

พนกังานทุกคน โรงงานดูแลพนกังานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวและตอ้งการให้พนกังานท างาน
อย่างมีความสุข ในกรณีเกิดความเสียหาย ความเดือนร้อน พนักงานสามารถขอเงินช่วยเหลือไดแ้ก่ 1)เงิน
ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต พนกังานท่ีเสียชีวิตจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากโรงงาน รายละ 15,000 บาท  หากเป็นคน
ในครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต ไดรั้บเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ในกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต ยงัไดรั้บ
เงินประกันจากการประกันกลุ่มท่ีโรงงานจัดท าให้อีกด้วย 2)เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาบุตร  โรงงาน
สนบัสนุนการศึกษาบุตรของ พนกังานจนกระทัง่จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงงานจะใหเ้งินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนกังานท่ีมีอายุงาน 5 ปีข้ึนไป แบ่งการช่วยเหลือเป็นระดบัชั้นเรียน ดงัน้ี 1) อนุบาล 1-3  = 1,500 
บาท 2) ประถมศึกษาท่ี 1 – 6 = 2,000 บาท 3) มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 = 3,000 บาท โดยจ่ายใหบุ้ตรท่ีศึกษาไม่
เกิน 2 คน ถา้สามี-ภรรยาเป็นพนกังานทั้งคู่ โรงงานจะจ่ายใหส้ามี กรณีท่ีบุตรสอบตกซ ้าชั้นไม่สามารถเบิกได ้
  1.3  สวสัดิการดา้นการพฒันาพนกังาน 

        ความรู้และการศึกษาถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีพนกังานทุกคนพึงแสวงหา แต่ส าหรับพนกังาน
บางคนท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียน ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาระหวา่งการท างาน ในมุมมองของนายจา้ง พนกังานท่ี
สามารถอ่านเขียนได ้ย่อมดีกว่าพนกังานท่ีอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได ้เพ่ือลดภาระและปัญหาระหว่างการ
ปฏิบติังาน 

        จากการสัมภาษณ์สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะดา้นความรู้ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
ระดบัของการศึกษาจึงมีความจ าเป็นส าหรับพนกังานตั้งแต่ระดบัล่างสุดจนถึงระดบัสูงสุด ทกัษะดา้นความรู้
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สามารถหาเพ่ิมเติมไดเ้อง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนท่ีสถาบนัการศึกษาเท่านั้น ฉะนั้นโรงงานจึงจดัใหมี้การสอน
หนงัสือในวนัหยุดส าหรับผูท่ี้ตอ้งการหาความรู้เพ่ิมเติม เพียงวนัละ 2 ชัว่โมง ใหไ้ดฝึ้กเขียน ฝึกอ่าน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและน าไปใช้ในการท างาน อีกทั้ งยงัสับเปล่ียนงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานจาก
ต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งงานหน่ึง อาจจบัเปล่ียนในลกัษณะการจบัคู่หรือหมุนเวียนไปยงัต าแหน่งงานท่ี
เป็นอตัราวา่ง โดยไม่จ าเป็นตอ้งกลบัมาท างานในต าแหน่งเดิม 

 1.4  สวสัดิการดา้นสุขภาพ 
        การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของโลกเป็นปรากฏการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด เพียงแต่ความรุนแรงของปัญหาในแต่ละซีกโลกอาจไม่เท่ากนัหรือแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มและสภาพพ้ืนท่ีท่ีปรากฏการณ์นั้นๆเกิดข้ึน นอกจากน้ีมนุษยก์็เป็นผูก้ระท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มดว้ย เน่ืองจากมนุษยจ์ าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการยงัชีพและเพ่ือ
การอยูร่อดในสงัคม กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน  ดงันั้นโรงงานห่วงใย
สุขภาพของพนกังานในโรงงานจึงจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ ประจ าปี ท่ีมีความจ าเป็นต่อพนักงานทุกคน 
โรงงานจดัใหมี้การตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจเอก็ซ์เรยป์อดและตรวจร่างกายใหแ้ก่พนกังานเป็นประจ าปี
ละ 1 คร้ัง ณ สถานพยาบาลท่ีโรงงานก าหนดไว ้ และยงัมอบประกนัอุบติัเหตุกลุ่มใหแ้ก่พนกังานทุกคนท่ีมีอายุ
งานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 

 1.5  สวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 
        ในปัจจุบนัน้ีกิจการส่วนใหญ่ไดมี้การด าเนินงานดา้นสวสัดิการแรงงานและพฒันา

คุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญของกิจการ ได้กล่าวว่าได้
ด าเนินการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน และไดห้ันมาเนน้เร่ืองการพฒันาคนและคุณภาพชีวิตของ
พนกังานเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากสวสัดิการแรงงานท่ีกฎหมายก าหนด ยงัไดดู้แลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงิน
กูย้ืมดอกเบ้ียต ่า รวมทั้งอ  านวยความสะดวกพนกังานในระหว่างการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 1) น ้ าสะอาดส าหรับด่ืม 
2) เวชภณัฑแ์ละยาปฐมพยาบาล 3) หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม 4)ท่ีพกัอาศยั 

  
2.  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดกิารพนักงาน 
     2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน 
     ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน คือ สวสัดิการดา้นเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บ

จากกิจการมีขอ้ก าหนดไม่ชดัเจน และจ ากดัอายุงานของพนกังานตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป ท าใหพ้นกังานท่ีเขา้มาให้
ไม่สามารถใชสิ้ทธิการขอกูย้ืมเงินได ้ดว้ยอ านาจของการอนุมติัเงินกูอ้ยู่ท่ีนายจา้งเพียงคนเดียว ในกรณีฉุกเฉิน
ไม่สามารถขอกูเ้งินไดท้นัที หากนายจา้งไม่อยูห่รือติดภารกิจอ่ืน พนกังานตอ้งรอจนกวา่นายจา้งจะกลบัมาและ
ว่างท่ีจะเขา้ปรึกษาดว้ยได ้จึงไม่สามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน พนักงานจึงหันไปกูจ้าก
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สถาบนัการเงินอ่ืน หรือเงินกูน้อกระบบท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าสวสัดิการเงินกูข้องพนกังาน เน่ืองจากมีความ
สะดวกรวดเร็วกวา่และไม่มีเง่ือนไขมาก ท าใหไ้ม่เป็นท่ีพอใจส าหรับพนกังานใหม่และพนกังานท่ีตอ้งการเงิน
อยา่งเร่งด่วนในการเลือกสวสัดิการดา้นน้ี 

     2.2  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นการพฒันาพนกังาน 
      ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นการพฒันาพนกังาน คือพนกังานใหม่ท่ีเขา้

มาท างานไม่ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการปฏิบติังานมาก่อน ท าให้พนกังานไม่มีความรู้ในต าแหน่งท่ีท า เกิด
ความผิดพลาดระหวา่งการท างานไดง่้าย มีเพียงการสอนปากเปล่าหรือสาธิตใหดู้เพียงเลก็นอ้ย องคก์รไม่เคยมี
การจดัฝึกอบรมพนกังานเลย มกัจะส่งผลกระทบต่อการผลิต รวมไปถึงตน้ทุนการผลิตท่ีมากเกินไป 

     2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพ 
      ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพ คือ พนกังานใหม่ไม่ไดรั้บประกนั

อุบติัเหตุแบบกลุ่ม เน่ืองจากอายุงานไม่ครบหน่ึงปี มีเสียงวิพากษวิ์จารณ์จากพนกังานหลายคนว่า ไม่ยุติธรรม 
เน่ืองจากขอ้ก าหนดน้ีเร่ิมจดัตั้งมา 5 ปีแลว้ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

     2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 
      ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นการนนัทนาการ คือ กิจกรรมนนัทนาการไม่

สามารถจัดได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากไม่มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม พนักงานสามารถออกก าลงักายได้เพียง
เล็กนอ้ยบริเวณหน้าโรงงาน หากตอ้งการออกก าลงัและเล่นอย่างเต็มท่ีตอ้งไปท่ีศูนยเ์ยาวชนย่านนั้น จึงไม่
สามารถเล่นกีฬาไดค้รบทุกคน เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปยงัศูนยเ์ยาวชนโดยรถยนตห์รือรถโดยสาร 
 

อภิปรายผล 
จากผลศึกษาการจัดสวสัดิการพนักงานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน

ครอบครัว ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การจดัสวสัดิการพนกังานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน
ครอบครัวแห่งน้ี จดัใหมี้สวสัดิการพนกังาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน 2) สวสัดิการดา้นเงิน
ช่วยเหลือพนกังาน 3) สวสัดิการดา้นการพฒันาพนกังาน 4) สวสัดิการดา้นสุขภาพ 5) สวสัดิการดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ี
สวสัดิการท่ีโรงงานจดัข้ึนยงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังานอย่างเต็มท่ี โรงงานตอ้งปรับปรุงและ
พฒันาสวสัดิการพนักงานให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือรองรับกับความต้องการสวสัดิการของพนักงานได้อย่างเต็มท่ี 
สวสัดิการพนกังานเหล่าน้ีจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ขวญัก าลงัใจของพนักงาน พนักงานทุกคนมีความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์อง มาสโลว ์
(Maslow 1964) ซ่ึงกล่าวถึง ความตอ้งการของมนุษยข์ั้นท่ี 1 ความตอ้งการดา้นสรีระวิทยา กล่าวคือ มนุษยมี์
ความตอ้งการดา้นร่างกาย ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือความอยู่รอด ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการอาหาร น ้ า ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต คือมนุษยต์อ้งการ
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ความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต กล่าวถึง ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความปลอดภยั ระดบัท่ี 1 คือ 
ความต้องการอยู่รอดทั้ งทางด้านร่างกายและความปลอดภัย ผูวิ้จัยจึงสรุปได้ว่า การรักษาพยาบาล หาก
พนกังานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการท างานดว้ย ส่วนดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั พนักงานทุกคนตอ้งการหลกัประกนัท่ีท าให้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตขณะท่ีปฏิบัติงานใน
โรงงานและความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สวสัดิการท่ีพนกังานตอ้งการมากท่ีสุดเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นสุขภาพ  
สวสัดิการนันทนาการ และสวสัดิการเงินโบนัส ทั้งน้ีผูป้ระกอบกิจการควรจะหาวิธีท่ีจะจดัสวสัดิการ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการพนกังาน เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจของพนกังาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการจัดสวสัดิการพนักงานของโรงงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีด าเนินธุรกิจภายใน

ครอบครัวผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูล เพ่ือปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจดัสวสัดิการ
พนกังานใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษางานวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือวดัความตอ้งการสวสัดิการพนกังานใน 
กิจการของครอบครัว เพ่ือน าขอ้มูลมาใชส้นบัสนุนการพฒันาการจดัสวสัดิการและการวิจยัเพ่ือความสมบูรณ์
และสร้างประโยชนใ์นการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนักลว้ยหอมเริ%มกลายมาเป็นผลไมที้%ผูบ้ริโภคเริ%มใหค้วามสนใจมากขึ-น เพราะกลว้ย
หอมรับประทานง่าย และมีประโยชนม์าก และกลว้ยหอมสามารถนาํไปแปรรูปหรือรับประทานคู่กบั
ไอศกรีมไดอ้ยา่งดี และยงัเป็นผลไมที้%คนไทยเชื-อสายจีนนิยมนาํไปไหวเ้จา้อีกดว้ย การวิจยันี- จึงมี
จุดประสงคเ์พื%อ เพื%อศึกษารูปแบบและลกัษณะการดาํเนินงาน ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน และ
ศึกษาประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจิสติกส์ของการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอม โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
7 กลุ่ม คือ เกษตรกรผูเ้พาะปลกู ผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม และผูบ้ริโภค ใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 ผลการศึกษาพบว่า 8) วิธีการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอม มีการดาํเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว
หรือธุรกิจแบบครัวเรือน เป็นกิจการขนาดเลก็ คือเจา้ของเป็นผูบ้ริหารเอง เกษตรกรผูเ้พาะปลูก ส่วนใหญ่
เริ%มเพาะปลูกกลว้ยหอมเพราะประสบปัญหาโรคของพืช และไม่มีตลาดรองรับผลผลิต :)สภาพแวดลอ้ม
ในการดาํเนินงาน จะศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก เนน้ในเรื%องของตลาด การลงทุน เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และคู่แข่ง 3) ประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจิสติกส์ของการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอม เกษตรกรไดว้าง
แผนการเพาะปลูกกลว้ยหอมโดยใชป้ระสบการณ์ที%ไดรั้บจากการเพาะปลูกมานาน มีการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งกิจกรรมการผลิต ตั-งแต่การวางแผนการปลกู กระบวนการเตรียมหน่อพนัธ์ุ การผลิต กระบวนการ
ปลกูและการดูแลรักษา กระบวนการเกบ็เกี%ยว ตลอดจนกระบวนการจดัจาํหน่ายใหผู้รั้บซื-ออย่างเป็นระบบ 
รวมถึงผูป้ระกอบการดว้ย มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างกิจกรรม การรับซื-อ การบรรจุภณัฑ ์และการส่ง
มอบ ผลการศึกษาครั- งนี-  สามารถเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการที%สนใจในธุรกิจ 
กลว้ยหอม ใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจใน รูปแบบและลกัษณะการดาํเนินงาน สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน 
และกระบวนการดาํเนินงานตั-งแต่ตน้นํ-าจนถึงปลายนํ-าในระบบโลจิสติกส์ธุรกิจกลว้ยหอมต่อไป 
 
คําสําคัญ: รูปแบบและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ, สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ, ประสิทธิภาพการ
จดัการระบบโลจิสติกส์ 
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Abstract 
 Nowadays, bananas had started to become more popular fruits among 
customers. That was because bananas were easy to eat, rich of nutrition, preservable, 
and good with ice cream. Moreover, Thai born-Chinese used bananas as offerings to 
their Gods and ancestors. This study aimed to investigate operating patterns and 
characteristics, working conditions, and the logistics system effectiveness of bananas 
business operation. The three groups of samples were banana farmers, banana sellers, 
and customers. The data collection methods were in-depth interviews and non-
participant observations. 
 The results indicated that 1) Banana business operation could be either a 
sole owner business or a family business, a small enterprise, which meant that the 
owner was the administrator him/herself. Most of the banana farmers started growing 
bananas because other kinds of plants were affected by disease and had no market. 2) 
On the working condition aspect, the researcher studied the external conditions 
focusing on marketing, investment, economy, law, and competitors. 3) For the 
logistics system effectiveness of bananas business operation, the banana farmers 
employed their experiences to grow bananas. There was a collaboration among 
production process ranged from growing plan, baby banana preparation, production, 
growing and caring process, harvesting process, and systematical distribution to 
customers. The entrepreneurs had collaboration in purchasing, packaging, and 
delivering. The implementation from the study could serve as a guideline for those 
farmers and entrepreneurs who were interested in banana business to understand the 
patterns and characteristics of the operation, working conditions, and all the operation 
process in banana business logistic system.    
 
Key Word(s): category and type of its business, in the business environment, 
performance management system’s logistics       

 

บทนํา 
 ภาคเกษตรกรรมถือเป็นหัวใจหลกัของระบบเศรษฐกิจไทย โดยอาชีพประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศเป็นอาชีพเกษตรกร และภาคเกษตรกรรมมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ถึง ?.@% ของจีดีพี

ประเทศไทยถือไดว้า่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ นอกจากจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้ 

ผลการพฒันาการเกษตรที%ผ่านมา จะเห็นไดจ้ากการที%เรามีผลิตผลทางการเกษตรเพียงพอต่อการบริโภค

ภายในประเทศ เกษตรกรมีรายได ้มีฐานะดีขึ-น ประชาชนกินดีอยู่ดี นอกจากนี-ยงัมีผลิตผลเหลือส่งออกไป

จาํหน่ายยงัต่างประเทศ นาํรายไดเ้ขา้ประเทศ เป็นจาํนวนมาก ซึ% งเป็นฐานทาํใหป้ระเทศไทยมีความมั%นคง

ทางดา้นเศรษฐกิจ แมแ้ต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที%ผา่นมาภาคการเกษตรไดรั้บผลกระทบนอ้ยกว่าภาคอื%น ๆ 

ของประเทศ  เป็นผลมาจากการดาํเนินนโยบายหลายดา้น  รวมทั-งการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกร

ทาํการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่ ซึ% งในแถบเอเชียหลายประเทศมีรายไดห้ลกัมาจากการส่งสินคา้การเกษตร

ออกจาํหน่ายยงัต่างประเทศ รวมทั-งประเทศไทยดว้ย พืชที%ส่งเป็นสินคา้ออกมากที%สุดคือ พืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว  
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ขา้วโพด  มนัสําปะหลงั รองลงมา พืชสวน เช่น ไมผ้ลต่างๆ ไดแ้ก่ มะม่วง  มงัคุด  ทุเรียน กลว้ยหอม 

ผลผลิตที%สาํคญัเช่น กลว้ย ยางพารา ขา้ว เป็นตน้ (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

 สําหรับในประเทศไทยพบว่ากล้วยหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที% มีศักยภาพในการส่งออก 

โดยเฉพาะตลาดญี%ปุ่นมีความตอ้งการสูง ดว้ยคุณลกัษณะของกลว้ยหอม ที%มีลกัษณะของลกูที%เรียงตวักนัอยู่

ในหวีอย่างสวยงาม รสชาติดี และมีกลิ%นหอม อีกทั-งผลผลิตของไทยมีความปลอดภยั ไร้สารเคมีและ

สารพิษตกคา้งปนเปื- อน ทาํใหก้ลว้ยหอมของไทยไดรั้บความนิยมและเป็นที%ยอมรับของผูบ้ริโภคในตลาด

ญี%ปุ่น ซึ% งนบัวนัแนวโน้มความตอ้งการของตลาดยิ%งเพิ%มสูงขึ-น โดยการส่งออกกลว้ยไทยไปญี%ปุ่น ในปี 

2550-2552 มีแนวโนม้เพิ%มขึ-น จากปริมาณการส่งออก 1,134 ตนั คิดเป็นมูลค่า 29.95 ลา้นบาท โดยการ

ส่งออกกลว้ยหอมมีแนวโนม้เพิ%มขึ-น ในอตัราเฉลี%ยร้อยละ 46.65 และ 57.01 ต่อปี (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์,2556) 

 เห็นได้ว่าธุรกิจทางด้านการเกษตรมีความน่าสนใจประกอบกับภาครัฐให้การส่งเสริม

ทางดา้นเกษตรกรรม เช่น การจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นเกษตรแนวทฤษฏีใหม่ โครงการจาํนาํขา้ว เป็น

ตน้ แต่ถึงแมภ้าครัฐจะให้การสนบัสนุน ภาคการเกษตรก็ยงัมีรายไดน้อ้ยกว่าภาคผลิตอื%น เนื%องจากเป็น

สินคา้ที%เป็นปัจจยัพื-นฐานในการดาํรงชีวิต ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชากร ทาํใหเ้กษตรกรมีผลกาํไรที%

จาํกดั อีกทั-งตอ้งเจอปัญหาทางดา้นการแข่งขนัที%สูงในภาคเกษตรกรรม ดงันั-นเกษตรกรจาํเป็นตอ้งมีระบบ

การจดัการในธุรกิจ เช่น ดา้นการผลิต ดา้นการขาย หรือ ดา้นโลจิสติกส์ เป็นตน้ เพื%อลดตน้ทุน และเพิ%มผล

กาํไร  

 การดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมก็ตอ้งอาศยัหลกัการห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ%มตั-งแต่การไหลของ

วตัถุดิบ เตรียมตน้กลา้ วางแผนการเพาะปลกู จนถึงการเก็บเกี%ยวผลผลิตโดยมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูก้ระจาย

สินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค มีกิจกรรมที%เกี%ยวขอ้งอย่างต่อเนื%องอย่างน้อย @ กิจกรรม คือ การซื-อ การผลิต การ

เคลื%อนยา้ย และการขาย ซึ% งกิจกรรมจะดาํเนินไดดี้ก็ตอ้งมีการไหลของขอ้มูลในทุกกิจกรรมทุกฝ่ายทาํให้

เกิดความรวดเร็วในกระบวนการทาํงานและตรงตามความตอ้งการ ถือไดว้่าครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจ ซึ% ง

ก็ถือว่าเป็นกระบวนหลกัของการจดัการระบบโลจิสติกส์ ทั-งดา้นการผลิตสินคา้เกษตรตั-งแต่ตน้นํ- า กลาง

นํ- า จนถึงปลายนํ- า ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที%ยอมรับของผูบ้ริโภคเพิ%มขึ- น เพิ%ม

ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้เพิ%มผลตอบแทนดา้นการเกษตร

และลดตน้ทุนทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ%มสินคา้เกษตร โดยพฒันาคุณภาพการผลิตและระบบ

ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้ ดว้ยการส่งเสริมความปลอดภยั อีกทั-ง ส่งเสริมและพฒันา
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เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหเ้ขม้แข็ง โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรใหมี้ขีดความสามารถในการ

ดาํเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั-งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที%มีความรู้

ทั-งทางทฤษฎีและการปฏิบติัเพื%อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที%ดีแก่เกษตรกรายอื%น 

เพื%อใหเ้กิดการพฒันาการเกษตรที%ย ั%งยืน 

 การจดัการทางดา้นโลจิสติกส์ ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแหล่งที%มาของความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนั ทั-งในระดบัธุรกิจและระดบัประเทศ เนื%องจากดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ที%ส่งผลให้มีการ

แข่งขนัทางธุรกิจที%รุนแรงเพิ%มมากขึ-น และการเปิดเสรีทางการคา้ที%มากขึ-น  ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงตอ้ง

ยกระดบัความสามารถในการดาํเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที%เป็นไปได ้ ทั-งการลดตน้ทุนธุรกิจและสร้าง

มูลค่าเพิ%มใหม่ๆ เสนอลูกคา้  การบริหารจดัการกระบวนการนาํส่งสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคตลอดห่วง

โซ่อุปทาน  ซึ% งในการประกอบธุรกิจทั%วไป ผูป้ระกอบการจะคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตเป็นหลกัและพยายาม

หาวิธีลดตน้ทุนการผลิตใหต้ํ%าลงเพื%อต่อสูก้บัคู่แข่งรายอื%นๆ ที%อยูใ่นตลาด  เนื%องจากการเพิ%มราคาสินคา้เพื%อ

รักษาระดบัรายไดใ้ห้เท่าเดิมนั-น ค่อนขา้งจะเป็นไปไดย้ากสําหรับลกัษณะโครงสร้างตลาดและภาวะ

ทางการแข่งขนัในปัจจุบนั (ธนิต โสรัตน,์2556) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจที%จะทาํการศึกษารูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ของธุรกิจ

กลว้ยหอมในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีขอบเขตในการศึกษาถึงแนวทางการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจกลว้ยหอมเพื%อเพิ%มประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยเป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ สมัภาษณ์ผูที้%เกี%ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เกษตรกรผูเ้พาะปลูก ผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม และผูบ้ริโภค 

เพื%อเป็นการยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนั อีกทั-งส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ%มขีดความสามารถส่งออกในระบบโลจิสติกส์ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 8. เพื%อศึกษารูปแบบและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลว้ยหอมในจงัหวดัปทุมธานี  
 :. เพื%อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมในจงัหวดัปทุมธานี 
 7. เพื%อศึกษาประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจิสติกส์ของการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมใน
จงัหวดัปทุมธานี  
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วธีิการวจิยั 
 ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื%อง การจดัการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจกลว้ยหอม ในจงัหวดั
ปทุมธานี เพื%อมุ่งศึกษาเกี%ยวกบัรูปแบบ ลกัษณะการดาํเนินงาน สภาพแวดลอ้ม และประสิทธิภาพการ
จัดการระบบโลจิสติกส์ของกล้วยหอม เพื%อศึกษาแนวทางในการจัดการการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ-น และในการไดม้าซึ% งขอ้มูลนั-น ผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื%อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ โดยศึกษาเอกสารที% เกี%ยวข้องต่างๆโดยการเก็บ
รวบรวมจาก หนงัสือ บทความ เอกสารต่างๆที%เกี%ยวขอ้งกบังานวิจยั วิธีการเก็บรวบรวม มีการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และมีการการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูลที%ไดจ้ากการลงพื-นที%ภาคสนามมาจดัลาํดบั
เหตุการณ์   เรียบเรียงเพื%อพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มลู นาํขอ้มลูที%ไดรั้บทั-งหมดมาตรวจสอบความน่าเชื%อถือว่า
มีความตอ้งแม่นยาํ โดยมีวิธีการวิจยัที%มีรายละเอียดดงันี-  

 8. แหล่งขอ้มูลเบื-องต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที% 1 ขอ้มูลที%ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Study) ไดแ้ก่การศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วารสารทางวิชาการ บทความและเอกสาร
ต่างๆ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที%เกี%ยวขอ้ง ส่วนที% 2 คือ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม  
 :. ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาครั- งนี- คือ เกษตรกรผูเ้พาะปลกู ผูป้ระกอบการธุรกิจกลว้ยหอม 
และผูบ้ริโภค  
 7. เครื%องมือที%ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ในการวิจยัครั- งนี-  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ% งผูวิ้จยัใช้
วิธีการในการวิจยั โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ทาํการกาํหนดแนวคาํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ ซึ% งจะ
มีลกัษณะยืดหยุ่น คือ มีแนวคาํถามที%เป็นประเด็นที%สาํคญัเอาไวใ้ชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และ
การเกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 @. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัครั- งนี- ใชก้ารศึกษาเอกสาร เพื%อให้ทราบขอ้มูลที%
เกี%ยวขอ้งกบัธุรกิจกลว้ยหอม ในจงัหวดัปทุมธานี และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปถึงการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม  
 _. การตรวจสอบขอ้มูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
ผูวิ้จยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลายคนและหลายกลุ่มเพื%อให้ไดข้อ้มูลที%นาํมาเสริม
หรือยืนยนัขอ้เท็จจริงต่อ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลดา้นผูวิ้จยั คือ มีการเปลี%ยนตวัผูส้ังเกตและผู ้
สมัภาษณ์ เพื%อตรวจสอบวา่จะไดข้อ้มลูที%แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
 d. การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการนาํขอ้มลูที%ไดจ้ากการลงพื-นที%ภาคสนามมาจดัลาํดบัเหตุการณ์ 
เรียบเรียงเพื%อพรรณนาวิเคราะห์ หากมีขอ้มูลส่วนใดยงัไม่ครบถว้น ผูวิ้จยัทาํการเก็บเพิ%มตลอดเวลา
ระหวา่งทาํการวิจยัเพื%อตรวจสอบความน่าเชื%อถือของขอ้มลู โดยประมวลผลและรายงานในรูปแบบเชิง
พรรณนา  
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ผล/สรุปผลการวจิยั 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาการจดัการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจกลว้ยหอมในจงัหวดั
ปทุมธานี สามารถสรุปขอ้มลูดงัต่อไปนี-  
-. รูปแบบและลกัษณะการดําเนินธุรกจิกล้วยหอม 

จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมเป็นธุรกิจขนาดกลาง แบบเจา้ของ
คนเดียว หรือธุรกิจครัวเรือน เจา้ของเป็นผูบ้ริหารเอง โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมแบ่งออกเป็น 
3 ลกัษณะ คือ 

1. การดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของเกษตรกรผูเ้พาะปลกู คือ เกษตรเป็นผูเ้พาะปลูกกลว้ยหอม
และและจาํหน่ายเอง รวมถึงขายต่อให้กบัพ่อคา้คนกลาง โดยในการปลูก เกษตรกรใช้พื-นที%เพาะปลูก
ประมาณ 70 -100 ไร่ และมีบางรายมีพื-นที%ในการเพาะปลูกถึง 8,000 ไร่ โดยกระจายอยู่คนละที%กนั ใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 300,000 – 500,000 บาท/ปี ราคากลว้ยหอมขึ- นลงตามฤดูกาลโดยถูกกาํหนดจาก
ผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม รวมทั-งเกษตรกรที%สามารถปลูกกลว้ยหอมใหมี้ผลขนาดใหญ่ ลกัษณะยาว ผิว
สวย ซึ%งเป็นที%ตอ้งการของตลาด และสามารถสร้างผลตอบแทนไดเ้พิ%มมากขึ-น 

2. การดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม มีลกัษณะคลา้ยพ่อคา้คน
กลาง คือ ไปรับซื-อกลว้ยหอมจากเกษตรกร ซึ%งสามารถกาํหนดราคาซื-อ-ขายได ้การกาํหนดราคาขึ-นอยู่กบั
ความตอ้งการของตลาด และผูบ้ริโภค สถานที%จดัจาํหน่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ตลาดสี%มุมเมือง ตลาดไท และจดั
จาํหน่ายไปยงัตลาดต่างจงัหวดั รวมถึงหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม อีกทั-งส่งขายใหก้บัโรงงานแปรรูป 

 
2. สภาพแวดล้อมในการดาํเนินธุรกจิกล้วยหอม 

จากการศึกษาพบวา่ สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี-  
1. สภาพแวดลอ้มภายใน คือ กลว้ยหอมทองเป็นผลไมที้%สามารถปลูกไดท้ั-งปี โดยกลว้ยหอม

ทองเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจในระดบัที% 12 เป็นผลไมที้%นิยมบริโภคทั-งในประเทศ และต่างประเทศ ทาํใหต้ลาด
มีความตอ้งการสูง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ตรุษจีน สาทรจีน เป็นช่วงที%ตลาดมีความตอ้งการสูงเนื%องจาก
คนไทยเชื-อสายจีนนิยมซื-อไปกราบไหว ้ แต่ในดา้นราคาของกลว้ยหอมมีการขึ-นลงตามฤดูกาล และถูก
กาํหนดจากผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม อีกทั-งในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที%ปลูกกลว้ยหอมไดผ้ลผลิตนอ้ย 

2. เงินทุน สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตามการดาํเนินธุรกิจ ดงันี-  
 2.1 การดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของเกษตรกรผูเ้พาะปลูก คือ เกษตรกรใชเ้งิน

ลงทุนประมาณ 300,000 – 500,000 บาท โดยกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) เพื%อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ ซื-อพนัธ์ุกลว้ย ค่าที%ดิน ค่าปรับพื-นที%ดิน ค่าอุปกรณ์ รวมถึง เงินหมุนเวียน
ในกิจการ สาํหรับระยะเวลาในการคืนทุนอยูใ่นช่วง 1 ปีของการดาํเนินธุรกิจ 
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 2.2 การดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของผูป้ระกอบการค้ากล้วยหอม คือ 
ผูป้ระกอบการใชเ้งินลงทุนประมาณ 50,000 – 100,000 บาท สาํหรับค่าเช่าแผง ค่าอุปกรณ์ ค่ากลว้ยหอม 
รวมถึง เงินหมุนเวียนในกิจการ สาํหรับระยะเวลาในการคืนทุนอยูใ่นช่วง 1-2 เดือนของการดาํเนินธุรกิจ 

3. ดา้นคู่แข่ง กลว้ยหอมถือเป็นสินคา้นิยมบริโภคทั-งในประเทศ และต่างประเทศ ทาํให้
ตลาดมีความตอ้งการสูง ดงันั-นจึงมีจาํนวนคู่แข่งอยู่ในระดบัปานกลาง การแข่งขนัส่วนใหญ่ขึ-นอยู่กบั
คุณภาพของกลว้ยหอม ถา้ไดผ้ลผลิตที%ดีกเ็ป็นที%ตอ้งการของตลาดและสามารถกาํหนดราคาไดเ้พิ%มมากขึ-น 

4. ดา้นเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม มีแนวโน้มชะลอตวัลง
ค่อนขา้งมาก รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองทาํใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ระมดัระวงัเรื%องการ
ใชจ่้าย ส่งผลให้การบริโภคกลว้ยหอมลดลงในตลาดต่างจงัหวดั ปริมาณการสั%งซื-อลดลง เนื%องจากราคา
กลว้ยหอมมีราคาสูง 

5. ดา้นกฎหมาย ในดา้นของการดาํเนินธุรกิจดา้นการเกษตร เป็นธุรกิจที%ไม่เสียภาษี ทาํให้
เกษตรกรไดรั้บผลประโยชน์ ส่วนในดา้นแรงงานพบว่า การดาํเนินธุรกิจใชก้ารจา้งแรงงานต่างดา้ว ซึ% ง
ประกอบดว้ย แรงงานที%ถกูกฎหมาย และไม่ถกูกฎหมาย 

3. ประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจสิตกิส์ของการดาํเนินธุรกจิกล้วยหอม 

เกษตรกรผู้เพาะปลูก 

การวางแผนการเพาะปลูก  
เกษตรกรใชก้ารวางแผนการเพาะปลูกในช่วงฤดูร้อน รองลงมา คือ ตน้ฤดูฝน และปลายฤดู

ฝน แต่เกษตรไม่นิยมปลกูในฤดูหนาวเนื%องจากกลว้ยเจริญเติบโตไดช้า้ 
การจดัหาหน่อพนัธ์ุ และปัจจยัการผลติ  
พบว่าผูป้ระกอบการใชว้สัดุในการเพาะปลูกที%ใชใ้นการเพาะปลูกกลว้ยหอม ประกอบดว้ย 

หน่อพนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช สารกาํจดัวชัพืช และอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ สาํหรับการจดัหาหน่อ
พนัธ์ุ ส่วนใหญ่เกษตรกรใชห้น่อพนัธ์ุกลว้ยหอมทอง AAA  

การผลติ  
พบว่ากลว้ยหอมเป็นพืชที%ปลูกง่าย สามารถปลูกไดต้ลอดเวลาทั-งปี ดินที%ใชเ้พาะปลูกกลว้ย

หอมเป็นดินเหนียวมีความชื-น โดยหน่อกลว้ยหอมตอ้งมีความยาว ประมาณ 8-10 นิ-ว และหน่อพนัธ์ุนั-น 
ตอ้งมีอายุประมาณ 10 เดือน สําหรับการเก็บเกี%ยว กลว้ยหอมสามารถตดัขาย ในระยะเวลาภายใน 9-15 
เดือนหลงัจากการปลกู  

การส่งมอบผลผลติ  
พบว่าเกษตรกรใช้การขนส่งผลผลิตโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก มีการจัดเรียงผลผลิตให้

สามารถขนส่งต่อเที%ยวใหก้ลว้ยหอมไดรั้บความเสียหายนอ้ยที%สุด และทาํการขนส่งไปตามเส้นทางหลกั 
จาํหน่ายยงัตลาดไท ตลาดสี%มุมเมืองหรือโรงงานแปรรูป  
ผู้ประกอบการค้าธุรกจิกล้วยหอม 
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 การรับซื6อกล้วยหอมจากเกษตรกร 

ผูป้ระกอบการ รับซื-อกลว้ยหอมจากเกษตรกร ราคาขึ-นอยูก่บัตลาดและปริมาณสินคา้ ราคามี
การปรับขึ-นลงอยู่ตลอด ไม่มีการกาํหนดราคาตายตวัที%แน่นอน ขึ-นอยู่กบัการตกลงกนัของเกษตรกรผู ้
เพาะปลกูและผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม และสามารถรับซื-อกลว้ยหอมจากเกษตรกรในจาํนวนไม่จาํกดั 

      การบรรจุภัณฑ์ 
ในดา้นการบรรจุกลว้ยหอม ทางผูป้ระกอบการทาํการบรรจุตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย

ส่วนใหญ่บรรจุใส่เข่ง แยกตามขนาดของกลว้ยหอม 
 การส่งมอบ 

ในดา้นการส่งมอบสินคา้ ส่งผ่านทางรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยคิดค่าบริการตามระยะทางที%
จดัส่ง หรือถา้ลกูคา้มารับสินคา้ดว้ยตวัเอง ซึ%งไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ผู้บริโภคสินค้ากล้วยหอม 
กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซื-อกลว้ยหอมไปเพื%อไหวพ้ระและรับประทาน โดยผูบ้ริโภคมี

ความเชื%อวา่ กลว้ยหอมเป็นผลไมที้%ใหพ้ลงังานสูง และมีประโยชน์ในการช่วยผอ่นคลายความเครียด 
โดยผูบ้ริโภคซื-อกลว้ยหอมในหลายลกัษณะ แบ่งเป็นการซื-อแบบหวีราคาประมาณ _j ถึง kj บาท 
การซื-อแบบแพค็ราคาประมาณ :_ ถึง 7j บาท และการซื-อแบบเข่งราคาประมาณ 8jj ถึง @_j บาท 
และการซื-อแบบลูก ราคาประมาณ ? ถึง 8j บาท โดยในช่วงเทศกาล ตรุษจีน สารทจีน และเชงเมง้
เป็นช่วงที%ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากที%สุด โดยการเลือกซื-อกลว้ยในช่วงเทศกาล ลูกคา้เลือกกลว้ย
ในลกัษณะ ขนาดหวกีาํลงัดีและผวิสวย แต่ถา้ช่วงปกติ ลูกคา้เลือกกลว้ยหวขีนาดใหญ่และผวิสวย 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบวา่ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมเป็นธุรกิจขนาดเลก็ แบบเจา้ของคน
เดียว สาํหรับสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจกลว้ยหอมประกอบดว้ย  จุดแข็งของธุรกิจ คือ กลว้ยหอม
ทองเป็นผลไมที้%สามารถปลกูไดท้ั-งปี เป็นผลไมที้%นิยมบริโภคทั-งในประเทศ และต่างประเทศ ทาํใหต้ลาด
มีความตอ้งการสูง ซึ%งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรรศนียา กลัยาณมิตร (2548) คือ กลว้ยเป็นพืชที%สามารถ
ปลูกไดง่้าย และสามารถใชทุ้กส่วนใหเ้ป็นประโยชน์ได ้โดยกลว้ยยงัมีคุณสมบติัในการช่วยลดความดนั
โลหิต ทาํใหเ้ป็นที%ตอ้งการของตลาด  จุดอ่อนของธุรกิจ คือ ราคาขึ-นลงตามฤดูกาล ไม่สามารถกาํหนดได ้
โอกาสของธุรกิจ คือ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และสารทจีนตลาดมีความตอ้งการบริโภคจํานวนมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รพีพร สุทาธรรม (2548) กล่าวว่า ราคากลว้ยหอมขยบัสูงขึ-นในช่วงเทศกาล
สารทจีน ตรุษจีน และเชงเมง้ ทุกปี ดงันั-นปัจจยันี- เองที%ดึงดูดใหเ้กษตรกรนิยมวางแผนการเพาะปลูกเพื%อให้
ผลผลิตสามารถเกบ็ไวไ้ดต้รงกบัช่วงเทศกาล ในดา้นอุปสรรค คือ ในช่วงฤดูหนาวการเจริญเติบโตชา้กว่า
ปกติ ซึ% งการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สอดคลอ้งกบังานวิจยั นนัทิยา หุตานุวตัร และ ณรงค ์หุตานุ
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วตัร (2549) กล่าววา่ กลยทุธ์การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน เป็นสิ%งที%จาํเป็น
ในภาคธุรกิจ เนื%องจากเป็นกระบวนการในการกาํหนดกลยุทธ์ที%เหมาะสมสาํหรับตวัเอง เพื%อการทาํงานที%
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ในดา้นเงินทุน เกษตรกรใชเ้งินตนเองและกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื%อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในดา้นคู่แข่ง มีจาํนวนคู่แข่งอยู่ในระดบัปานกลาง การแข่งขนัส่วนใหญ่
ขึ-นอยู่กบัคุณภาพของกลว้ยหอม ดา้นเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม มีแนวโนม้
ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่
ระมดัระวงัเรื%องการใชจ่้าย ส่งผลใหก้ารบริโภคกลว้ยหอมลดลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พเยาว ์กิมปฐม 
(2557) กล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยในปี 2556 ยงัคงชะลอตวัลง ทั-งในส่วนของการใชจ่้ายในประเทศ การ
ส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม และกาํลงัซื-อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื%องจากปีที%ผ่านมา หลาย
คนก่อหนี-จากนโยบายประชานิยมไวจ้าํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นโครงการรถคนัแรก บา้นหลงัแรก ดงันั-นการ
ใชจ่้ายตอ้งระมดัระวงัอย่างมาก ดา้นกฎหมาย การดาํเนินธุรกิจดา้นการเกษตร เป็นธุรกิจที%ไม่เสียภาษี ทาํ
ใหเ้กษตรกรไดรั้บผลประโยชน ์จากการศึกษาเกษตรกรพบวา่การจดัระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจกลว้ยหอม 
ประกอบดว้ย 1. การวางแผนการเพาะปลกู เกษตรกรใชก้ารวางแผนการเพาะปลกูในช่วงฤดูร้อน รองลงมา 
คือ ตน้ฤดูฝน และปลายฤดูฝน 2. การจดัหาหน่อพนัธ์ุ และปัจจยัการผลิต พบว่าเกษตรกรใชห้น่อพนัธ์ุ
กลว้ยหอมทอง AAA 3.  การผลิต พบว่ากลว้ยหอมเป็นพืชที%ปลูกง่าย สามารถปลูกไดต้ลอดเวลาทั-งปี 4.  
การส่งมอบผลผลิต (Deliver) พบว่าเกษตรกรใชก้ารขนส่งผลผลิตโดยรถบรรทุกขนาดเลก็ ใชก้ารบรรทุก
แบบเต็มคนั จาํหน่ายยงัตลาดไท ตลาดสี% มุมเมืองหรือโรงงานแปรรูป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรศกัดิo  
สุมนานุสรณ์ (2555) กล่าวว่า กลยุทธ์การขนส่งแบบเต็มคนัรถสามารถลดค่าใชจ่้าย ผูป้ระกอบการอาจ
ปรับปรุงรถบรรทุกใหส้ามารถรองรับปริมาณการบรรทุกไดเ้พิ%มขึ-น นอกจากนี-การเลือกใชร้ถบรรทุกที%มี
นํ-าหนกัรถเปล่านอ้ย หรือนาํยางอะไหล่ออกกส็ามารถเพิ%มปริมาณในการขนส่งดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัครั- งนี-  เพื%อใหท้ราบถึง การศึกษาประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจิสติกส์ธุรกิจ

กลว้ยหอม ในจงัหวดัปทุมธานี 
8. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
 8.8 ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ลูกจา้งเป็นแรงงานต่างดา้ว เมื%อเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อาจเกิดการโยกยา้ยกลบัถิ%นฐาน ดงันั-น เกษตรกรควรมีการวางแผน
ทางดา้นทรัพยากรบุคคลทางดา้นแรงงานเมื%อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2 ผลการวิจยัพบวา่ กลว้ยหอมเป็นผลไมที้%ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคทั-งภายในและ
ต่างประเทศ แต่ราคาถกูกาํหนดโดยผูป้ระกอบการคา้กลว้ยหอม ดงันั-น เกษตรควรมีการรวมกลุ่มเพื%อ
ร่วมกนักาํหนดราคาใหมี้ความเหมาะสม ลดการเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั- งต่อไป 
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 2.1 ในการวิจยัครั- งนี-  ไดศึ้กษาเพียงการจดัการระบบโลจิสติกส์ธุรกิจกลว้ยหอม 
ในจงัหวดัปทุมธานี ดงันั-น ในการวิจยัครั- งถดัไป ควรศึกษาการจดัการระบบโลจิสติกส์ธุรกิจกลว้ยหอมใน
เขตพื-นที%อื%นเพื%อเปรียบเทียบผล 

 2.2 ในการวิจยัครั- งนี-  ไดศึ้กษาเพียงการจดัการระบบโลจิสติกส์ธุรกิจกลว้ยหอม 
ในจงัหวดัปทุมธานี ดงันั-น ในการวิจยัครั- งถดัไป ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพื%อสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในภาคธุรกิจเดียวกนั 
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     ต ารวจและชุมชน  วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวง

โสกพระ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ให้
ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ผูท่ี้มีองคค์วามรู้ในการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติด จ านวน 20 ราย  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม  และน าขอ้
คน้พบจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อ
ป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่ามใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป ผลการศึกษามีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี  

ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ยาเสพติดเป็นปัญหาในชุมชน เป็นเร่ืองร้ายแรงต้องแก้ท่ี
ครอบครัวตวัเองก่อน เป็นตวัการท่ีท าลายเยาวชน ท าลายคนท าลายทุกส่ิงทุกอย่าง ตอ้งร่วมกนัแกปั้ญหา
โดยเร่ิมจากพ่อแม่ของเด็กในครอบครัว ตอ้งเขา้ไปท าความเขา้ใจครอบครัวท่ีมีเยาวชนเป็นอนัดบัแรก ดึง
เยาวชนเขา้มาร่วมเขา้มารับรู้ จดักิจกรรมต่างๆใหค้รอบคลุมท่ีสุดทั้งการป้องกนัการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั 
ตอ้งมีมุมมองในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมกนั ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือกนั 

ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั    ตอ้งการให้เป็นหมู่บา้นปลอดยาเสพติดจริงๆ   ในการป้องกนั
ยาเสพติดในอนาคตตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง ตอ้งปรับแผนตามสถานการณ์เป็นภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง การแก้ปัญหายาเสพติดแก้ท่ีตน้เหตุดีท่ีสุด เป้าหมายก็ให้ยาเสพติดหมดไปจากหมู่บา้น 
ลูกหลานไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

ดา้นการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั วยัรุ่นไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด มีความ
ตั้งใจท างาน ตั้งใจเรียน เป็นคนดี ก็จะไม่ไดไ้ปเสียเงินมาซ้ือยาเสพติด คนท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นคน
ท่ีมีเกียรติ เกิดความภาคภูมิใจท่ีเห็นชุมชนเป็นชุมชนเขม้แขง็เป็นชุมชนท่ีมีเกียรติไดรั้บการยกยอ่ง ชุมชน
ไม่มีคนติดยากจ็ะมีความสุขความพอใจร่วมกนั 

ดา้นการมีส่วนของสมาชิกในเครือข่าย ตอ้งรับรู้วา่ยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข ยาเสพติด
ท าใหเ้สียคน ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพติด 

ดา้นการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั มีการเสริมจุดแขง็ซ่ึงกนัและกนัจะท าใหชุ้มชนเป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็ ดว้ยการช่วยเหลือสอดส่องเฝ้าระวงั โดยแบ่งกนัรับผิดชอบ สร้างจิตส านึกใหก้บัผูป้กครอง ใหก้บั
ผูน้ าทอ้งถ่ินไม่มีการปกปิด ไม่มีการปิดปัง 
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ดา้นการพึ่งพิงร่วมกนั ช่วยเหลือพึ่งพิงกนัเร่ืองขา้วของเคร่ืองใชก้ารท างาน ร่วมมือช่วยกนั 
ดว้ยการบริจาคเงิน ให้ความรู้ของการสร้างเครือข่าย การลงทุนท าอาชีพให้กบัเด็กเยาวชนท่ีไปเขา้ค่าย
บ าบดัใหมี้อาชีพ การพึ่งพิงกนัเร่ืองก าลงัคนเป็นเร่ืองการสอดส่องดูแลคนในหมู่บา้นเฝ้าระวงัในหมู่บา้นมี
ความร่วมมือกนัดีทุกหลงัคาเรือน  

ดา้นการปฏิสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน  ประชาคมหมู่บา้นเป็นประจ า มีการจุดเทียน ปฏิญาณตน
ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด เวลามีประชุม ประชาคมโดยมีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ส่วนมากก็รับ
ฟังเหตุผลจากสมาชิก เสียงส่วนใหญ่มีมติเป็นอยา่งไรกป็ฏิบติัตามนั้น 
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Abstract  

The research study on building up community network for drugs 

prevention of Baan Khok Lam community, Nong Waeng Sok Phra Sub-district, Phon 

District,  Khon Kaen Province has applied the qualitative research methodology by 

conducting in-depth interviews with 20 key informants from people with knowledge 

in building up community network for drugs prevention. The research’s objective is to 

study how the community network against drugs in Baan Khok Lam community is 

built and to elaborate the findings into strategies and projects in order to enhance the 

network’s sustainability. There are discoveries as follows 
In mutual perception: Drugs is the community’s grave concern since it can 

destroy the youth, people, and everything. The solution can start from the family first 

in which parents must be more understanding towards their children and urge them to 

join in activities. Building up a watch network can be established with the 

commitment in helping each other and mutual awareness of the problem.  
In mutual vision: The activities to prevent drugs must be done continuously 

to guarantee that the village is drugs-free. Plans can be adapted based on the situation 

and must always be carried on. The best solution is to fix the problem at its origin to 

achieve the goal of becoming drugs-free village and that the younger generation steers 

clear of drugs.  
In mutual benefit and interest: When teenagers don’t do drugs and focus 

on their studies, they become decent and don’t have to spend a big sum of money on 

buying drugs. Those who stay clear of drugs are considered honorable and can serve 

as the community’s force. And once the community is surrounded by quality 

residents, the community itself will be the place where everyone can live in harmony 

together.  
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In participation of the network’s members: The members should bear in 

mind that drugs problem must be solved because of its damaging effects. Therefore, 

everyone must participate in all activities concerning drugs prevention.  
In mutual strength: In strengthening all strong points, the community will 

become stronger. This can be done by raising awareness among villagers, building up 

concern in parents while local leaders could be transparent.  
In mutual dependence: Dependence can vary, from equipment required in 

work, assistance, money, knowledge in network building, or investment in career for 

youth who have been through rehabilitation camps. Dependence also includes 

manpower in raising awareness on the villagers’ participation.  
In exchanging interaction: The village community is an open forum where 

oath-giving against drugs is held as well as where ideas and talks from the members 

are exchanged, in which the majority wins.  
 

Keywords: Building up network, drugs prevention  

 
บทน า 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด     เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติด ประเทศไทย ในภาพรวมปี 2556  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556 พบว่าปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความรุนแรงของปัญหายาเสพติดหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ใน
ขณะเดียวกนัตวัยาท่ีมีแนวโนม้ดา้นการคา้และการแพร่ระบาดสูงข้ึน ยงัคงเป็นยาบา้ และไอซ์ กลุ่มนกัคา้
รายใหญ่ยงัคงเคล่ือนไหวอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ยาบา้ยงัคงเป็นยาเสพติดหลกัท่ีแพร่ระบาด รองลงมาคือ กญัชา ขณะท่ีการกวดขนัจบักุมยงัคงมี
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจบักุมผูค้า้ ผูเ้สพไดเ้ป็นจ านวนมาก ตามท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดให้การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในส่วนราชการจงัหวดั
ขอนแก่นเล็งเห็นถึงความส าคญัของการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเนน้การบูรณาการ การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนภายใตยุ้ทธศาสตร์ พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น ก าหนดให้มีการ
ขบัเคล่ือนดา้นการป้องกนั ปราบปราม และการบ าบดัรักษา ควบคู่กนัไป (http://nctc.oncb.go.th, 5 ตุลาคม 
2556)  

ดว้ยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว จากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ี ส่งผลให้
ค่านิยมท่ีดีงามเส่ือมถอย ประเพณีดัง่เดิมถูกบิดเบือน ดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ส่งผล
ให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ให้ความส าคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง ทั้งการด ารง
ชีวิตประจ าวนั การใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น โดยมุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความตอ้งการบริโภค การช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัลดลง ความมีน ้ าใจไมตรีนอ้ยลง แก่งแยง่เอารัดเอาเปรียบกนั ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น ขาดการยดึถือ
ประโยชน์ส่วนรวม (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559, 2556) ในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ยาบา้ยงัคงเป็นยาเสพติดหลกัท่ีแพร่ระบาด รองลงมาคือ กญัชา ขณะท่ี
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การกวดขนัจบักุมยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการตรวจคน้ผูต้อ้งสงสัย และการตั้งจุดตรวจยาเสพติด 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงสามารถจบักมุผูค้า้ และผูเ้สพไดเ้ป็นจ านวนมาก ตามท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดใหก้าร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในภาคส่วน
ราชการจงัหวดัขอนแก่นเล็งเห็นถึงความส าคญัของการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเนน้การบูรณาการ 
การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น 
ก าหนดให้มีการขับเคล่ือนด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบ าบัดรักษา ควบคู่กันไป 
(http://nctc.oncb.go.th, 5 ตุลาคม 2556) จากการรวบรวมขอ้มูลสถิติการจบักุมคดียาเสพติด ในภาพรวม
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จงัหวดั ในหว้งเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกนัยายน 2555 จบักุม
ได ้49,041 ราย ผูต้อ้งหา 50,576 คน โดยของกลางยาเสพติดมีน ้ าหนกั 8,658 กิโลกรัม   และในหว้งเดือน
ตุลาคม 2555 ถึง เดือนกนัยายน 2556 จบักุมได ้53,290 ราย ผูต้อ้งหา 54,996 คน  โดยของกลางยาเสพติดมี
น ้ าหนกั 14,062 กิโลกรัม ในภาพรวมสถิติการจบักุมคดียาเสพติดของพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นในหว้งเดือน 
ตุลาคม 2554 ถึง กนัยายน 2555  ซ่ึงมีการจบักุมผูต้อ้งหาได ้6,358 ราย ผูต้อ้งหา 6,519 คน โดยมีของกลาง
ยาเสพติดน ้ าหนกั 103 กิโลกรัม  และในห้วงเดือน ตุลาคม 2555 ถึง กนัยายน 2556  ซ่ึงมีการจบักุม
ผูต้อ้งหาได ้6,837 ราย ผูต้อ้งหา 7,080 คน โดยของกลางยาเสพติดน ้ าหนกั 4,544 กิโลกรัม  จะเห็นไดว้่า
สถิติการจบักุมเก่ียวกบัยาเสพติดในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงจงัหวดัขอนแก่นมี
แนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน  (ศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดต ารวจภูธรภาค 4, 2556) 

ชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น เป็นหมู่บา้น
ขนาดกลาง มีจ านวนครัวเรือน 178 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 961 คน ประชากรชายจ านวน 478 คน 
ประชากรหญิงจ านวน 483 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรและเล้ียงสัตว ์หลงัฤดูท านาจะ
ออกไปรับจา้งต่างจงัหวดั  ปัญหาของชาวชุมชนส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการท างาน รวมทั้งวิทยาการใหม่ๆ
ในการประกอบอาชีพ ท าให้ไดผ้ลผลิตทางการเกษตรนอ้ย และยงัประสบปัญหาตน้ทุนทางการเกษตรสูง 
ปุ๋ย,น ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าแรงแพงข้ึน อีกทั้งชาวชุมชนยงัขาดอาชีพเสริม ท าให้เกิดปัญหารายได้ไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีวิต   และดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ของบา้นโคกล่ามซ่ึงเป็นชุมชนห่างไกลจากตวั
อ าเภอ และมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงติดกับอ าเภอปะทายจังหวดันครราชสีมา(โครงการชุมชนสัมพนัธ์สร้าง
เครือข่ายพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด สถานีต ารวจภูธรพล จงัหวดัขอนแก่น, 2556)  

ดว้ยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว จากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ี ส่งผลให้
ค่านิยมท่ีดีงามเส่ือมถอย ประเพณีดัง่เดิมถูกบิดเบือน ดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ส่งผล
ให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ให้ความส าคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง ทั้งการด ารง
ชีวิตประจ าวนั การใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น โดยมุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความตอ้งการบริโภค การช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัลดลง ความมีน ้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกนั ขาดความสามคัคีไม่เคารพสิทธิ
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ผูอ่ื้น ขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-
2559, 2556) 

ชุมชนบ้านโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น มีการจัดตั้ ง
หมู่บา้นเครือข่ายพลงัแผ่นดินข้ึน โดยจดัท าป้ายหรือสัญลกัษณ์ เพื่อประกาศเป็นหมู่บา้นเครือข่ายพลงั
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติด  เพื่อร่วมแสดงพลงัต่อตา้นยาเสพติดในหมู่บา้น  โดยประสานความร่วมมือจาก
ประชาชนในหมู่บา้น เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายในการต่อตา้นและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้นไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน   ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีชุมชนบา้นโคกได้บูรณาการจดักิจกรรมสร้าง
เครือข่ายพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดข้ึน มุ่งหวงัเพื่อเป็นการผลกัดนัให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชน
ป้องกนัยาเสพติดในชุมชนข้ึน หากทุกฝ่ายร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั ยาเสพติดท่ีเป็นตน้เหตุส าคญัของปัญหา
ต่างๆ ในชุมชนก็จะลดนอ้ยลง หรือหมดส้ินไปจากสังคมชุมชน  (โครงการชุมชนสัมพนัธ์สร้างเครือข่าย
พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด สถานีต ารวจภูธรพล จงัหวดัขอนแก่น, 2556)  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจจะมุ่งเน้นศึกษาวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการ
ป้องกนัยาเสพติด ชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าขอ้
คน้พบในการศึกษาน้ีไปพฒันาเป็นยุทธศาสตร์ โครงการฯ เพื่อการป้องกนัปัญหายาเสพติดอย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การสร้างเครือข่าย  หมายถึง การเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจ จะ

แลกเปล่ียนข่าวสารหรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความ
เป็นอิสระเท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์
ของสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ กิจกรรมตอ้งมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนั
และกนั การเช่ือมโยงในลกัษณะของเครือข่าย ไม่ไดห้มายถึงการจดัการให้มานัง่รวมกนัเพียงเพื่อพูดคุย
สนทนากนัโดยไม่ไดร่้วมกนัท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด และไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจ
ร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเท่านั้น แต่จะตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัของการลง
มือท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัดว้ย   ( http://oppn.opp.go.th, 16 ตุลาคม 2556)   

องคป์ระกอบเครือข่ายท่ีสมบูรณ์ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบดงัน้ี 1.การรับรู้มุมมอง
ร่วมกนั (Common  Perception) สมาชิกท่ีเขา้มาอยูใ่นเครือข่ายตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้
ร่วมกนั ถึงเหตุผลการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย  มีความเขา้ใจในปัญหาและมีส านึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
2. การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Common  vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนั 
รับรู้เขา้ใจถึงทิศทางเดียวกนั และการมีเป้าหมายท่ีจะไปดว้ยกนัจะท าให้ขบวนการเคล่ือนไหวมีพลงัเกิด
เอกภาพ  3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (Common  Interests/Benefits) เครือข่ายเกิด
จากการท่ีสมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่สามารถ
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บรรลุผลส าเร็จหากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ดังนั้ นการรวมตัวเป็นเครือข่ายจึงต้องตั้ งอยู่บนฐานของ
ผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนั  4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือของข่ายอยา่งกวา้งขวาง (All stakeholders 

Participation) นับเป็นกระบวนการท่ีส าคัญมากในการพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่าย เพราะ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่ายยอ่มเป็นเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
และร่วมลงมือกระท าอยา่งแขง็ขนั  5. การเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (Complementary Relationship) 
องคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้ครือข่ายด าเนินอยา่งต่อเน่ืองกนั คือการท่ีสมาชิกของเครือข่ายต่างตอ้งเสริมสร้าง
ซ่ึงกนัและกนั  6. การพึ่งพิงร่วมกนั (Interdependence) เน่ืองจากธรรมชาติความจ ากดัของสมาชิกใน
เครือข่ายทั้งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลงัคน ฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้
อยา่งสมบูรณ์ดว้ยตนเอง การจะท าใหเ้ป้าหมายร่วมส าเร็จไดน้ั้น สมาชิกต่างจ าเป็นตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั   
7. การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน (Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้จะ
ไม่มีทางท่ีจะเกิดความร่วมมือกนัได้ และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างแทจ้ริง หากสมาชิกใน
เครือข่ายตอ้งท ากิจกรรมร่วมกนัเองให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (เกรียงไกร  เจริญวงศ์
ศกัด์ิ, 2543) 

เครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้ง
เผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีใหญ่โตและซบัซ้อนเกินกว่าท่ีใครจะเผชิญไดโ้ดยล าพงั เช่น ยาเสพติด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การพิทกัษ์สิทธิชุมชน เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายหรือท างานเป็นเครือข่ายเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดผลท่ีมากกว่าในระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เพราะการท างานแบบ
เครือข่ายเป็นการท างานแบบ “ประสานพลงั” (synergy) โดยประโยชน์ของการท างานเป็นเครือข่าย
อธิบายไดอี้กนยัหน่ึง คือ ก่อใหเ้กิดผลบางอยา่งท่ีใครคนเดียวท าใหเ้กิดไม่ได ้, ท าการรณรงคไ์ดก้วา้งและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า , ส่งอิทธิพลต่อคนอ่ืนในและนอกเครือข่าย , ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
หรือประเดน็หน่ึง เกิดการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจและทกัษะต่างๆ และท าใหเ้กิด
ความสามคัคี ให้ก าลงัใจกนั และช่วยกนัในรูปแบบต่างๆ ในบางกรณีช่วยให้สามารถระดมทุนไดดี้ (เสรี 
พงศพ์ิศ, 2548 ) 

ความหมายของยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ.2528 มาตรา 4 ใหค้วามหมายยาเสพติดให้
โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือดว้ยประการใดๆแลว้ ท าให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งการขนาดหรือ
เสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ อยา่งรุนแรงอยูต่ลอดเวลา 
และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง  กบัใหร้วมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็น
ยาเสพติดให้โทษ หรือใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่หมายความถึงยาสามญัประจ าบา้นบางต าราตามกฎหมายว่า
ดว้ยท่ีมียาเสพติดผสมอยู ่(ความรู้และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2553)  
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แนวคิดการสร้างชุมชนเขม้แขง็มีภูมิคุม้กนั    เป็นการท าแผนสร้างภูมิคุม้กนัชีวิต ภูมิคุม้กนั
ชุมชนเกิดจากแนวความคิดการพฒันาท่ีเน้นเร่ืองวฒันธรรมและวิถีของชาวบา้น โดยเช่ือว่าส่ิงเดียวท่ี
เหลืออยู ่มีคุณค่าและมีพลงัอยา่งเพียงพอใหช้าวบา้นอยูร่อดไดคื้อ วฒันธรรม หรือจารีตประเพณีอยา่งเดียว 
แต่หมายถึงระบบคุณค่า การจดัการชีวิต การพึ่งพาตนเองของชุมชน  ในอดีตชาวบา้นอยู่ในสังคมเกษตร 
อยูใ่นระบบเศรษฐกิจยงัชีพ หาอยูห่ากินกบัธรรมชาติ และเปล่ียนขา้วของมากกว่าซ้ือขาย วิถีชีวิตจึงพึ่งพา
กนั พึ่งพาอาศยัธรรมชาติ ทุนท่ีส าคญัท่ีสุดของคนในสงัคมเก่าแก่น้ีจึงเป็นทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางปัญญา  เม่ือสงัคมเปล่ียนเขา้สู่สงัคมอุตสาหกรรม วิถีดั้งเดิมเปล่ียนไป การเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรม
โดยไม่มีความพร้อม ท าให้เกิดปัญหามากมาย ปัญหาหน้ีสิน ตอ้งเอาทุกอยา่งในธรรมชาติไปขายเพื่อแลก
เงิน       ในอดีต ภูมิปัญญาของพ่อแม่ ปู่ยา่ตายาย เป็นตวัก าหนดวิถีชุมชน มีกฎเกณฑว์ิธีปฏิบติัต่างๆโดย
ละเอียด ตั้งแต่เกิดจนตาย   ขณะท่ีสังคมในอดีตมีภูมิปัญญาเป็นแบบแผนชีวิต เขม็ทิศชุมชน สังคมยคุใหม่
ก็มีเช่นเดียวกนั แต่ก าหนดโดยคนอ่ืน ไม่ใช่พ่อแม่บรรพบุรุษ แต่เป็นการก าหนดโดยพ่อคา้ ขา้ราชการ ครู 
หมอ นกัการเมือง คนท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง ท่ีสร้างค่านิยมช้ีทางเดินใหค้นยคุน้ีเดินทางท่ี
สลบัซับซ้อนจนหลงทาง หาทางออกไม่เจอ  สังคมทุนนิยมครอบง าจนยากท่ีจะคิดเองตดัสินใจเองและ
เลือกเองได ้ จึงไม่แปลกท่ีคนจ านวนมากเป็นหน้ีสินพอกพูน กลายเป็นวงจรอุบาทวข์องชีวิต การท างาน
พฒันาชุมชนตั้งแต่ปี 2524 จึงเน้นการพฒันาจิตส านึก เน้นเร่ืองการคืนสู่รากเหงา้ การกลบัไปเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีไดรู้้คุณค่าและวิธีการท่ีจะอยูอ่ยา่งพอเพียง การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการสร้างชุมชน
เขม้แขง็มีภูมิคุม้กนัเกิดจากความเช่ือร่วมกนัว่า ถา้ชุมชนเขม้แขง็ก็จะมีภูมิคุม้กนัป้องกนัตนเองจากปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดได ้ภูมิคุม้กนัดงักล่าวมาจากการพฒันาชุมชนรอบดา้น ช่วยแกปั้ญหา
หน้ีสิน ปัญหาความมัน่คงในอาชีพการงาน ปัญหาการจัดการชีวิตให้ลงตวัมากข้ึน  (ภูมิคุม้กันชีวิต 
ภูมิคุม้กนัชุมชน, 12 กมุภาพนัธ์ 2556) 

นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้การ
ยอมรับในผลการศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัญหา 3 ประการซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กนั คือ คน ยา 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความสัมพนัธ์กนั เปรียบเสมือนวงกลม 3 วงเกยทบักนั ยิง่เคล่ือนเขา้หากนัเม่ือใด
พื้นท่ีของปัญหาก็จะเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  1. องค์ประกอบในส่วนของ “คน”   โดยปกติการแสดงออกในดา้น
พฤติกรรมของมนุษยม์าจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อความคิดและการตดัสินใจของบุคคล
คือวุฒิภาวะ อารมณ์ ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลท่ีส่งผลการแสดงออกถึง
พฤติกรรม โดยมีองคป์ระกอบเสริมไดแ้ก่ ความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนอง และสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม รวมถึงความกดดนัเก่ียวกบัชีวิตของตนเอง และการแสวงหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาชีวิต ท าให้
เกิดการเลือกทางออกท่ีผิด เน่ืองจากขาดทกัษะในการจดัการชีวิต  เป็นสาเหตุส าคญัท าให้บุคคลเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด สังคมชนบทเปล่ียนไปเป็นสังคมเมือง ครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยายเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ค่านิยมซ่ึงเปล่ียนจากการบริโภคท่ีพอเพียงเป็นลกัษณะของการบริโภคนิยม มี
ปัญหาสังคมเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาท่ีเกิดกบัเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
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ต่อปัญหายาเสพติดสูงสุด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิด ไดแ้ก่ ครอบครัวแตกแยก หรือถูกปล่อยปละละเลยจากพ่อแม่
ผูป้กครอง ท่ีตอ้งอพยพถ่ินฐานหางานในเมือง ท าให้เด็กและเยาวชนถูกทอดท้ิงอยู่กบัคนชราในหมู่บา้น 
หรือถูกทอดท้ิงตามล าพงั ไม่มีผูใ้หญ่ควบคุมดูแล ส่งผลใหเ้ดก็มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีผิด 
มีการรวมกลุ่มมัว่สุมใชค้วามรุนแรงในการตดัสินปัญหา ซ่ึงเหตุเหล่าน้ีมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงข้ึน และ
ทางออกของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีคือการพึ่งพายาเสพติดเกือบทุกราย ในการด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด จึงมีแนวคิดมุ่งแกปั้ญหาท่ีตวัคนเป็นหลกั  2. องค์ประกอบในส่วนของ“ยาเสพติด”
จากขอ้มูลผลการปราบปรามยาเสพติด ปี 2551 สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของประเทศไทยได้
แพร่กระจายออกไปทุกพื้นท่ีของประเทศ เน่ืองจากยงัมีการลกัลอบน ายาเสพติดจากชายแดนลาวและพม่า
เขา้สู่ประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งต่อเน่ือง   โดยตวัยาท่ีแพร่ระบาดมาก
ในปัจจุบนั คือ ยาบา้ รองลงมาไดแ้ก่ กญัชา ไอซ์  เอ็กซ์ตาซี  และพืชกระท่อมท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง
มากในพื้นท่ีภาคใตร้วมถึงพื้นท่ีกรุงเทพฯ  3. องค์ประกอบในส่วนของ “ส่ิงแวดล้อม”  ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
รอบตวัคนมีอิทธิพลต่อคนในอนัท่ีจะผลกัดนัให้คนหนัไปใชย้าเสพติดได ้โดยส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เช่น แหล่งท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความแออดัและเส่ือมโทรม 
เป็นแหล่งมัว่สุมอบายมุข รวมถึงสภาพครอบครัวมีปัญหาเร่ืองรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความไม่
มัน่คงทางอาชีพ ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว การละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาการคา้ประเวณี ซ่ึงปัญหา
ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีส่วนในการโนม้นา้วให้คนในสังคมหนัไปขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดแทบทั้งส้ิน (ความรู้
และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2553) 

ดังนั้ น ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดการ
องคป์ระกอบทั้ง 3 ประการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะองคป์ระกอบในส่วนของ “คน” นบัว่า
ส าคญัท่ีสุดในการสร้างใหค้นมีภูมคุม้กนัยาเสพติด จึงถือเป็นการป้องกนัยาเสพติดท่ีสาเหตุของปัญหา เม่ือ
คนมีภูมิคุม้กันยาเสพติด และรู้จักการป้องกันตนเองให้รอดพน้จากปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีทั้งตวัยาเสพติด ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการติดยาเสพติด อยา่งไรก็ตาม บุคคลนั้นก็
สามารถน าตนเองให้ผ่านพน้จากปัญหายาเสพติดได ้    (ความรู้และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด, 2553) 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติดในชุมชนบา้นโคกล่าม 
ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

2. เพื่อน าขอ้คน้พบจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาวิธีการ
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดในชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  
จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
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วธีิการวจิัย 
การวิจยัเร่ืองวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดในชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบล

หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น มุ่งศึกษาถึงวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพ
ติดบา้นโคกล่าม  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาวิธีการ
สร้างเครือข่ายชุมชนบ้านโคกล่าม ให้เกิดความยัง่ยืนต่อไป ผู ้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) เกบ็ขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) จากผูใ้หข้อ้มูล
ท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็การวิจยัในคร้ังน้ี คือ   

1.ขอบเขตดา้นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีหมู่บา้นโคกล่าม  ต าบลหนองแวง 
โสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

2.ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั รวมจ านวน 20 ราย ท่ีก าหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
หลกัในเขตพื้นท่ีบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 
วธีิการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนงัสือ  
วารสาร เอกสารวิชาการ การสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัย สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใชแ้นวค าถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั โดยใชว้ิธีการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (IN-Depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) ท่ีอยูภ่ายใน
ขอบเขตการศึกษา คือ วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนอง
แวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชนในบา้นโคกล่าม ต าบล 
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการ 
เลือกผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด และ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20  ราย ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัวิธีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดั
ขอนแก่น 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือใน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้าง 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
  2. ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกดงักล่าว ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการ 

ป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนั้ นถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็นของ
การศึกษาคร้ังน้ี 

  3. เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความ 
เขา้ใจและเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

     3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลา 
ท่ีอาศยัในชุมชน  

      3.2 ค  าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มูล สามารถใหข้อ้มูลตอบไดโ้ดยอิสระในเร่ือง 
วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จงัหวดัขอนแก่น 

       3.3 สมุดบนัทึกภาคสนาม เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และการสงัเกต 
ในการศึกษาวิจยัเป็นการบนัทึกขอ้มูลในขณะท่ีมีการศึกษาวิจยั ซ่ึงมีประโยชนต่์อการน าขอ้มูล   ท่ีไดม้าท า
การวิเคราะห์ต่อไป 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(IN-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดตรวจสอบแลว้  พบว่ามีความถูกตอ้งตรงประเด็นของการศึกษา
คร้ังน้ี     ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรในบา้นโคกล่าม  ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล  จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัใหอิ้สระกบัผูต้อบค าถาม โดย
มุ่งเนน้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น   เพื่อความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) การ
เก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลดา้นวิธีการคือการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
เอกสาร พร้อมทั้งไดจ้ดบนัทึกโดยขออนุญาตบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้  
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การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
เม่ือไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแลว้   

ผูศึ้กษาจะท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษามาก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย  เพื่อพฒันาวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติด
ชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการวจิัย 
วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสก 

พระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัพบวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนบา้นโคกล่ามในดา้นต่างๆ ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน มีขอ้คน้พบ  ดงัน้ี ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงในชุมชนบา้น
โคกล่าม โดยตอ้งแกไ้ขท่ีครอบครัวตนเองก่อน ยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งร่วมคิดร่วมแกไ้ขทุกฝ่าย เกรง
ว่าเด็กเยาวชนจะเสียคนมีความเป็นห่วงบุตรหลาน  แนวทางท่ีดีตอ้งไม่ให้มียาเสพติดในชุมชน  ตอ้งให้
ความรู้การป้องกนัยาเสพติดกบัทุกคนในชุมชนก่อน ตอ้งยอมรับว่าเป็นตวัการท่ีท าลายเยาวชนท าลายคน
ท าลายทุกส่ิงทุกอยา่ง การขอความร่วมมือกบัพอ่แม่เยาวชนในการร่วมแกปั้ญหา ไม่ใหบุ้ตรหลานเขา้ไปยุง่
เก่ียวพยายามกวาดล้างช่วยกันดูแลสอดส่องดูแล ต้องการให้มีการแก้ไขให้เด็ดขาด ต้องได้รับการ
สนบัสนุนจากทุกฝ่ายเพราะเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจ านวนนอ้ย  ผูน้ าทอ้งถ่ินจะตอ้งมีจิตส านึกร่วมกนัป้องกนั
ยาเสพติดอย่างจริงจงั สร้างเครือข่ายแกนน าให้ไดใ้นหมู่บา้น ตอ้งร่วมแกไ้ขเร่ิมจากพ่อแม่ของเด็กใน
ครอบครัว  เขา้ไปท าความเขา้ใจทุกครอบครัวท่ีมีเยาวชนเป็นอนัดบัแรก  ตอ้งมีมุมมองในการช่วยเหลือซ่ึง
และกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน เป็นหูเป็นตาช่วยเหลือกันสอดส่องเฝ้าระวงัในหมู่บ้าน การ
ช่วยเหลือกนัจะมีการตั้งเวรยามเฝ้าระวงัในหมู่บา้น มีเบาะแสให้แจง้ทางราชการหรือผูน้ าหมู่บา้น ผูน้ า
ชุมชนผูน้ าทอ้งถ่ินจะตอ้งมีความสามคัคีดูแลช่วยเหลือกนัจึงจะส าเร็จ  

ด้านการมีวสัิยทศัน์ร่วมกนั  มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี ชาวชุมชนบา้นโคกล่ามมีความตอ้งการใหเ้ป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง การป้องกันยาเสพติดในอนาคตต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
จ าเป็นตอ้งมีแผนในเร่ืองการป้องกนัยาเสพติดตลอด สามารถปรับแผนไดต้ามสถานการณ์ ผูน้ าในชุมชน
ตอ้งมีความเขม้แข็งมากกว่าน้ี  มีความตอ้งการให้มีความปลอดภยัในทรัพยสิ์นให้มีการลกัขโมย น า
เยาวชนกลุ่มเส่ียงไปเขา้ค่ายบ าบดัเลิกยาเสพติดให้มีจิตส านึก  ตอ้งการเห็นเด็กเยาวชนในหมู่บา้นตั้งใจ
เรียนตั้งใจท างานไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  เป็นภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง การแกปั้ญหา
ยาเสพติดใหแ้กท่ี้ตน้เหตุดีท่ีสุด เป้าหมายคือใหย้าเสพติดหมดไปจากหมู่บา้น ใหค้วามรู้ถึงพิษภยัว่ามีความ
ร้ายแรง จะร่วมปกป้องบุตรหลานและชุมชนไดอ้ยา่งไร ตอ้งร่วมกนัทุกฝ่าย ไม่ตอ้งการใหเ้ยาวชนเขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด ให้เยาวชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้ในการป้องกนัตนเองจากภยัยาเสพติด มีความตอ้งการให้
เป็นหมู่บา้นสีขาวปลอดยาเสพติด ตอ้งใชท้ั้งฝ่ายปกครองและหลกักฎหมาย  
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ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี ชุมชนบา้นโคกล่ามมีความ
ตอ้งการใหเ้ดก็เยาวชนไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดมีความตั้งใจเรียนตั้งใจท างาน  เป็นคนดีจะไม่ตอ้งเสีย
เงินหาซ้ือยาเสพติดมาเสพ  เป้าหมายคือให้เยาวชนกลุ่มเส่ียงมีงานท าเกิดรายได ้ เม่ืออบรมเสร็จส้ินให้มี
การสร้างงานสร้างอาชีพ คนท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นคนท่ีมีเกียรติ มีความภูมิใจท่ีเห็นชุมชนเขม้แขง็
ท่ีสุด การมีเกียรติไดรั้บการยกยอ่งข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของทุกฝ่าย  ครอบครัวท่ีไม่ไดยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพ
ติดจะมีเกียรติไดร้บการยกย่อง  หากป้องกนัยาเสพติดไดเ้กิดผลจะท าให้มีเกียรติเกิดความภูมิใจร่วมกนั  
เม่ือป้องกนัไม่ให้มีปัญหายาเสพติดเกิดข้ึนในชุมชนจะมีความภูมิใจมีเกียรติ มีความสุขความพอใจท่ีเห็น
บุตรหลานไม่ติดยาเสพติด ชุมชนไม่มีคนติดยายอ่มจะมีความสุขความพอใจร่วมกนั เป็นพื้นท่ีสีขาวทุกคน
จะไม่หวาดระแวงกนั จะมีความสุขร่วมกนั เด็กเยาวชนไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดพ่อแม่ผูป้กครองจะมี
ความสุข  

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย  มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี ชุมชนบา้นโคกล่ามตอ้งรับรู้ว่า
ยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข ยาเสพติดท าให้เสียคน การป้องกนัยาเสพติดตอ้งอบรมแกนน าเครือข่าย 
ช่วยกนัปกป้องบุตรหลานไม่ให้เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด เครือข่ายแกนน าตอ้งมีการรับรู้เร่ืองยาเสพติด 
เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขร่วมกนั ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนัยาเสพติด เม่ือมีการประชุมประชาคมมีการแสดงความคิดเห็นตดัสินใจร่วมกนั ร่วมปรึกษากบัผูน้ า
หมู่บา้น เฝ้าระวงัสอดส่องร่วมกนัแบ่งหนา้ท่ีดูแลสมาชิกครอบครัวในหมู่บา้น ท าทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการป้องกนัยาเสพติด  ผูน้ าหมู่บา้นขอความร่วมมือกิจกรรมใดจะปฏิบติัตามในการออกแรงช่วยกนั
พฒันาหมู่บา้น ท าความสะอาด ท าป้ายคุม้   ร่วมกนัส ารวจขอ้มูลในแต่ละครัวเรือนในหมู่บา้น อบรม
เครือข่ายแกนน าเสร็จส้ิน มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดร่วมกนั 

ด้านการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน  มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี ชาวชุมชนบา้นโคกล่ามตอ้งมีการเสริม
จุดแขง็กนัและกนัจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็  เป็นการช่วยเหลือสอดส่องเฝ้าระวงัร่วมกนัระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายแกนน า ให้แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ บา้นโคกล่ามเป็นหมู่บา้นน าร่องด าเนินโครงการ เป็น
การต่อยอดการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไปอบรมเขา้ค่ายบ าบดั ส่งเสริมในเร่ืองการร่วม
กิจกรรม ตอ้งการใหด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เม่ือร่วมกิจกรรมปราบยาเสพติดแลว้ตอ้งการให้ด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองไป ให้มีการจดัเวรยามหมู่บา้นให้รัดกุม พ่อแม่ผูป้กครองมีหนา้ท่ีตกัเตือนบุตรหลานตนเอง 
เน้นเร่ืองการอบรมเป็นส าคญัอบรมสร้างความเขา้ใจ ตอ้งเร่ิมสร้างจากครอบครัวในชุมชนก่อน สร้าง
จิตส านึกใหก้บัผูป้กครองใหก้บัผูน้ าทอ้งถ่ินไม่มีการปิดปัง  

ด้านการพึ่งพิงร่วมกัน  มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี ชุมชนบา้นโคกล่ามมีการช่วยเหลือพึ่งพิงกนัเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างาน มีการร่วมมือช่วยเหลือ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ  น าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ช่วยเหลืองาน พึ่ งพิงในเร่ืองวสัดุอุปกรณ์การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ให้ความรู้ เร่ืองการสร้าง
เครือข่าย  เม่ืออบรมเสร็จส้ินใหน้ าความรู้มาสอนบุตรหลานในชุมชน ให้รู้วิธีสังเกตพฤติกรรมเด็กเยาวชน
ท่ีมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด การลงทุนสร้างอาชีพให้กบัเด็กเยาวชนท่ีไปเขา้ค่ายบ าบดัใหมี้อาชีพ ขอความ
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ร่วมมือบริจาคปัจจยัต่างๆ เร่ืองเงินทุนจะเป็นของ อบต. การพึ่งพิงเร่ืองก าลงัคนเป็นเร่ืองการเฝ้าระวงั
สอดส่องดูแลสมาชิกครอบครัวในหมู่บา้น มีการจดัเวรยามในหมู่บา้น  มีการใหค้วามร่วมมือทุกครอบครัว 
ผูน้ าขอความร่วมมือในกิจกรรมใดในหมู่บา้นจะช่วยเหลือกนั  ขออาสาสมคัรท่ีมีจิตอาสาให้ร่วมเป็น
เจา้หนา้ท่ีตรวจปัสสาวะเยาวชน  มีความตอ้งการใหมี้กองทุนส าหรับกิจกรรมการป้องกนัยาเสพติด 

ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน   มีขอ้คน้พบ ดังน้ี ชุมชนบา้นโคกล่ามมีการประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเป็นประจ า  มีการจุดเทียนปฏิญาณตนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด น าตูรั้บความคิดเห็นติดตั้ง
ไวเ้พื่อรับแจง้เบาะแส  มีการแลกเปล่ียนเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยการพดูคุย  ร่วมปรึกษากบัผูน้ าหมู่บา้น
อย่างจริงจงั  เม่ือประชุมประชาคมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น ส่วนมากจะรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกรับฟังเสียงส่วนใหญ่  ลงพื้นท่ีชุมชนใส่ใจสอบถามจึงรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน   

 

อภิปรายผล  
จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนั

ยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น และน าขอ้คน้พบท่ีได้
จากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนั
ยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าวิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อ
ป้องกันยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม  มีความพร้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาปรับปรุงวิธีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติด รวมจ านวน 7 ยทุธศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น 
การรับรู้มุมมองร่วมกนั มีโครงการดงัต่อไปน้ี 

 1.โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวงัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
 2.โครงการประกวดครอบครัวดีเด่นตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
 3. โครงการสร้างจิตส านึกต่อตา้นยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น
การมีวิสยัทศันร่์วมกนั มีโครงการดงัต่อไปน้ี 

1.โครงการชุมชนสีขาวตา้นยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
2.โครงการร่วมแรงร่วมใจตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
3. โครงการอบรมสร้างภูมิคุม้กนัแก่เยาวชนตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น  

การมีผลประโยชนค์วามสนใจร่วมกนั มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
2. โครงการสร้างเครือข่ายพลงัแผน่ดินตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย มีโครงการดงัต่อไปน้ี 

1.โครงการสร้างสุขร่วมใจสร้างเครือข่ายชุมชนตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
2. โครงการอบรมแกนน าพลงัเยาวชนตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
3. โครงการชุมชนสมัพนัธ์เฝ้าระวงัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น 

การเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการจิตอาสาแจง้ข่าวยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม  
2.โครงการใส่ใจตกัเตือนเพื่อนบา้นห่างไกลยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม  
3. โครงการผนึกก าลงัเฝ้าระวงัภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ดา้นการพึ่งพิงร่วมกนั  วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติด 

ชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้นการพึ่งพิงร่วมกนั มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการอบรมใหค้วามรู้พิษภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
2.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพใหเ้ดก็เยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
3. โครงการค่ายเยาวชนเขม้แขง็ตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  วิธีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม ดา้น 

การปฏิสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการชุมชนร่วมใจปฏิญาณตนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
2.โครงการสร้างแกนน าชุมชนตา้นยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 
3. โครงการชุมชนเขม้แขง็ตา้นภยัยาเสพติดชุมชนบา้นโคกล่าม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจยัพบว่าในการร่วมกิจกรรมการป้องกนัยาเสพติดในชุมชนบา้นโคกล่ามนั้นยงัไม่
การตั้งกองทุนไวส้ าหรับกิจกรรมในการป้องกนัยาเสพติด  ชาวชุมชนบา้นโคกล่ามจึงมีความตอ้งการให้มี
กองทุนเก่ียวกบักิจกรรมการป้องกนัยาเสพติด เช่น กิจกรรมการออกก าลงักาย การตั้งเวรยามเฝ้าระวงัใน
หมู่บา้น โดยใหอ้ยูเ่วรยามประจ าทุกคืน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเร่ืองเคร่ืองด่ืมตอนเขา้เวรยาม ค่าน ้ ามนัรถออกตรวจ
หมู่บา้น  ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งมีกองทุนไว ้  
 2. จากการวิจยัพบว่าการอบรมเก่ียวกบัการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยาเสพติดของชาวชุมชน
บา้นโคกล่ามยงัไม่มีการอบรมอยา่งต่อเน่ืองหรือทัว่ถึงทุกคน  ดงันั้นชาวบา้นโคกล่ามจึงมีความตอ้งการให้
มีการจดัการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนให้ทุกฝ่ายต่ืนตวั 
และรู้ถึงพิษภยัยาเสพติด และท่ีส าคญัให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนไดร่้วมกนัป้องกนัภยัจากยาเสพติด
อยา่งจริงจงั 
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 3. จากการวิจยัพบว่าการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชาวชุมชนบา้นโคกล่ามยงัไม่มี
กิจกรรมในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ชาวบา้นโคกล่ามจึงมีความตอ้งการใหมี้กิจกรรมการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ขในชุมชน เกิดใน
ชุมชนกต็อ้งร่วมกนัแกไ้ขป้องกนัในชุมชน ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 4. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญั  ในการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงยงัไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมในการป้องกนัยาเสพติดอยา่งจริงจงั   จึงมีขอ้เสนอให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีบา้นโคกล่ามและใหมี้การบูรณาการกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงอยา่งจริงจงั จดักิจกรรม
ในการป้องกนัปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง  ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการในการป้องกนัยาเสพติด รวมถึง
การสร้างเครือข่ายแกนน าในการป้องกนัยาเสพติดเพิ่มข้ึน และให้ขยายวงกวา้งออกไปในหมู่บา้น ต าบล 
อ าเภอใกลเ้คียง หากไม่ด าเนินการเช่นน้ี ชาวบา้นโคกล่ามย่อมจะอยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะตอ้งเผชิญกบัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดจากชุมชนใกลเ้คียงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้         

 
บรรณานุกรม 
งานส่งเสริมเครือข่าย.(2556).องคป์ระกอบของเครือข่าย.สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2556, จาก  

hppt//:www.oppn.opp.go.th 

ศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดต ารวจภูธรภาค 4.(2556).ขอ้มูลสถิติการจบักุมคดี 

ยาเสพติด. 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด.(2556).ภูมิคุม้กนัชีวิต ภูมิคุม้กนัชุมชน.กรุงเทพฯ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด.(2552).แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด. 
 กรุงเทพฯ 
เกรียงไกร เจริญวงศศ์กัด์ิ.(2543).การจดัการเครือข่าย:กลยทุธ์สู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:ซคัเซสมีเดีย 
เสรี  พงศพ์ิศ.(2548).เครือข่าย.กรุงเทพฯ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559.(2556).  การประเมินสถานการณ์  
           ภายในประเทศ.กรุงเทพฯ 
โครงการต ารวจชุมชนสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น, 
 2556 
 

 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         757 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบอาชีพประมงของสมาชิก สหกรณ์ประมง        

แม่กลอง จํากดั   

 

The Study of The Costs and Returns Resulting From The Activities of 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของสหกรณ์และผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล

ของสมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั จงัหวดัสมุทรสงคราม  ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของ ผูป้ระกอบอาชีพ

ประมงทะเลของสมาชิกสหกรณ์ รวมไปถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลของสมาชิก

สหกรณ์  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี คือ  ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง 

จาํกดั  โดยสมัภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จาํนวน 78 ราย  และขอ้มูลทุติยภูมิ  อนัไดแ้ก่   เอกสารรายงานประจาํปีของสหกรณ์

ประมงแม่กลอง จาํกดั  ส่ิงตีพิมพ ์ วทิยานิพนธ์  และขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ ดว้ยเทคนิควิทยาการวิจยัเชิง

คุณภาพและพรรณาดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 ผลการศึกษาพบวา่  สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 54 ปี จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษา  มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวนเรือท่ีมีในครอบครองส่วนใหญ่คือ 2 ลาํ และ

ประเภทการประมงเป็นแบบอวนลากคู่  ขนาดเรือท่ีสมาชิกมีครอบครองไดแ้ก่ ขนาดเรือ 17,  18,  20  22  และ 24 เมตร  

แหล่งทาํประมงส่วนใหญอ่ยู่บริเวณอ่าวไทยตะวนัตก สัตวน์ํ้าท่ีจบัไดจ้ะนาํมาขายท่ีตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง  

ระยะเวลาในการออกเรือแต่ละคร้ังประมาณ  8-14 วนั  แรงงานท่ีใชใ้นการทาํประมงเป็นแรงงานท่ีจา้งทั้งหมด และ

ส่วนมากเป็นแรงงานต่างดา้ว  สําหรับตน้ทุนและผลตอบแทนทั้งหมด  จะแบ่งตามขนาดของเรือ โดยท่ี ขนาดเรือ 

17 เมตร มีต้นทุน 15,177,974  บาท  และผลตอบแทนสุทธิ 562,026  บาท  ขนาดเรือ 18 เมตร มีตน้ทุน 18,045,896 

บาท  และผลตอบแทนสุทธิ 834,104 บาท  ขนาดเรือ 20 เมตร มีตน้ทุน 21,176,960 บาท  และผลตอบแทนสุทธิ 

603,040 บาท  ขนาดเรือ 22 เมตร มีตน้ทุน 21,809,615  บาท  และผลตอบแทนสุทธิ 970,385 บาท  ขนาดเรือ 24 

เมตร มีตน้ทุน 24,011,496 บาท และผลตอบแทนสุทธิ 938,504  บาท   สําหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ ปัญหา

ขาดแคลนแรงงาน ราคานํ้ามนั  ขาดแคลนสัตวน์ํ้า และราคาสัตวน์ํ้าตกตํ่า  

 

คาํสําคญั:  ตน้ทุน,  ผลตอบแทน,  อาชีพประมง,  สมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
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Abstract  
 The objectives of this study were to investigate: the general condition of 
the Maeklong limited cooperative in Samutsongkham province; the occupations of the 
members; the costs and returns which are produced by the activities of career Marine 
Fisheries Cooperative Members; and the problems and obstacles which fishery 
cooperative members face in the process of earning their living. The information used 
in this analysis consisted of primary data which was obtained by conducting 
interviews with 78 members of the Maeklong limited cooperative; and secondary 
data, which was drawn from: documents; annual reports; the Maeklong limited 
publications thesis; and information from various government by agencies qualitative 
research techniques and descriptive with quantitative data. 
 
 The results showed that most members of the cooperative were male had 
an average age of 54 years; had graduated from high school; and were domiciled in 
the same province as the cooperative. The vessels that they possessed were  mainly 
fishing boats and pair trawlers. The boats were of various sizes: 17 meters; 18 meters; 
20 meters; 22 meters and 24 meters. Fishery resources in the Gulf of Thailand are 
mostly concentrated in the West of the region.  Fish that were caught were sold at the 
fish market in Maeklong. The duration of each fishing trip was aroundv8-14 days and 
all labors used are hired labors and most of them are migrating labors. Costs and 
returns were divided according to the size of the boat: for boats which measured 17 
meters the, cost was 15,177,974 Baht, and the net returns were 562,026 Baht; , for 18 
meters, boats, the was cost 18,045,896 Bath, and the net returns were 834,104 Baht;, 
for 20 meters boats, the cost was 21,176,960 Baht, and the net returns were 603,040 
Baht;, for 22 meters boats the cost was 21,809,615 Baht and the net returns were 
970,385 Baht;, and for 24 meters boats the cost was 24,011,496 Baht and the net 
returns were 938,504 Baht. A number of barriers to achieve higher returns were 
identified: shortages of labor, higher fuel prices, declining quantities of aquatic 
animals and decreasing prices of aquatic animals. 

 
Key Word (s):  Cost,  Return,  Fishery,  Maeklong Fishery Cooperative Members 
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บทนํา 

 การทาํประมงนบัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก  ทั้งการ

ผลิตสินคา้ส่งออกให้กบัประเทศรวม  ทั้งเป็นแหล่งหาเลี้ยงปากทอ้งและสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวประมง  

บทบาทท่ีสําคญัไดแ้ก่  ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ประเทศ  ผลผลิตทางการประมงในแต่ละปีไดส้ร้างรายไดใ้หก้บั

ประเทศเป็นมูลค่าหลายหม่ืนลา้นบาท  ทาํใหร้ายไดป้ระชาชาติเพ่ิมข้ึนอนัเป็นผลทาํให้รายไดต่้อหวัของ

คนไทยเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  ก่อใหเ้กิดเป็นอุตสาหกรรม  เช่น อุตสาหกรรมผลิตนํ้ าแข็ง  อุตสาหกรรมทอ

อวนและเชือก  อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ  ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล่าน้ีก่อเกิดให้รายไดแ้ละการว่าจา้งงานต่อไป  

เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากในการออกเรือแต่ละคร้ัง  นอกจากน้ียงัสามารถใชส้ําหรับการบริโภค

ภายในประเทศ  และส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศในรูปของสัตวน์ํ้าสดและผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ  

เช่น  สัตวน์ํ้ าแช่แข็ง  บรรจุกระป๋อง  เป็นตน้  (ธันวา, 2526)  แต่ในส่วนของชาวประมงก็ตอ้งประสบกับ

ปัญหาต่าง  ๆ อาทิเช่น  การเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงในน่านนํ้า  ปัญหาราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึน  ปัญหาการขาด

แคลนแรงงาน และปัญหาราคาสัตวน์ํ้าไม่คงท่ี เป็นตน้  ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลใหต้น้ทุนของการทาํอาชีพประมง

สูงข้ึน  จึงส่งผลให้ชาวประมงจาํนวนหน่ึงจาํเป็นตอ้งเลิกทาํการประมง  ซ่ึงปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่าน้ี

ชาวประมงเพียงลาํพงัไม่สามารถแก้ไขได้  เพราะฉะนั้นจึงมีการรวมตวักันและจดัตั้งเป็นสหกรณ์ประมงข้ึน  

สหกรณ์ประมงจึงเป็น สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ชาวประมง เพ่ือแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ  

ประมง บุคคลเหล่าน้ีจึงรวมกันโดยยึดหลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สหกรณ์ประมง

ดาํเนินการใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการในเร่ืองการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  ในการเพาะเลี้ยง

การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตวน์ํ้ าแก่สมาชิก  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง คือ         

การจดัหาเงินทุนใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ  การจดัหาวสัดุการประมงมาจาํหน่าย  การจดัจาํหน่าย

สัตวน์ํ้า  และ ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ า  การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเม่ือประสบภยัพิบติั  ทาํให้สมาชิกมี

แหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียตํ่ามาลงทุนประกอบอาชีพ  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของจาํเป็นท่ีสหกรณ์นาํมา

จาํหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม  (กรมส่งเสริมสหกรณ์,  2556)   

 สหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั  เกิดจากชาวประมงท่ีไดรั้บความเดือดร้อนเกิดการรวมพลงักนั

เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการรวมตวักนัเป็นกลุ่มชาวประมงการรวมตวักนัจดัตั้งเป็นสหกรณ์ เพ่ือแก้ไข

ปัญหา  โดยการจดัหานํ้ามนัเช้ือเพลิง  นํ้ามนัหล่อลื่น  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประมงและเคร่ือง

อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็นมาจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิก  และต่อมาจึงไดท้ดลองเป็นแพปลาขยายธุรกิจออกไปอย่าง

กวา้งขวางและต่อเน่ือง  ทาํใหฐ้านะทางการเงินมีความมัน่คงดี  จนกลายเป็นตลาดปลาขนาดย่อม  เน้นดา้น  

ความสด  สะอาด  เพ่ือสามารถจาํหน่ายปลาออกไดม้าก  และมีราคา  จึงมัน่ใจไดว้่าเป็นฐานรากท่ีมัน่คง เพ่ือ

ประโยชน์ของชาวประมง  และเสริมสร้างเศรษฐกิจใหก้บัชุมชน  จงัหวดั  และประเทศชาติ  (สหกรณ์ประมง 

แม่กลอง,  2541)  
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 จากปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงทาํให้ผู ้วิจยั  สนใจท่ีจะศึกษาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกัด           

ซ่ึงสหกรณ์จะเนน้ทางดา้นการพฒันาและใหค้วามสําคญักบัตลาดปลามากกวา่การพฒันาในส่วนของสมาชิก  

ซ่ึงการท่ีสมาชิกประกอบอาชีพประมงมกัประสบปัญหาต่าง  ๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจถูกมองขา้มและละเลยไปบางคร้ัง  

ในส่วนของสหกรณ์อาจจะยงัไม่ทราบถึงความตอ้งการและสภาพความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสมาชิก  ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกท่ีจะศึกษาจากสมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั เน่ืองจากสมาชิกมีการประกอบ

อาชีพประมงเป็นหลกั  โดยจะศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ

อาชีพประมง  การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการทาํประกอบอาชีพประมงอนัจะเป็นประโยชน์เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพประมงและการผลิตสินคา้ประมงต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย       

 1.  ศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของสหกรณ์และผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลของสมาชิกสหกรณ์

ประมงแม่กลอง จาํกดั  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 2.  ศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลของสมาชิกสหกรณ์ 

3.  ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลของสมาชิกสหกรณ์ 

กรอบแนวแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทาํประมงพาณิชย ์

ศึกษาตน้ทุนจากการทาํประมงพาณิชย ์ ศึกษารายไดจ้ากการทาํประมงพาณิชย ์

ต้นทุนคงท่ี : ค่าเส่ือมราคาเรือและเคร่ืองยนต ์

ต้นทุนผันแปร : ค่าจา้งแรงงาน,ค่าอาหาร,ค่า

ภาชนะใส่สัตวน์ํ้า,ค่าขนส่ง,ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง,

นํ้ามนัหล่อลื่น,ค่านํ้าแขง็,ค่าถุงมือ,ค่าเคร่ืองมือ

,ค่าซ่อมแซมเรือ เคร่ืองยนต์ และอุปกรณ์,ค่า

เทียบเรือและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

 

รายไดจ้ากการขายสัตวน์ํ้า 

ผลตอบแทนจากการทาํประมงพาณิชย ์
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วิธีการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษากลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิก

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั  จงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวน 78 ราย  ท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพประมง

พาณิชย ์ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงสาํรวจ  ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้โดยอาศยัขอ้มูลปฐมภูมิเป็นหลกัโดยขอ้มูล

จากการสํารวจจะเก็บมาไดจ้ากการสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การสังเกตการณ์ หรือหลายๆอย่าง

ปะปนกนั (สุวรรณา, 2552)  ประกอบดว้ย    

 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data)  ไดจ้ากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยการ

พฒันาแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตวัอย่างจากผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงแม่

กลอง  จาํกดั โดยแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวประกอบดว้ยส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ข ้อมูลทัว่ไปประกอบด้วยคาํถามเ กี่ยวก ับ  อายุ  เพศ ระดบัการศึกษา  

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมง รายไดเ้ฉลี่ย  ภาวะหน้ีสิน 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลกิจกรรมการทาํประมงและจาํนวนเวลาทาํการประมงซ่ึงประกอบดว้ย

คาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํประมง จาํนวนวนัและเดือนทาํการประมง  ลกัษณะการทาํประมง  

แหล่งทาํการประมง  สถานท่ีขายสัตวน์ํ้า และราคาสัตวน์ํ้าท่ีจบัได ้

 ส่วนท่ี 3  โครงสร้างตน้ทุนและผลตอบแทนจากการทาํประมง  ประกอบดว้ยคาํถาม

เก่ียวกบัการใชต้น้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร  ตน้ทุนคงท่ีไดแ้ก่  เรือประมง  เคร่ืองยนต์  ส่วนตน้ทุนผนั

แปรไดแ้ก่  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง  ค่าซ่อมบาํรุงเรือ  ค่าจา้งแรงงานค่าอาหาร และค่าโสหุย้อื่นๆ  

 ส่วนท่ี 4  ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค ท่ีผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล 

ท่ีสมาชิกสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั พบเจอ 

 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  เป็นส่วนสนบัสนุนเพ่ือความสมบูรณ์ของการศึกษา  

โดยเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนขอ้มูลทางสถิติท่ีหน่วยงาน

ราชการและเอกชนไดท้าํการเก็บรวบรวมไว ้เช่น ขอ้มูลดา้นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั  และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้    

 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการอธิบายเพ่ือให้

ทราบถึงสภาพทัว่ไปของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกสหกรณ์ประมง

แม่กลอง จาํกดั โดยอาศยัวธีิทางสถิติอย่างง่ายในรูปแบบตาราง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดจ้าก

การสัมภาษณ์สมาชิก  2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ ตน้ทุน และ

ผลตอบแทน โดยใชข้อ้มูลขั้นปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลแต่ละราย ซ่ึงจะทาํให้

ทราบถึงพฤติกรรมการผลิตและปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างในตน้ทุนและผลตอบแทน ซ่ึงจะทาํการ

วเิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-Return Analysis)   
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 2.1 จาํนวนเวลาทาํการประมง ประกอบดว้ย จาํนวนชัว่โมงทาํการประมงต่อวนั  จาํนวน

วนัทาํการประมงต่อเดือน  จาํนวนเดือนทาํการประมงต่อปี  และการคิดจาํนวนวนัทาํการประมงต่อปี  จาก

จาํนวนวนัทาํการประมงต่อเดือนคูณกบัจาํนวนเดือนทาํการประมงต่อปี 

 2.2 ผลผลิตสัตวน์ํ้าท่ีจบัไดต่้อปี ซ่ึงคิดมาจากปริมาณสัตวน์ํ้าในแต่ละเท่ียวของการออกเรือ

คูณกบัจาํนวนเดือนทาํประมงต่อปี 

 2.3 รายจ่ายของชาวประมงประกอบดว้ยตน้ทุน 2 ประเภท คือตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนั

แปรจากการทาํประมง 

 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed cost : FC) หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการลงทุนซ้ือทรัพย์สินประมงซ่ึงเป็น

วสัดุถาวร เช่น เรือประมง เคร่ืองยนต์เรือ ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการทาํประมง

หรือไม่ก็ตามตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ยตน้ทุนค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น  (พงศ์พฒัน์ และคณะ, 2531) 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น     d  =  p - s  

                 l 

กาํหนดให ้   d = ค่าเส่ือมราคา  (บาท) 

p = ราคาซ้ือหรือราคาทุนของทรัพยสิ์น  (บาท) 

s = มูลค่าซากของทรัพยสิ์น 

l = อายุการใชง้าน  (ปี) 

 โดยการคาํนวณ  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นจะคิดในส่วนของ เรือประมง เคร่ืองยนตเ์รือ  และ

เคร่ืองมือทาํการประมง 

 ตน้ทุนผนัแปร (Variable cost : VC) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการทาํประมง ตน้ทุนผนัแปร

ท่ีเป็นเงินสด ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ามนัหลอ่ลืน่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าอาหาร ค่าภาชนะใส่สัตวน์ํ้า 

ค่าขนส่ง ค่านํ้าแขง็ ค่าถงุมือ ค่าซ่อมบาํรุงรักษาเรือ ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองยนต ์ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือประมง 

และค่าโสหุย้อื่นๆ 

 ตน้ทุนทั้งหมดหรือตน้ทุนรวม  (Total cost : TC)  หมายถึง  ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีกบัตน้ทุนผนั

แปรทั้งหมด 

 2.4 รายไดท้ั้งหมดหรือผลตอบแทนรวม  (Total Revenue : TR)  หมายถึง รายไดจ้ากการ

ขายสัตวน์ํ้าจากปริมาณสัตวน์ํ้าคูณกบัราคาสัตวน์ํ้า 

 2.5 กาํไรสุทธิหรือผลตอบแทนสุทธิ   (Net Profit :NP)  หมายถึง ผลต่างระหวา่งรายได้

ทั้งหมด กบัตน้ทุนทั้งหมด 
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 สมการตน้ทุนและรายไดท่ี้ใชว้เิคราะห์ เป็นดงัน้ี 

 TR = PY 

 TC = FC + VC 

 NP = TR – TC 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาในส่วนของสภาพทัว่ไปของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั  พบว่า  สมาชิก

ทั้งหมดของสหกรณ์ท่ีประกอบอาชีพประมงพาณิชยต์ามท่ีข้ึนทะเบียนสมาชิกมีทั้งหมด 180 ราย  มีการแบ่ง

สมาชิกออกเป็น 6 กลุ่ม  กลุ่มละประมาณ 30 ราย เพ่ือสะดวกในการประชุมและแจง้ข่าวสาร  สมาชิก

สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุเฉลี่ย 54 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  สมาชิกส่วนใหญ่มี

หน้ีสินโดยจะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย ์ เพ่ือมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน  สมาชิกส่วนมากภูมิลาํเนาอยู่ท่ี

จงัหวดัสมุทรสงคราม  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 18 ปี  โดยที่ระยะเวลาในการเป็น

สมาชิกสหกรณ์สูงท่ีสุดคือ 32 ปี  และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกน้อยที่สุดคือ 1 ปี การเป็นสมาชิก

สหกรณ์สมารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปได ้ สมาชิกท่ีข้ึนทะเบียนประมงพาณิชย์มีทั้งหมดจาํนวน 180 

ราย  จากการศึกษาทาํให้พบว่า  มีสมาชิกจาํนวน 78 รายเท่านั้นท่ียงัประกอบอาชีพประมงพาณิชย์อยู่  

สําหรับสมาชิกท่ีเลิกทาํอาชีพประมงพาณิชยน์ั้นก็เปลี่ยนอาชีพมาทาํรีสอร์ท  หรือคา้ขาย  และสมาชิกบางส่วนก็

มีอายุมากข้ึน และไม่มีผูสื้บทอดอาชีพประมง  สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลิกประกอบอาชีพประมง

ของสมาชิกท่ียงัทาํประมงอยู่  สมาชิกส่วนใหญ่  ให้ความคิดเห็นว่า  จะไม่เลิกทาํอาชีพประมง เพราะ

เป็นอาชีพท่ีมีความถนดั  และสมาชิกเหล่าน้ีไม่มีท่ีดินสําหรับการประกอบเกษตรกรรม  และสมาชิก

ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสืบทอดอาชีพประมงว่าน่าจะไม่มีการสืบทอดอาชีพต่อ  

เพราะสมาชิกไม่ไดส่้งเสริมและปลูกฝังให้กบับุตรหลาน  ในส่วนของกิจกรรมการทาํประมง  ประเภท

ของการทาํประมงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คืออวนลากแผ่นตะเฆ่  และอวนลากคู่  โดยสมาชิกส่วนใหญ่

จะทาํประมงประเภทอวนลากคู่  ร้อยละ 76.47  ของสมาชิกทั้งหมด  จาํนวนเรือท่ีสมาชิกมีครอบครองนอ้ย

ท่ีสุดคือ 1 ลาํ และจาํนวนเรือท่ีสมาชิกมีครอบครองมากท่ีสุดคือ 16 ลาํ  โดยท่ีสมาชิกส่วนใหญ่จะมีเรือใน

ครอบครองคือ 2 ลาํ  สมาชิกส่วนใหญ่มีเรือท่ีครอบครองในขนาด 22 เมตร จาํนวนถึง 147 ลาํ  และเรือ

ขนาดท่ีมีในครอบครองรองลงมา คือ เรือขนาด 22 เมตร และ 24 เมตร ซ่ึงมีจาํนวน 112 ลาํ ในส่วน

ของเรือท่ีมีขนาด 17 เมตร และ 18 เมตร  มีจาํนวน 14 และ 16 ลาํ  ซ่ึงเรือขนาดเล็กจะเป็นเรือที่ไดร้ับ

ความนิยมค่อนขา้งน้อย เพราะไม่สามารถออกไปหาสัตวน์ํ้าไดไ้กลมากนกั แหล่งท่ีทาํการประมงของ

สมาชิกมีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณอ่าวไทยตะวนัออกแถบจงัหวดั ชลบุรี ระยอง ตราด จนัทบุรี เป็น

ตน้  บริเวณอ่าวไทยตะวนัตกแถบจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

และบริเวณทะเลอนัดามนั  จากการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะเลือกทาํการประมงบริเวณอ่าว

ไทยตะวนัตก  รองลงมาคือ ทะเลอนัดามนั และอ่าวไทยตะวนัออก  ซ่ึงการเลือกบริเวณทาํการประมง
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นั้นส่วนใหญ่มกัจะข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของไต่ก๋ง  ในส่วนของสถานที่ขายสัตวน์ํ้ า จากการศึกษา

พบว่าสมาชิกทุกคนจะนาํสัตวน์ํ้าท่ีจบัไดบ้รรทุกกลบัมาขายท่ีตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง  และ

จะมีสัตวน์ํ้าบางชนิดเท่านั้นท่ีจะขายท่ีสะพานหรือสัตวน์ํ้ าท่ีมีจาํนวนมากบรรทุกกลบัมาไม่หมด  สัตวน์ํ้ าท่ี

นิยมขายที่สะพานปลาคือ พวกปลาเป็ด ซ่ึงปลาเป็ดจะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กใช้สําหรับแปรรูปเป็น

ปลาป่นสําหรับเป็นอาหารสัตว ์ และ ระยะเวลาในการออกเรือแต่ละคร้ัง  ส่วนมากจะข้ึนอยู ่กบั

ปริมาณสัตวน์ํ้าท่ีจบัได ้ถา้จบัสัตวน์ํ้ าไดม้ากก็จะกลบัเขา้ฝังเร็ว  ซ่ึงระยะเวลาส่วนใหญ่ที่สมาชิกจะ

ออกเรือคือ 8-14 วนั ต่อการออกเรือหน่ึงคร้ัง  สําหรับจาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการออกโดยเฉลี่ย 12-16 

คน ต่อลาํ  โดยที่แรงงานที่ใช้ในการทาํประมงนั้นจะแบ่งเป็น คนไทย 2-3 คน ส่วนที่เหลือเป็น

แรงงานต่างดา้ว 

  ในส่วนของการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพประมงในปี 2555  

พบวา่ท่ีเรือขนาด 17 เมตร มีตน้ทุนทั้งหมด  15,177,974  บาทต่อปี  รายไดท้ั้งหมด 15,740,000 บาทต่อปี 

และผลตอบแทนสุทธิ 562,026 บาทต่อปี  เรือขนาด 18 เมตร มีตน้ทุนทั้งหมด  18,045,896  บาทต่อปี  

รายไดท้ั้งหมด 18,880,000 บาทต่อปี  และผลตอบแทนสุทธิ  834,104 บาทต่อปี  เรือขนาด 20 เมตร  มี

ตน้ทุนทั้งหมด  21,176,960  บาทต่อปี  รายไดท้ั้งหมด  21,780,000 บาทต่อปี  และผลตอบแทนสุทธิ  

603,040 บาทต่อปี  เรือขนาด 22 เมตร มีตน้ทุนทั้งหมด  22,780,000 บาทต่อปี  รายไดท้ั้งหมด  21,809,615 

บาทต่อปี  และผลตอบแทนสุทธิ  907,385 บาทต่อปี  เรือขนาด 24 เมตร มีตน้ทุนทั้งหมด  24,011,496  บาท

ต่อปี  รายไดท้ั้งหมด 24,950,000 บาทต่อปี  และผลตอบแทนสุทธิ 938,504 บาทต่อปี  ในส่วนของปัญหา

และอุปสรรคในการประกอบอาชีพประมงพาณิชย ์ พบวา่  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงเป็นปัญหา

ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด  การขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมาก  ทาํใหใ้นปัจจุบนั

แรงงงานส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานต่างดา้ว  แต่ในส่วนของแรงงานต่างดา้วก็มีปัญหาอีกเช่นกนั  คือ การ

จ่ายค่าแรงเป็นงวด ซ่ึงเม่ือจ่ายเงินไปแลว้แรงงานหลบหนี  หรือแรงงานท่ีทาํงานมาสักระยะก็เลิกไปทาํ

อาชีพอื่นแทน  ปัญหาแรงงานท่ีผิดกฎหมาย  และปัญหาราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนเป็นลาํดบั  ในขณะท่ีราคา

ปัจจยัการผลิตก็เพ่ิมสูงข้ึน แต่ทรัพยากรสัตวน์ํ้าเส่ือมโทรม  ทาํให้หาสัตวน์ํ้ าไดน้้อยลง จึงตอ้งขยายเวลา

ในการออกเรือมากข้ึน  ทาํใหต้อ้งใชน้ํ้ามนัในปริมาณท่ีมากข้ึน ทาํใหเ้รือประมงไดรั้บผลกระทบ  
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อภิปรายผล  

 1.  สภาพทัว่ไปของสมาชิก มีสมาชิกข้ึนทะเบียนประมงพาณิชยก์บัทางสหกรณ์จาํนวน 180 ราย  

แต่มีสมาชิกเพียง 78 รายเท่านั้น ท่ียงัคงทาํประมงอยู่จริง  สมาชิกท่ีทาํประมงอยู่จริงเป็นเสียงส่วนน้อย

บางคร้ังอาจไม่ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีตรงตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 

 2.  จากการศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการทาํประมงพาณิชย์ของสมาชิกสหกรณ์

ประมงแม่กลอง จาํกดั  พบวา่ตน้ทุนเกือบคร่ึงของตน้ทุนทั้งหมด  เป็นตน้ทุนค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึงราคา

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูงมากข้ึนเร่ือยๆ และราคาค่อนขา้งไม่แน่นอน  เม่ือราคานํ้ ามนัสูงข้ึนส่งผลให้

ตน้ทุนในดา้นอื่นๆเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิรักษ ์(2549)  วา่หลงัการปรับข้ึนของ

ราคานํ้ามนั ตั้งแต่ปี 2547  เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจประมงพาณิชย์ลดลงเฉลี่ย 62,500 บาทต่อลาํ   

ค่านํ้ ามนัเพ่ิมข้ึน 59,975 บาทต่อลาํต่อคร้ัง  ค่านํ้ าแข็งเพ่ิมข้ึน 4,982 บาทต่อลาํต่อคร้ัง เงินเดือนเพ่ิมข้ึน 

17,490 บาทต่อลาํต่อคร้ัง ค่าอาหารเพ่ิมข้ึน 3,627.5 บาทต่อลาํต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพ่ิมข้ึน 14.625 บาท

ต่อลาํต่อคร้ัง  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายในการประกอบธุรกิจลดลงเฉลี่ย 111,000 บาทต่อลาํต่อคร้ัง  สําหรับ

แนวโน้ม พบว่า ผู ้ประกอบการประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ ทาํธุรกิจประมงต่อไปแต่ลดขนาดธุรกิจลง 

เน่ืองจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของภาวะราคานํ้ามนั สําหรับปัญหาของผูป้ระกอบการประมงพาณิชย์ ไดแ้ก่ 

การปรับตวัสูงข้ึนของราคานํ้ามนัต่อการประมงพาณิชย ์รายไดล้ดลงหลงัการปรับตวัสูงข้ึนของราคานํ้ามนั 

และส่วนใหญ่ เสนอแนะใหรั้ฐช่วยเหลือเร่ืองราคานํ้ ามนัและลดราคานํ้ ามนัเขียวจากลิตรละ 2 บาท เป็น

ลิตรละ 4 บาทหรือ มากกว่าน้ี  ดงันั้นการท่ีชาวประมงมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีและมี

ประโยชน์  ทาํใหส้มาชิกมีอาํนาจการต่อรองและสามารถซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงไดใ้นราคาท่ีถูกลง    

 3.  จากการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค  พบว่าปัญหาท่ีพบของสมาชิกคือการขาดแคลน

แรงงาน  ซ่ึงแรงงานท่ีใชเ้ป็นแรงงานท่ีจา้งทั้งหมด  และแรงงานส่วนมากเป็นต่างดา้ว  การใช้แรงงานต่าง

ดา้วบางคร้ังเป็นแรงงานท่ีผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต  ดงันั้นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของ

สมาชิก  คือสหกรณ์ควรจดัหาแรงงานและจดัฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน  เพ่ือช่วยสมาชิกอีกทางหน่ึง   และ

อุปสรรคท่ีพบเจอคือ ปัญหาปริมาณสัตว์นํ้ าลดลง  ซ่ึงสัตวน์ํ้ ามีปริมาณลดน้อยลงและเติบโตทดแทน

ค่อนขา้งชา้  ทาํใหใ้นการออกเรือแต่ละคร้ังตอ้งใช้เวลาเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลให้ตน้ทุนดา้นนํ้ ามนั  อาหาร 

และอื่นๆเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิรักษ ์(2549)  วา่แรงงานท่ีใชท้ั้งหมดเฉลี่ยต่อ

ลาํเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 2.9 คน  โดยแรงงานไทยลดลงเฉลี่ย 18.3 คน  แรงงานต่างชาติเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 21.3 คน  

ค่าจา้งแรงงานในเรือประมงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 174,972 บาทต่อปี  และงานวจิยัของชวนพิศ (2554)  ว่า  ปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน/แรงงานทาส ในภาคประมงก็ยงัคงมีอยู ่ ในระดบัหน่ึง เช่น  การประมงพาณิชยแ์ละ

การเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้าชายฝ่ัง และส่วนหน่ึงเป็นแรงงานต่างดา้วท่ียงัไม่ข้ึนทะเบียน และรอการประกาศรับ

ข้ึนทะเบียนจากภาครัฐ จะเห็นไดว้า่การจา้งแรงงานต่างดา้วมีความจาํเป็นมาก  และการทาํประมงแบบเกิน

ศกัยเ์ป็นสาเหตุของการเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรสัตวน์ํ้า  และเกิดการแยง่ชิงทรัพยากรระหวา่งกลุ่มการ

ทาํการประมง  ตลอดจนปัจจยัการผลิตต่างๆมีราคาสูงข้ึน เช่น นํ้ามนัและแมว้า่ในช่วงปลายปี 2551  นํ้ามนั
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จะเร่ิมมีราคาลดลงก็ตาม  แต่การขาดแคลนทรัพยากรทาํให้ชาวประมงประสบกบัภาวการณ์ขาดทุน  

รวมทั้งการท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวั  ทาํใหมี้การชะลอปริมาณการสั่งซ้ือลง  ส่งผลใหร้าคาสัตวน์ํ้าท่ีจบัได้

ลดลง  ซ่ึงเป็นการซํ้ าเติมชาวประมงเพ่ิมข้ึน  ดงันั้น  สหกรณ์ควรเตรียมแนวทางในการจดัหาอาชีพเสริม

ใหก้บัสมาชิกในอนาคต  เช่น  การเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง  การเพาะเลี้ยงในกระชงั  การทาํประมงพ้ืนบา้น  เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า  ปัญหาท่ีสําคญัมากท่ีสุดของสมาชิกคือ  การขาดแคลนแรงงาน  

ปัญหาคือแรงงานเป็นแรงงานต่างดา้วทั้งหมด  การส่ือสารค่อนขา้งลาํบาก  แรงงานต่างดา้วท่ีจะรับเขา้มาทาํงาน

ไดน้ั้นตอ้งผ่านโดยนายหนา้  สหกรณ์ควรจดัหาแรงงานและจดัฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน  เพ่ือช่วยสมาชิก

อีกทางหน่ึง  

 2.  เน่ืองจากทรัพยากรสัตวน์ํ้าลดนอ้ยลง  ทาํใหส้มาชิกประสบปัญหาเร่ืองการจบัสัตวน์ํ้ า  สหกรณ์

ควรเตรียมแนวทางในการจดัหาอาชีพเสริมใหก้บัสมาชิกในอนาคต  เช่น  การเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง  การเพาะเลี้ยงใน

กระชงั  เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 1.  ในการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการประกอบอาชีพประมงพาณิชย ์ ในการศึกษาคร้ังน้ี

เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลในปีเดียวเท่านั้น  ซ่ึงไม่สามารถครอบคลุมผลการดาํเนินธุรกิจใหเ้ห็นภาพความสําเร็จ

หรือล้มเหลวไดอ้ย่างชัดเจน  ในการศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรใช้ข้อมูลท่ีมีความต่อเน่ืองในหลายๆ ปีมา

ประกอบการวเิคราะห์ 

 2.  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการทาํประมงพาณิชยเ์ท่านั้น  ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ประมง  

แม่กลอง  จาํกดั  ยงัมีการทาํประมงประเภทอื่นๆอีก  ซ่ึงก็มีความน่าสนใจควรท่ีจะศึกษาถึง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูท่ี้รับชมไวรัลวิดีโอใน

การโฆษณา  2) ผลของระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ทศันคติท่ี
มีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 3) ผลของระดบั
การใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 4) ผลของลกัษณะทาง
ประชากรท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 5) ผลของลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ และ 7) ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัล
วิดีโอในการโฆษณากบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) เกบ็ขอ้มลูแบบวดัผลคร้ังเดียว (One-Shot Case Study) ดว้ย
แบบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยดูโฆษณาไวรัลวิดีโอจ านวน 400 
ตวัอยา่ง  

ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้เคยดูโฆษณาไวรัลวิดีโอส่วนใหญ่มีระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ใน
ระดบักลางและระดบัสูงเป็นจ านวนท่ีเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาอยูใ่น
ระดบัสูง มีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชง้าน
อินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา  ทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ไม่แตกต่างกนั แต่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณา
ไวรัลวิดีโอ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อไวรัล
วิดีโอในการโฆษณา ไม่แตกต่างกนั แต่ส่งผลต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัไวรัลวิดีโอในโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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และพบวา่ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 
 

ค าส าคญั : ไวรัลวิดีโอ, ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ต, การโฆษณา 

 
Abstract 

The objectives of this research include: 1) the level of internet users watching 

viral video 2) the effects regarding the different level of internet usage on perception, 

attitude and involved behavior towards advertising viral video 3) the effects regarding the 

different level of internet usage on purchasing behavior of products advertised on viral 

videos 4) the effects regarding the demographic differences on perception, attitude and 

involved behavior on advertising viral video 5) the effects regarding the demographic 

differences on purchasing behavior of products advertised on viral videos 6) the relation 

between attitude on advertising viral video and purchasing behavior of products 

advertised on viral videos and 7) the relation between involved behavior on viral video 

and purchasing behavior of products advertised on viral videos. This research applied a 

quantitative approach with one-shot questionnaire distribution to collect data from 400 

respondents who have watched the advertising viral video.  

The results of this research show that the majority of the respondents with 

medium and high level of internet usage are equal. Their perception towards viral video 

are reported at high level, while their attitude to viral video, involved behavior to viral 

video and purchasing behavior of the products advertised on viral video are reported at 

medium level. The hypotheses are tested and demonstrate that internet users in 3 levels 

have no significant difference in terms of their perception of advertising viral video, their 

attitude to viral video and their involved behaviors to viral videos. However, there is a 

significant difference on their purchasing behavior. The demographic differences have no 

significant difference regarding their attitude towards advertising viral video. 

Nonetheless, there are significant difference between demographic characteristics and 

their perception on advertising viral video, involved behaviors and purchasing behaviors 

of products advertised on viral video. Attitude on viral video is positively correlated with 

purchasing behavior of products advertised on viral videos. Lastly, the involved 

behaviors on viral video are positively correlated with purchasing behavior of products 

advertised on viral videos. 

 

Keywords : Viral Video, Internet Users, Advertising  
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บทน า 

 ในอดีตส่ือหลกัท่ีนกัการตลาดและนกัโฆษณาเลือกใชใ้นการส่งขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และ

บริการไปยงัผูบ้ริโภคกคื็อส่ือโทรทศันแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ในปัจจุบนัสถานการณ์หลายอยา่งไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใชเ้วลาในการอยูบ่า้นนอ้ยลง

กวา่ในอดีต อาจดว้ยภาระหนา้ท่ีการงานรวมไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ จึงส่งผลใหส่ื้อหลกัถกูลดบทบาทตามลงไป 

ประกอบกบัอตัราค่าโฆษณาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน นกัการตลาดและนกัโฆษณาจึงตอ้งแสวงหาช่องทางการ

ส่ือสารใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด (ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2554) อีก

ประการหน่ึงกคื็อ การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี ท่ีท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทเพ่ิมมาก

ข้ึน ในวงการอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทลัเองกเ็จริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2554 ถึง 2555 อยู ่38.84% 

(สมาคมโฆษณาดิจิทลั, 2556) ซ่ึงสวนทางกบัส่ือดั้งเดิมท่ีพบว่ามีการเติบโตท่ีลดต ่าลง เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไป นกัโฆษณากต็อ้งปรับตวัตาม จากเดิมท่ีเคยอาศยัแนวคิดและหลกัเกณฑเ์ร่ืองการโฆษณาโดย

อาศยัการซ้ือพ้ืนท่ีส่ือ กต็อ้งเร่ิมค านึงถึงประสิทธิภาพของส่ือในการเขา้ถึง (Reach) และความถ่ีในการเขา้ถึง

ผูบ้ริโภคเสียใหม่ (Frequency) เพราะส่ือส่วนใหญ่ไดก้ลายสภาพมาเป็นส่ือท่ีเนน้การมีส่วนร่วม (Participatory) 

และมีการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way) ท าใหเ้กิดการแพร่กระจายทางขอ้มลูไดง่้าย การวางแผนการตลาด

แบบทางเดียว (One-Way) เหมือนสมยัก่อนจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป อีกทั้งช่องทางการส่ือสารผา่น

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนักมี็อยู่หลายช่องทาง (Wertime & Fenwick, 2008) จึงท าใหน้กัโฆษณามีความ

หลากหลายในการผลิตและสร้างสรรคส่ื์อเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดึงดูดความสนใจมาจากผูบ้ริโภค  

ส่ิงหน่ึงท่ีเติบโตข้ึนมาพร้อมกบัศกัยภาพการท างานของอินเทอร์เน็ต กคื็อ โฆษณาไวรัล (Viral 

Advertising) (Petrescu & Korgaonkar, 2011) ซ่ึง Porter and Golan (2006) กใ็หค้ าจ ากดัความของ โฆษณา

ไวรัลไวว้า่ เป็นโฆษณาท่ีผูว้า่จา้งพยายามจะสร้างเน้ือหาสารใหเ้ป็นท่ีเร้าใจ เพ่ือใหส้ารนั้นไปโนม้นา้วใจหรือมี

อิทธิพลเหนือผูช้มและท าการส่งต่อไปยงัผูอ่ื้น เป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งกลุ่มหรือจากเพ่ือนไปสู่เพ่ือน 

โดยรูปแบบของโฆษณาไวรัล มีทั้งแบบวิดีโอ เสียง หรือภาพ ใชก้ารส่งต่อผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน ์

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์อีเมล ์และแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อีกทั้งยงักระจายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 

สามารถส่งต่อไปยงัท่ีใดกไ็ดผ้า่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โฆษณาท่ีเป็นวิดีโอ แมจ้ะอยูใ่นยทููป แต่ก็

สามารถส่งต่อไปยงัเพ่ือนผา่นอีเมลห์รือสังคมออนไลนก์ไ็ด ้ซ่ึงในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะศึกษาโฆษณาไวรัล ใน

รูปแบบของวิดีโอเท่านั้น โฆษณาไวรัลวิดีโอไดถ้กูน ามาใชแ้ละประสบความส าเร็จเร่ิมตน้มาจากท่ีต่างประเทศ 
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ปัจจุบนัในเมืองไทยเองกก็ าลงัไดรั้บความนิยม เกิดเป็นปรากฎการณ์ท่ีโด่งดงัต่อเน่ืองผา่นทางส่ือออนไลน์

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา เป็นช่องทางการโฆษณาท่ีมีแรงผลกัดนัมากกวา่การโฆษณาผา่นส่ือในรูปแบบเดิมๆ 

เพราะผูบ้ริโภคจะสามารถโตต้อบ (Interaction) และเขา้มามีส่วนร่วมได ้(Participation) จึงท าใหโ้ฆษณาไวรัล

วิดีโอมีคุณค่า (Value) มากกวา่การใชส่ื้อในแบบเดิม ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาผลของการ

น าไวรัลวิดีโอมาใชใ้นการโฆษณาสินคา้ เพราะเป็นโฆษณารูปแบบใหม่ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม และใน

เมืองไทยเองกย็งัมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยูเ่ป็นจ านวนนอ้ย  

  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูท่ี้รับชมไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 

2. เพ่ือศึกษาผลของระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 

ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 

3. เพ่ือศึกษาผลของระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัล

วิดีโอ 

4. เพ่ือศึกษาผลของลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ทศันคติท่ีมี

ต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 

 5. เพ่ือศึกษาผลของลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ  

6. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบัพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ  

7. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบั

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 

 

วธิีการวจิยั 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) มีแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self 

administration)  เกบ็รวบรวมขอ้มลูผา่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์เพ่ือใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเป็นผูท่ี้เคยดูโฆษณาไวรัลวิดีโอจ านวน 400 คน   
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สรุปผลการวจิยั  

 ขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 400 คน 

พบวา่ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.8 โดยกลุ่มตวัอยา่งมี

อาย ุ25-34 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีอาย ุ35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 และมีอาย ุ15–24 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 57.5 รองลงมาเป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และปวส./อนุปริญญา คิด

เป็นร้อยละ 10.0 นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 

รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.5 และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 

19.3 และกลุ่มตวัอยา่งยงัเป็นผูท่ี้มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 

รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001-15,000 บาทบาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 และผูท่ี้มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 

25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0  

การใชง้านอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบักลางและ

ระดบัสูงเป็นจ านวนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตในระดบัต ่า มี

จ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.5 นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัจะท าบนอินเทอร์เน็ตกคื็อ ใชง้าน

เครือข่ายสงัคม (social media) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ คน้หาขอ้มลู คิดเป็นร้อยละ 20.8 

และอ่านข่าว/หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 7.8 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 

20.01-24.00 น. มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 รองลงมาคือ เวลา 16.01-20.00 น. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 และ

เวลา 12.01-16.00 น. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตในระหวา่งสปัดาห์คือ ทุก

วนั (ตั้งแต่วนัเสาร์ถึงวนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 รองลงมาคือ วนัธรรมดา (เฉพาะวนัจนัทร์ถึง

วนัศุกร์) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และวนัเสาร์กบัวบัอาทิตย ์มีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 

การเปิดรับโฆษณาไวรัลวิดีโอ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีการเขา้ถึงโฆษณา

ไวรัลวิดีโอ โดยมีเพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะน าใหดู้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ บงัเอิญไปเจอ คิด

เป็นร้อยละ 20.4 เห็นเพ่ือนหรือคนรู้จกัทางอินเทอร์เน็ตพดูถึง เลยไปคน้หาดูดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 18.0 

โดยกลุ่มตวัอยา่งรับชมโฆษณาไวรัลวิดีโอผา่นช่องทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ ยทููป 

คิดเป็นร้อยละ 28.7 และเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 20.9 นอกจากน้ียงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยดูโฆษณาไวรัลวิดีโอ
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จ านวน 2-4 คลิป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ จ านวน 10 คลิปข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ

จ านวน 4-6 คลิป คิดเป็นร้อยละ 15.3  

การรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา

อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.61  

ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอใน

การโฆษณาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.19  

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.00  

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโออยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.24  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา

แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่

แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2.2 ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณาแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณาไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2.3 ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัล

วิดีโอในการโฆษณาแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 3.1 ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณา

ไวรัลวิดีโอแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน

โฆษณาไวรัลวิดีโอแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 4.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแตกต่าง

กนั ผลการทดสอบพบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่แตกต่าง
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กนั แต่การศึกษาท่ีต่างกนั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สมมติฐานท่ี 4.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา

แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั มีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอใน

การโฆษณาไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 4.3 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอใน

การโฆษณาแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ รายไดท่ี้ต่างกนั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณาไม่แตกต่างกนั แต่เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพ ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอใน

การโฆษณาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัล

วิดีโอแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ เพศ อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณา

ไวรัลวิดีโอไม่แตกต่างกนั แต่อาย ุและการศึกษา ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 6.1 ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ ผลการทดสอบพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา มีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบั พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 

สมมติฐานท่ี 7.1 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ ผลการทดสอบพบวา่ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ 

 

อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตในเวลา 20.01-24.00 

น. มากท่ีสุด และเขา้ใชง้านทุกวนั ไม่ใช่เพียงแค่วนัธรรมดา หรือจ ากดัแค่เฉพาะวนัเสาร์หรือวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 

ดงันั้นช่วงเวลาดงักล่าวจึงเหมาะกบัการปล่อยโฆษณาไวรัลวิดีโอมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั อาทิตย ์เลิศรักษ์

มงคล (2554) ท่ีกล่าววา่ หน่ึงในเทคนิคท่ีจะท าใหไ้วรัลวิดีโอประสบความส าเร็จกคื็อ การปล่อยไวรัลวิดีโอใน

เวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเวลาท่ีเหมาะสมกคื็อ เวลาท่ีมีความหนาแน่นของประชากรอินเทอร์เน็ต ณ ช่วงเวลานั้นๆ
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สูง เพราะหมายถึงโอกาสท่ีคนจะเห็นกมี็สูงดว้ยเช่นกนั นอกจากนั้นยงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะดู

โฆษณาไวรัลวิดีโอผา่นเฟซบุ๊กมากท่ีสุด รองลงมาถึงเป็นยทููป สอดคลอ้งกบั อาทิตย ์เลิศรักษม์งคล (2554) ท่ี

กล่าววา่ ในการปล่อยไวรัลวิดีโอควรจะเร่ิมปล่อยจากเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นจุดแรก แลว้ค่อยกระจายไป

ยงัแหล่งชุมชนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยูใ่นท่ีนั้นๆ เพราะกลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสไดเ้ห็นมากกวา่ และโอกาสท่ีจะ

ไดรั้บความสนใจกมี็มากกวา่ และยงัสอดคลอ้งกบั Bajpai and Pandey (2012) ท่ีกล่าววา่ เครือข่ายสงัคม

ออนไลนจ์ะมีส่วนช่วยในการท าใหโ้ฆษณาไวรัลประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี ผลการวิจยักย็งัพบวา่อีกวา่ โฆษณา

ไวรัลวิดีโอไม่ไดอ้าศยัการพดูถึงผา่นช่องทางการส่ือสารในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยงัท างานโดยอาศยัการ

พดูคุยภายนอกดว้ย เห็นไดจ้ากท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบวา่ สาเหตุท่ีไดดู้โฆษณาไวรัลวิดีโอ กเ็พราะมีเพ่ือนหรือคน

รู้จกัแนะน าใหดู้มากท่ีสุด  

2. เม่ือศึกษาผลของระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา 

ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ พบวา่  

2.1) ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่แตกต่างกนั แต่มีค่าเฉล่ีย

ของการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยตวัแปรดา้นการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณาน้ี เป็นหน่ึงในกระบวนการของการท าใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั (Brand Awareness) ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบัท่ี 

Kirby และ Marsden (2006) ไดก้ล่าววา่ โฆษณาไวรัล คือ การสร้างขอ้ความทางโฆษณา เพ่ือใหเ้กิดการส่งต่อ

จากเพ่ือนไปสู่เพ่ือน และยงัเป็นการเพ่ิมการรับรู้ใหก้บัสินคา้หรือตราสินคา้นั้น รวมถึง Bajpai และ Pandey 

(2012) กไ็ดก้ล่าววา่ เครือข่ายสงัคมออนไลนจ์ะมีส่วนช่วยในการท าใหโ้ฆษณาไวรัลประสบความส าเร็จ และ

ยงัมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ใหก้บัสินคา้หรือตราสินคา้ ดงันั้นแมก้ารรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาของ

ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบัจะไม่แตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมกส็อดคลอ้งกบังานวิจยัตามท่ีไดก้ล่าวไป

แลว้ขา้งตน้ เพราะผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาอยูใ่นระดบัสูง หรืออีก

มุมหน่ึง ก็อาจเป็นไปไดว้า่สินคา้หรือตราสินคา้ท่ีเป็นเจา้ของโฆษณาไวรัลวิดีโอนั้น เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าได้

ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ สอดคลอ้งกบัท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบวา่เคยไดเ้ห็นหรือไดย้ินช่ือสินคา้หรือตรา

สินคา้มาก่อนท่ีจะไดดู้ไวรัลวิดีโอ ซ่ึงกมี็ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง แต่อยา่งไรกต็าม Pelsmacker, Geuens, และ 

Bergh (2001) กไ็ดเ้คยกล่าวไวว้า่ ส าหรับการโฆษณาและการท าการตลาดในยคุปัจจุบนั การสร้างและรักษา

คุณค่าในตราสินคา้ใหส้ามารถคงอยูแ่ละจดจ าไดถื้อเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Masterman and Wood 
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(2006) ท่ีกล่าววา่ หน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของการโฆษณาก็คือ การรับรู้ตราสินคา้ ดงันั้นจากผลการวิจยัน้ีท่ี

พบวา่ การน าไวรัลวิดีโอมาใชใ้นการโฆษณาสินคา้ ท าใหเ้กิดผลในดา้นการรับรู้ตราสินคา้ (Brand awareness) 

อยูใ่นระดบัสูง กเ็ป็นส่ิงท่ีช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ แมไ้วรัลวิดีโอจะเป็นโฆษณารูปแบบใหม่ แต่กเ็ป็นโฆษณา

รูปแบบหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จในการเพ่ิมการรับรู้ตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการท าโฆษณา  

2.2) ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่แตกต่างกนั แมว้า่จะมี

งานวิจยัหลายช้ินท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลของโฆษณาไวรัล และพบวา่ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาไวรัลของกลุ่มตวัอยา่ง

มีความแตกต่างกนั เช่น งานวิจยัของ Shu-Chuan Chu (2011) แต่กย็งัมีงานวิจยัของ วิน รัตนาธีราธร (2553) ท่ี

ศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อการท าการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบไวรัลวิดีโอ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

แชร์ออนไลน์วิดีโอ ของผูใ้ช ้Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร” แลว้พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดทศันคติ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อวิดีโอออนไลนท์ั้งเพ่ือการโฆษณาและไม่ใช่เพ่ือการโฆษณา กคื็อ ลกัษณะเน้ือหา และ

วิธีการน าเสนอ โดยลกัษณะเน้ือหาท่ีมีแนวโนม้จะท าใหเ้กิดทศันคติในแง่บวกคือ 1) เน้ือหาท่ีออกแนวตลก ข า

ขนั 2) เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัดนตรี เพลง หรือมิวสิควิดีโอ 3) เน้ือหาท่ีท าใหเ้กิดความประหลาดใจ มีความแปลก 

หรือหกัมุม ในขณะท่ีเน้ือหาท่ีมีแนวโนม้จะท าใหเ้กิดทศันคติในแง่ลบกคื็อ เน้ือหาท่ีมีเร่ืองของความรุนแรง 

การใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสม หยาบคาย การดูหม่ินศาสนาหรือดูหม่ินผูอ่ื้นอนาจาร คลิปท่ีดูแลว้รู้สึกโดนหลอก 

หรือรู้สึกเสียเวลาดู ซ่ึงโฆษณาไวรัลวิดีโอของไทยจากท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมมาจนถึงวนัท่ี 23 กนัยายน 

2556 กพ็บวา่ มีลกัษณะเน้ือหาท่ีมีแนวโนม้ท าใหเ้กิดทศันคติในแง่ลบไดอ้ยา่งนอ้ย 3 คลิป จากจ านวนทั้งหมด 

10 คลิป เช่น คลิปท่ีมีช่ือวา่ “แอบถ่ายสาวออฟฟิตนมโต” ของตราสินคา้ AXE ท่ีมีเน้ือหาเนน้ไปทางเพศ

มากกวา่ท่ีจะสร้างสรรคอ์ยา่งมีศิลปะ สอดคลอ้งกบั Petrescu and Korgaonkar (2011) ท่ีกล่าววา่ โฆษณาไวรัล

ถกูควบคุมโดยผูบ้ริโภค เพราะถา้ผูบ้ริโภคไม่ชอบโฆษณา กอ็าจส่งผลกระทบถึงทศันคติต่อโฆษณาได ้ดงันั้น

การท่ี ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่แตกต่างกนั และมีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางกอ็าจเป็นเพราะเน้ือหาของโฆษณายงัไม่ตรงกบัใจของผูบ้ริโภค และจาก

ผลการวิจยักส็รุปไดว้า่ แมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีการใชง้านงานอินเทอร์เน็ตท่ีต่างกนั หรือมีโอกาสไดดู้โฆษณา

ไวรัลวิดีโอไม่วา่จะจ านวนมากหรือนอ้ย  กไ็ม่ไดส่้งผลต่อการเกิดทศันคติต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแต่

อยา่งใด   

2.3) ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาไม่

แตกต่างกนั ถึงแม ้Petrescu and Korgaonkar (2011) จะกล่าวไวว้า่ โฆษณาไวรัลมีจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการ
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ส่งต่อโฆษณาเชิงพาณิชย ์และมีเป้าหมายเพ่ือใหธุ้รกิจหรือผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการโฆษณา แต่ 

Zaichkowsky (1986) กไ็ดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วมวา่ตอ้งแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัท่ีเกิดจากลกัษณะ

ส่วนตวัของผูบ้ริโภค เช่น ความตอ้งการ ความจ าเป็น ความสนใจ และคุณค่าต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ 2) ส่ิงกระตุน้ทางกายภาพและการส่ือสาร หรือส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพ ์และ 

3) สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและโอกาส ซ่ึงท าใหก้ารตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัออกไป 

สอดคลอ้งกบั Andrews (1990) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค เกิดจากการไปเร้าอารมณ์ผูบ้ริโภคใหมี้

ต่อสินคา้เป้าหมาย ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนกจ็ะมีระดบัความรุนแรงแตกต่างกนัไป ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะความ

ตอ้งการส่วนบุคคล ประสบการณ์ หรือการรวบรวมขอ้มลูก่อนตดัสินใจ นอกจากนั้น Houston and Rothschild 

(1978) กย็งัไดก้ล่าววา่ ความแตกต่างของสถานการณ์มีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดงันั้นปัจจยัทั้งหมด

ท่ีกล่าวมาน้ี อนัไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนตวัของผูบ้ริโภค ส่ิงกระตุน้ทางกายภาพและการส่ือสาร สถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ และการรวบรวมขอ้มลูก่อนตดัสินใจ จึงอาจเป็นปัจจยัแทรกซอ้นท่ีท าใหพ้ฤติกรรม

การมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบัไม่แตกต่างกนั เพราะแต่ละ

บุคคลกจ็ะมีความตอ้งการ หรือความสนใจท่ีไม่เหมือนกนั หรือแมจ้ะเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการใชง้านอินเทอร์เน็ต

เหมือนกนั แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งมีความตอ้งการ หรือความสนใจท่ีเหมือนกนัดว้ย   

 2.4) ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ระดบั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Korgaonkar and Wolin (2002) ท่ีศึกษา

รูปแบบความสมัพนัธ์ของโฆษณาผา่นเวบ็ แลว้พบวา่ ระดบัของผูใ้ชง้านเวบ็ทั้ง 3 กลุ่ม ส่งผลต่อรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ของความเช่ือ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือ แมว้่า Petrescu and Korgaonkar (2011) จะกล่าววา่ 

เป้าหมายหลกัของโฆษณาไวรัลกคื็อ การใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมในโฆษณา ไม่ใช่การซ้ือสินคา้ แต่จาก

ผลการวิจยัน้ีกไ็ม่อาจปฏิเสธไดว้า่โฆษณาไวรัลวิดีโอกส็ามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณา

ไวรัลวิดีโอได ้อาจเป็นเพราะความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูท่ี้รับชมไวรัลวิดีโอในแต่ละระดบัมีความ

แตกต่างกนั จึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเช่ือต่อสินคา้ในไวรัลวิดีโอแตกต่างกนั ซ่ึง Lutz (1991) กไ็ดเ้คยกล่าวไว้

วา่ ความเช่ือ (Beliefs) จะเป็นท่ีมาของการเกิดทศันคติและองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม หมายความวา่ ถา้

ผูบ้ริโภคมีความเช่ือในสินคา้หรือตราสินคา้ ความเช่ือนั้นกจ็ะถกูประเมิน ซ่ึงถา้การประเมินเก่ียวกบัสินคา้หรือ

ตราสินคา้นั้นเป็นไปในเชิงบวก กจ็ะมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากวา่ สินคา้หรือตราสินคา้นั้นจะไดรั้บความ

สนใจและเกิดการซ้ือในท่ีสุด ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ ระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูท่ี้รับชมไวรัลวีดีโอ 
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อาจส่งผลต่อความเช่ือต่อสินคา้ในไวรัลวิดีโอ และความเช่ือดงักล่าวน้ีเอง จึงเป็นเหตุใหพ้ฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ ของผูท่ี้มีระดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตในระดบักลางและระดบัสูงแตกต่างกนั 

 3. เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ทศันคติท่ีมี

ต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ พบวา่ 

3.1) เพศท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิน รัตนาธีราธร, 2553) ท่ีพบวา่ ความแตกต่างทางดา้นเพศ มีผลต่อความตั้งใจใน

การส่งต่อไวรัลวิดีโอ โดยเพศชายมกัจะชอบส่งต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง ในขณะท่ีเพศหญิงมกัจะชอบ

ส่งต่อเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองซ้ึงๆ หรือเร่ืองท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจมาเป็นอนัดนัแรก รองลงมาจึงค่อยเป็น

เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง นอกจากนั้น ปรมะ สตเวทิน (2546) กไ็ดก้ล่าววา่ โดยปกติแลว้บุคคลจะมีความ

แตกต่างกนัในดา้นกายภาพ บุคลิก และลกัษณะนิสยัใจคอ รวมไปถึงเร่ืองเพศดว้ย เพราะเพศหญิงกบัเพศชาย

มกัจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ซ่ึงกอ็าจเป็นเพราะสงัคมและวฒันธรรมท่ี

ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั  

3.2) อายท่ีุต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั Andrews (1990) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค เกิดจากการไปเร้าอารมณ์ผูบ้ริโภคใหมี้

ต่อสินคา้เป้าหมาย ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนกจ็ะมีระดบัความรุนแรงแตกต่างกนัไป ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะความ

ตอ้งการส่วนบุคคล ประสบการณ์ หรือการรวบรวมขอ้มลูก่อนตดัสินใจ ซ่ึงอายกุมี็ส่วนท าใหผู้บ้ริโภคมี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงอาจท าใหพ้ฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาของแต่

ละช่วงอายแุตกต่างกนัตามไปดว้ย ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบั ปรมะ สตเวทิน (2546) ท่ีกล่าววา่ อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า

ใหค้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดความ

แตกต่างในความยากง่ายของการชกัจูงใจดว้ย 

3.3) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา พฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นตวั

แปรท่ีส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างหลากหลายดา้นมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตเวทิน (2546) ท่ีกล่าววา่ คน

ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มกัจะมีความรู้สึกนึกคิด รสนิยม ค่านิยม และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป 

คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดีมกัจะเป็นผูรั้บสารท่ีดีกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาสูง 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         779 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

จะมีความรู้กวา้งขวางในหลากหลายเร่ือง และโดยทัว่ไปก็มกัจะใชส่ื้อมากกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า ทั้งน้ี อาจ

เป็นเพราะการศึกษาถือเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการเกิดกระบวนการความคิด ซ่ึงจะถกูพฒันาออกไปเป็นการ

กระท า ความแตกต่างทางดา้นการศึกษา จึงท าใหผู้บ้ริโภคมีความคิดและการกระท าท่ีแตกต่างกนัออกไป  

3.4) อาชีพท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตเวทิน (2546) ท่ีกล่าววา่ คนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีแนวคิด และค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ 

แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบั Zaichkowsky (1986) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วม ว่าจะตอ้งเกิดมาจาก

ความจ าเป็น ความสนใจ หรือสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค ดงันั้นปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี จึงอาจท าให้

อาชีพท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาท่ีแตกต่างกนั เพราะลกัษณะ

การท างานหรือความเก่ียวขอ้งในงาน ก็มีส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  

3.5) รายไดท่ี้ต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณา ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณา พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัล

วิดีโอ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นตวัแปรดา้นลกัษณะทางประชากรท่ีไม่ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นใดเลย 

ไม่สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตเวทิน (2546) ท่ีกล่าววา่ รายไดจ้ะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการ ความคิดเห็น และ

พฤติกรรมของคนเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ กรณีน้ีอาจเป็นเพราะวา่ วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างไวรัลวิดีโอ กเ็พ่ือ

ตอ้งการใหเ้กิดการส่งต่อซ ้าแลว้ซ ้ าเล่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงันั้นเน้ือหาหรือเร่ืองราวของไวรัลวิดีโอ จึง

มกัจะถูกสร้างใหน่้าสนใจเพ่ือใหเ้กิดการจดจ าและถกูพดูถึง มากกวา่ท่ีจะตอ้งการใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้  

4. เม่ือผูวิ้จยัไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบัพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณากบัพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ พบวา่ 

4.1) ทศันคติท่ีมีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน

โฆษณาไวรัลวิดีโอ สอดคลอ้งกบั Hoyer and Maclnnis (2001) ท่ีอธิบายวา่ เม่ือผูบ้ริโภคเปิดรับโฆษณา 

ผูบ้ริโภคจะใชค้วามคิดหรือความรู้สึก (Cognitive or Affective Response) ตอบสนองต่อโฆษณานั้น และ

พฒันามาเป็นทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงทศันคติน้ีกจ็ะส่งผลต่อความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 

(Brand Beliefs) และทศันคติต่อตราสินคา้ จนเกิดเป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดทฤษฎี KAP ของ Rogers and Shoemaker (1971) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ เม่ือบุคคลมีความรู้ และทศันคติ

เป็นอยา่งไร พฤติกรรมกจ็ะโนม้เอียงไปตามทศันคตินั้น โดยจะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้ และทศันคติท่ีมี
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อยู ่ตามล าดบัของ K (Knowledge) A (Attitude) P (Practice) ซ่ึงจะเกิดข้ึนอยา่งสัมพนัธ์กนั ดงันั้น ทศันคติเชิง

บวกท่ีเกิดข้ึนจากการดูโฆษณาไวรัลวิดีโอ จึงน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ ตามล าดบั

ของ KAP ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Shiffman and Kanuk (2007) ท่ีกล่าววา่ ทศันคติเป็นความโนม้เอียงของบุคคลท่ีเกิด

มาจากการเรียนรู้ ในการท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงก็อาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบกไ็ด ้และ

ทศันคติน้ีกย็งัมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ืออีกดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบั Asseal (2004) ท่ีอธิบายถึง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรม วา่หากผูบ้ริโภคมีความเช่ือดา้นบวกเก่ียวกบัตราสินคา้ 

ผูบ้ริโภคกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีจะประเมินตราสินคา้ในทางบวกหรือเกิดทศันคติในทางบวกต่อสินคา้นั้น และ

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในท่ีสุด  

4.2) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ในโฆษณาไวรัลวิดีโอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Huang, Chou, and et al. (2010) ท่ีศึกษาผลของ

การมีส่วนร่วมในประสิทธิภาพการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค แลว้พบวา่ 

เม่ือผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกบัการกบัการตอบสนองในการโฆษณาสินคา้หรือบริการใดมากๆ กเ็ท่ากบัวา่จะมี

โอกาสไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการนั้นตามไปดว้ย ซ่ึงกจ็ะส่งผลใหผู้บ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้

และบริการนั้นในท่ีสุด จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดประสิทธิผลของการโฆษณาซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ

ตั้งใจซ้ือโดยตรงกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัรดา โภคาพิพฒัน ์(2553) ท่ีศึกษาการโฆษณา

บนเฟซบุ๊ก แลว้พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในหนา้แฟนเพจของเฟซบุ๊ก จะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดี

ต่อโฆษณา ซ่ึงทศันคติท่ีดีน้ีจะช่วยส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในท่ีสุด  

  

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

 1. การรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการโฆษณาท่ีจะตอ้งท าใหป้ระสบ

ผลส าเร็จ แต่จากผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงยงัไม่ใช่ขั้นสูงสุดของ

การรับรู้ ดงันั้นนกัการตลาดหรือนกัโฆษณาจึงควรหาเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะเพ่ิมการรับรู้ไวรัลวิดีโอในการ

โฆษณาใหก้บัผูบ้ริโภค ดว้ยการท าใหสิ้นคา้ของตนเองโดดเด่น และแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ แมจ้ะเป็นสินคา้

ในประเภทเดียวกนั เพ่ือใหไ้วรัลวิดีโอนั้นๆเกิดประโยชนสู์งสุดในดา้นการโฆษณา  
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 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติของผูท่ี้รับชมไวรัลวิดีโอในการโฆษณายงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดงันั้นในการท่ีนกัการตลาดหรือนกัโฆษณาจะสร้างโฆษณาไวรัลวิดีโอ กค็วรค านึงถึงเน้ือหาท่ีจะท าใหผู้ท่ี้

รับชมโฆษณาไวรัลวิดีโอเกิดทศันคติท่ีดีต่อไวรัลวิดีโอในการโฆษณาดว้ย เพราะการเกิดทศันคติท่ีดีกย็อ่มจะ

ก่อใหเ้กิดแนวโนม้ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัไวรัลวิดีโอในการโฆษณาท่ีดีตามมา อนัเป็นเป้าหมาย

สูงสุดโฆษณาไวรัล และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้นั้นๆตามมาดว้ย   

 ส าหรับการท าวิจยัในอนาคต 

 1. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพียงโฆษณาไวรัลในรูปแบบของวิดีโอเท่านั้น ซ่ึงโฆษณาไวรัลยงัมีใน

รูปแบบอ่ืนๆอีก เช่น แบบภาพ แบบเสียง ดงันั้นการท าวิจยัในอนาคตกค็วรจะท าการศึกษาใหค้รอบคลุมทุก

ประเภทของโฆษณาไวรัล หรืออาจจะศึกษาโฆษณาไวรัลวิดีโอท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน ์แลว้น าไปเป็น

โฆษณาทางโทรทศัน ์วา่จะมีประสิทธิผลมากกวา่เผยแพร่ผา่นทางส่ือออนไลน์อยา่งเดียวหรือไม่ อยา่งไร    

 2. งานวิจยัช้ินน้ีเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) เพียงอยา่งเดียว จึงอาจ

ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีไม่กระจายตวั ดงันั้นในอนาคตจึงควรเก็บขอ้มลูทั้งแบบสอบถามท่ีใหผู้วิ้จยัตอบดว้ยตนเอง

และแบบสอบถามออนไลน ์หรือแบ่งพ้ืนท่ีในการเกบ็ขอ้มูล กอ็าจจะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อีกทั้งในการเกบ็แบบสอบถามออนไลน ์กค็วรค านึงถึงขอ้จ ากดัของการตอบแบบสอบถามผา่นอุปกรณ์สมาร์ท
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษา 

เกาหลี กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 500 คน ประกอบดว้ย
เพศชายกบัเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 18-22 ปี และเพศชายกบัเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 38-42 ปี เก็บขอ้มูล
ดว้ยกลวิธีการพรางเสียงคู่ โดยการฟังตวัอย่างเสียงและประเมินบุคลิกลกัษณะต่างๆของตวัอย่างเสียงใน
ดา้นรูปร่างหนา้ตาดี ความฉลาด ความมัน่ใจในตวัเอง ความขยนั ความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า ความเป็น
มิตร ความซ่ือสตัย ์การศึกษาสูง และความร ่ารวย 

ผลการศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามอาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย (18-22 ปี) มีทศันคติ 
ท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีในทุกลกัษณะ ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุมาก (38-42 ปี) มี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีเกือบทุกลกัษณะยกเวน้ความเป็นมิตรและความ
ซ่ือสตัย ์และเม่ือน าทั้งสองกลุ่มอายมุาเปรียบเทียบกนั พบวา่ทั้งสองกลุ่มลว้นแต่มีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษา
ทั้งสองแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าในกลุ่มอายุน้อย เพศหญิงมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายรุ่นอายุเดียวกนัในทุกๆลกัษณะ และในกลุ่มอายุมาก เพศ
หญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชายรุ่นอายุเดียวกนัทั้งหมด 6 ลกัษณะ ยกเวน้ความขยนั 
ความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ าและความเป็นมิตร แต่เม่ือน าทั้งสองกลุ่มเพศมาเปรียบเทียบกนั พบว่าทั้ง
สองกลุ่มลว้นแต่มีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคญั : ทศันคติ, กลวิธีการพรางเสียงคู่, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาเกาหลี 
 
Abstract 

The objective of research is to study the attitude of Thai peoples toward                           

Japanese and Korean speakers. The group of population comprises 500 peoples from 

Thai peoples living in Bangkok and suburbs. The samples are composed of males and 

females between 18-22 and 38-42 years old. The study puts an emphasis on social 

factors in terms of age and gender. The research methodology is by hearing stimulus 

voices and by using questionnaires to evaluate each speaker’s personality traits such 
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as good look, intelligence, self confidence, diligence, responsibility, leadership, 

friendliness, honesty, high level of education, and wealth. 
The results reveal for two prominent factors. In cases of the age factor, the  

findings show that the respondents ranging from 18 to 22 years old have better 

attitude toward the Japanese speaker more than the Korean speaker for every 

personality. In addition, the respondents between 38-42 years old show the same 

result except for friendly and honest traits. However, the comparison between both 

age groups indicates there is no significance of differences for evaluations of the 

attitude toward Japanese and Korean speakers. For the gender factor, females who are 

18-22 years old have better attitude toward the Korean speaker more than males in 

every personality trait. Moreover, female populations ranging from 38 to 42 years old 

have better attitude toward the Japanese speaker more than male population for six 

personalities but diligence, responsibility, leadership and friendliness. Nevertheless, 

the analysis between two gender groups identifies that there is no significance of 

differences in estimations of the attitude toward Japanese and Korean speakers. 

 

Key Words: Attitude, Matched-guise Technique, Japanese, Korean 

 

บทน า 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการติดต่อส่ือสาร ท าธุรกิจ แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัต่างประเทศ  

ท าให้คนไทยในสังคมต้องมีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาเยอรมนั ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาต่างๆในอาเซียน เป็นตน้  

ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีคนไทยในปัจจุบนันิยมใหค้วามสนใจใน  
การศึกษา เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก บุคคลใดท่ีมีความรู้
ทางดา้นภาษาญ่ีปุ่นก็จะท าใหมี้โอกาสทางดา้นการประกอบอาชีพมากกว่าผูท่ี้ไม่มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นและ
ยงัรวมไปถึงความช่ืนชอบทางดา้นวฒันธรรมและความบนัเทิงของญ่ีปุ่น เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง 
การ์ตูน ฯลฯ จึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ส่วน
เหตุผลท่ีคนไทยนิยมศึกษาภาษาเกาหลี เพราะกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลีทางดา้นส่ือบนัเทิงต่างๆไม่ว่า
จะเป็นภาพยนตร์ ละคร เพลง ฯลฯ ไดเ้ขา้มาแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้วยัรุ่นช่ืนชอบ
และนิยมเลียนแบบศิลปินดารา ดงัท่ี วิไลลกัษณ์  เสรีตระกลู (2556) กล่าวไวว้่า “สินคา้วฒันธรรมเกาหลี
ไดเ้ขา้มาแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นไทยมากข้ึน และสินคา้วฒันธรรมท่ีวยัรุ่นสนใจจะเป็นเร่ืองของภาพยนตร์ 
ละคร เพลง ถึงขนาดท่ีวยัรุ่นบางคนสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพ่ือใหรู้้เน้ือหาของภาพยนตร์ ละคร และเพลง” 
เม่ือวยัรุ่นให้ความสนใจในส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมจึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาภาษาเกาหลีเพ่ือ
ตอบสนองทางดา้นความช่ืนชอบของตน  

ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีเร่ิมไดรั้บความนิยมทางดา้นการศึกษาในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
คือ ในปี พ.ศ. 2485 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ร่ิมท าการเปิดการเรียนการสอนภาษา 
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ญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรก และอีกประมาณสามสิบปีต่อมาในช่วง พ.ศ. 2524 จึงมีผูใ้หค้วามสนใจและไดรั้บความ
นิยมในการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก (สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย, 2555) ส่วน
ภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมทางดา้นการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา เพราะประเทศเกาหลีใตไ้ด้
ประกาศใชน้โยบายส่งเสริมวฒันธรรม เพ่ือน าพาวฒันธรรมของตนสู่สายตาประชาคมโลก (KATS, 1987) 
โดยเฉพาะนโยบายท่ีสนับสนุนทางด้านการศึกษาเพ่ือผลิตเยาวชนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวฒันธรรม ดงันั้นภาษาญ่ีปุ่นจึงไดรั้บความนิยมทางดา้นการศึกษาก่อนภาษาเกาหลีเป็นระยะเวลา
ประมาณยี่สิบปี   

เน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง 
กนั  ดงันั้นกลุ่มคนท่ีมีอายุต่างกนัจึงน่าท่ีจะมีทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัดว้ย  โดยท่ีผูท่ี้มีช่วงอายุ
ในวยัรุ่นตรงกบัการเขา้มามีบทบาทของภาษาใดก็น่าจะมีทศันคติท่ีดีต่อภาษานั้นมากกว่า  ผูวิ้จยัจึงคาดว่า
กลุ่มคนท่ีมีอายุ 38-42 ปีน่าจะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า เพราะภาษาญ่ีปุ่นเขา้มา
ในช่วง พ.ศ. 2524 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีคนรุ่นน้ีเป็นวยัรุ่นและเป็นช่วงท่ีภาษาญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะความช่ืนชอบทางดา้นความบนัเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง การ์ตูน ฯลฯ ท่ีท าใหก้ลุ่มคนท่ีมี
อายมุากไดซึ้มซบัและเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอาย ุ18-22 ปีน่าท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากภาษาเกาหลี
มากกว่า เพราะภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา โดยเป็นความช่ืนชอบความ
บนัเทิงจึงท าใหภ้าษาเกาหลีน่าจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 

นอกจากอายแุลว้ ผูวิ้จยัคาดวา่เพศกน่็าจะท าใหมี้ทศันคติต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีแตก 
ต่างกนัดว้ย เพราะทั้งสองภาษาน้ีในช่วงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนไทยเป็นกระแสท่ีมากบัความบนัเทิง 
ดงัท่ี พทัธนนัท ์ เด็ดแกว้ (2553) กล่าวไวว้่า “เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัทางดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิง เน่ืองจากเพศหญิงมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆมากกว่าเพศชาย จึงท าใหเ้พศหญิงนั้น
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการและความร่ืนรมยท์างดา้นความบนัเทิงมากกว่าเพศชาย” ดงันั้นก็น่าจะ
ท าให้เพศหญิงน่าจะมีความช่ืนชอบภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอายุของตนมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศ
หญิงกลุ่มอายมุากจะมีความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชายในรุ่นเดียวกนั ส่วนเพศหญิงกลุ่มอายุนอ้ย
จะมีความช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายในรุ่นเดียวกนั นอกจากน้ีเพศหญิงน่าจะมีความสนใจใน
การศึกษาภาษาและมีทกัษะทางภาษาท่ีดีมากกวา่เพศชาย เพราะเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัการศึกษาภาษา
ไปพร้อมกับความช่ืนชอบทางความบันเทิง ฉะนั้นเพศหญิงจึงน่าจะมีแนวโน้มช่ืนชอบและมีความ
อ่อนไหวใหก้บัความบนัเทิงมากกว่าเพศชาย เพราะภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีเขา้มาในประเทศไทยดว้ย
ความช่ืนชอบความบนัเทิง  

เพ่ือจะพิสูจนส์มมุติฐานในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงศึกษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น 
กบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี ดว้ยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise technique) ซ่ึงริเร่ิมโดย Wallace E. 
Lambert (1972) เม่ือปี 1960 เป็นวิธีการท่ีใชป้ระเมินทศันคติของบุคคลแบบทางออ้ม (indirect approach) 
โดยใชเ้สียงพูดเป็นตวักระตุน้ทศันคติของผูฟั้ง คือ การให้ฟังเสียงของผู ้พูดตวัอย่างเสียงจ านวน 2 ภาษา 
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และกลุ่มตวัอย่างจะไดฟั้งตวัอย่างเสียงทีละเสียง โดยผูฟั้งจะไม่ทราบว่าเสียงท่ีก าลงัฟังนั้นมาจากผูพู้ด
ตวัอย่างเสียงคนเดียวกนั หลงัจากไดฟั้งตวัอย่างเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ กลุ่มตวัอย่างจึงท าแบบประเมิน
บุคลิกลกัษณะของผูพู้ดตวัอย่างเสียงจากเสียงท่ีไดฟั้งทั้ง 2 ภาษา ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดท้ศันคติท่ีแทจ้ริงและ
ป้องกนัพฤติกรรมการปกปิดความรู้สึกของกลุ่มคนท่ีมีต่อภาษาต่างๆในสงัคม  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

โดยกลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนั 
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี  

โดยกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนั 
 

สมมุตฐิานของการวจิยั 
1. กลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีต่างกนั คือกลุ่มคน 

ท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น และกลุ่มคนอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อ
ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

2. กลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีต่างกนั คือในกลุ่ม 
อายุน้อย เพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชาย และในกลุ่มอายุมาก เพศหญิงมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย 
 

วธิีการวจิยั 
1. กลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจยัน้ีเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนไทยจ านวน 500 คน และอาศยัอยูใ่นจงัหวดั                                                               

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานครเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป โดยจงัหวดัท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม   

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 คนดงักล่าว เม่ือจ าแนกตามตวัแปรอาย ุ มี 2 กลุ่มอาย ุ 
และจ าแนกตามตวัแปรเพศ มี 2 เพศ คือ เพศชายกบัเพศหญิง แบ่งกลุ่มละเท่าๆกนั จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 เพศชาย มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน 125 คน กลุ่มท่ี 2 เพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 38-42 ปี จ านวน 125 คน กลุ่มท่ี 3 เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน 125 คน และกลุ่มท่ี 4 
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 38-42 ปี จ านวน 125 คน โดยผูว้ิจยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญโดยการ
ก าหนดเกณฑใ์นการเกบ็ขอ้มลู (Accidental quota sampling) 
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2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในงานวิจยั 
 2.1 ตวัอยา่งเสียง 
 ตวัอยา่งเสียงมีทั้งหมดจ านวน 4 ภาษา คือ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ 

ภาษาไทย มีความยาวเสียงของแต่ละตวัอย่างเสียงประมาณ 40 วินาที โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เฉพาะ
ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีเท่านั้ น ส่วนภาษาจีนกับภาษาไทยผูวิ้จัยน ามาใช้เป็นเสียงคั่นระหว่าง
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีเพ่ือเป็นการพรางเสียงไม่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งสงัเกตไดว้า่ตวัอยา่งเสียงภาษาญ่ีปุ่นกบั
ภาษาเกาหลีมาจากผูพู้ดตวัอย่างเสียงคนเดียวกนั และผูว้ิจยัไม่ไดน้ าตวัอย่างเสียงภาษาจีนกบัภาษาไทยมา
ใชใ้นการวิเคราะห์ผลการวิจยั 
  โดยตวัอย่างเสียงภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีมาจากผูพู้ดชาวญ่ีปุ่น อายุ 34 ปี เพศชาย 
การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นชาวญ่ีปุ่นโดยก าเนิด ใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่ (Native Speaker) 
นอกจากน้ียงัศึกษาภาษาองักฤษและภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงตวัอย่างเสียงภาษาเกาหลีท่ีพูด
โดยผูพู้ดชาวญ่ีปุ่นผูน้ี้ไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งว่าส าเนียงท่ีใช้นั้นตรงตามมาตรฐานเหมือนกบั
เจา้ของภาษาหรือไม่นั้นไดรั้บการตรวจสอบภาษาจากอาจารยอึ์นจอง โด  (Eun Jung Do) และผูช่้วย
ศาสตราจารยสิ์ทธินี ธรรมชัย ซ่ึงทั้งสองท่านเป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วิโรฒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารยอึ์นจอง โด เป็นเจา้ของภาษา (Native Speaker) จึงสามารถ
ตดัสินไดอ้ย่างแน่ชดัว่าตวัอย่างเสียงภาษาเกาหลีท่ีบนัทึกเสียงน ามาเป็นตวัอย่างเสียงโดยชาวญ่ีปุ่นน้ีเป็น
เสียงท่ีชดัเจนราวกบัเสียงท่ีมาจากผูพ้ดูภาษาเกาหลีจริง 

ขอ้ความตวัอยา่งเสียงผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกค าศพัทท่ี์ใชส้ าหรับบนัทึกเสียงเพ่ือน ามาเป็นตวั 
อยา่งเสียงของการศึกษาคร้ังน้ีจากหนงัสือรวมค าศพัท ์ฝึกสนทนา และบทเรียนต่างๆท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ทั้งภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของความหมายและใชใ้นชีวิตประจ าวนั จ านวน 16 
ขอ้ความ พร้อมค าแปลภาษาไทยดงัน้ี 

こんにちわ。, ありがとうございます。, おねがいします。, 
さよなら。, まぁまぁです。,どういたしま し て。,大丈夫です。, 
ごめんなさい。,はい。,いいえ。,たぶん。,今日。,明日。,今。, 

いつ？, お元気ですか。(ภาษาญ่ีปุ่น) 
안녕하세요., 감사합니다., 제발. , 안녕히., 그저  그래요., 천만에요., 
문제 없어요., 미안하니다., 예., 아니요., 아마도.,  오늘., 내일., 지금. , 언제? 

어떻게 지내십니까?  (ภาษาเกาหลี) 
สวัสดี, ขอบคุณ, ได้โปรด, ขอโทษ, ลาก่อน, ไม่เป็นไร, ไม่มีปัญหา, เร่ือยๆ, ใช่, ไม่ใช่,     
อาจใช่, เม่ือไหร่, ตอนนี,้ วันนี,้ พรุ่งนี,้ คุณเป็นอย่างไรบ้าง 
เหตุท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้ความในขา้งตน้น ามาบนัทึกเสียงเพราะส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของ 

ภาษาแลว้การออกเสียงเป็นค าหรือขอ้ความสั้นๆให้ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาท าไดง่้ายกว่าการออกเสียง
เป็นประโยคหรือขอ้ความยาวๆ อีกทั้ งในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตอ้งการใช้เพียงตวัอย่างเสียงพูดท่ีเป็น
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ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีโดยไม่ค านึงถึงความหมายหรือการใชภ้าษาในการสนทนาจริง ดงันั้นการใช้
ตวัอยา่งเสียงท่ีเป็นหรือประโยคสั้นๆจึงไม่มีผลแตกต่างจากการใชป้ระโยคหรือขอ้ความยาวๆ 
  2.2 แบบประเมินบุคลิกลกัษณะ 

 แบบประเมินบุคลิกลกัษณะท่ีใชใ้นการประเมินตวัอยา่งเสียง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตารางเท่า 
กบัจ านวนตวัอย่างเสียงก็จะมีทั้งหมด 4 ตาราง ส่วนภายในแต่ละตารางมี 10 บุคลิกลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปร่าง
หนา้ตาดี ความฉลาด ความมัน่ใจในตวัเอง ความขยนั ความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า ความเป็นมิตร ความ
ซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง และความร ่ ารวย โดยแบ่งระดบัของการใหค้ะแนนตามมาตราประเมินค่า (rating 
scale) โดยก าหนดค่าคะแนนไวท่ี้ 1-5 จ านวน 5 ช่วงคะแนน ของความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั คือ คะแนนระดบั 5 มีความเห็นดว้ย คะแนนระดบั 4 ค่อนขา้งเห็นดว้ย คะแนนระดบั 3 
เป็นกลาง คะแนนระดบั 2 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย และคะแนนระดบั 1 ไม่เห็นดว้ย ตามล าดบั 

3. วธีิการเกบ็ข้อมูล 
ในการเกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัจะท าการอธิบายการท าแบบสอบถามในเบ้ืองตน้ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

อย่างละเอียด หลงัจากนั้นจึงน าตวัอย่างเสียงจ านวน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่น เปิดใหก้ลุ่มตวัอยา่งฟังตามล าดบั จากนั้นจึงใหก้ลุ่มตวัอย่างจินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผู ้
พดูตวัอยา่งเสียงจากตวัอย่างเสียงท่ีไดฟั้งแลว้ประเมินในแบบประเมินบุคลิกลกัษณะทีละตวัอย่างเสียงจน
ครบทั้งหมด 4 ภาษา ซ่ึงในบางคร้ังของการเก็บขอ้มูลผูวิ้จยัจะท าการสลบัต าแหน่งของการเปิดตวัอย่าง
เสียงโดยไม่เรียงล าดบัการเปิดตวัอยา่งเสียงตามขา้งตน้ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มลูจากการประเมินบุคลิกลกัษณะเฉพาะของผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีของ 

กลุ่มตัวอย่างมาค านวณหาค่าเฉล่ียจากคะแนนท่ีได้ก าหนดไวใ้นแบบเก็บข้อมูล จากนั้นจึงทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติของความแตกต่างของทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายุและเพศต่างกนัต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบั
ผูพู้ดภาษาเกาหลีโดยการทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า T-test for correlation samples เพ่ือพิสูจน์
สมมุติฐานวา่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ และไดก้ าหนดระดบันยัส าคญั (significant level) ไวท่ี้ 0.05  

   

ผล/สรุปผลการวจิยั 
1. ทัศนคตขิองคนไทยที่มต่ีอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนที่มอีายุต่างกนั 
     1.1 ทัศนคตโิดยรวมที่มต่ีอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนที่มอีายุต่าง 

กนั 
 เม่ือน าทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีท่ีไดม้าจ าแนกตาม 

อายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ทัศนคติของทั้ งกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อทั้งผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นและผูพ้ดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แมว้่าการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย
ทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นจะสูงกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีอยู่เลก็นอ้ยก็ตาม โดยผูวิ้จยัตั้งสมมุติฐานไวว้่า กลุ่ม
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คนท่ีมีอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น แต่ผลการวิจยัท่ีไดก้ลบัตรงกนั
ขา้มกบัสมมุติฐาน เพราะกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีและ
เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.17 และผูว้ิจยัยงัตั้งสมมุติฐานไวอี้กว่า กลุ่มคนท่ีมี
อายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นเป็นทิศทาง
เดียวกบักบัสมมุติฐาน เพียงแต่เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.17 เช่นกนั ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษา
   เกาหลี   

 ต่อผู้พูดภาษาญ่ีปุ่น ต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี เฉลีย่ต่าง df = 9 

mean mean t p 

กลุ่มอายุน้อย 3.56 3.22 0.34 1.54 0.17 
กลุ่มอายุมาก 3.58 3.22 0.36 1.63 0.17 

เน่ืองจากผลขา้งตน้เป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีจ านวนกลุ่มละ 250 คน หากเราตอ้ง 
การทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่ามีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากน้อยเท่าไรท่ีมีทศันคติไปในแนวทาง
เดียวกบัสมมุติฐาน  จะตอ้งพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มจ าแนกตามค่าคะแนนทศันคติโดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน (นัน่คือ กลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ี
ดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีสูงกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น และกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นสูงกว่าผูพู้ด
ภาษาเกาหลี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้มกบัสมมุติฐาน (นัน่คือ 
กลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นสูงกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี และกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พดูภาษาเกาหลีสูงกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ) และกลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อ
สองภาษาไม่แตกต่างกนั หรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

จากกลุ่มตวัอยา่งอายนุอ้ยจ านวน 250 คน มี 14 คน (ร้อยละ 5.6) ท่ีตรงตามสมมุติฐาน มี 74  
คน (ร้อยละ 29.6) ท่ีตรงข้ามสมมุติฐาน และมี 162 คน (ร้อยละ 64.8) ท่ีมีค่าทัศนคติต่อภาษาทั้ งสอง
แตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างอายุนอ้ยส่วนมากถึงร้อยละ 64.8 แต่มีค่า
ทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัแบบไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 5.6 เท่านั้นท่ีมีค่า
ทศันคติตรงตามสมมุติฐาน  

ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งอายมุากจ านวน 250 คน มี 80 คน (ร้อยละ 32) ท่ีตรงตามสมมุติฐาน มี 6  
คน (ร้อยละ 2.4) ท่ีตรงขา้มสมมุติฐาน และมี 164 คน (ร้อยละ 65.6) ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่าง
กนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างอายุมากส่วนมากถึงร้อยละ 65.6 มีค่าทศันคติต่อ
ภาษาทั้งสองแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้ม
กบัสมมุติฐาน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2   
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ตารางที่ 2 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายท่ีุประเมินทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 
กลุ่มตวัอย่าง  แตกต่างในที่ทิศทางตรง

สมมุตฐิาน 
แตกต่างในทิศทางตรง

ข้ามสมมุติฐาน 
ไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

อายุน้อย 14 (5.6%) 74 (29.6%) 162 (64.8%) 
อายุมาก 80 (32%) 6 (2.4%) 164 (65.6%) 

1.2 ทัศนคตจิ าแนกตามบุคลกิลกัษณะที่มต่ีอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่ม 
คนที่มอีายุต่างกัน 

 เม่ือพิจารณาทศันคติของทั้งสองกลุ่มอายตุ่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีโดยจ าแนก 
ทีละบุคลิกลกัษณะ พบวา่ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ี 
สูงกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีในทุกๆลกัษณะ เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพ่ือพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ก็
พบวา่เป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกลกัษณะดว้ย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายมุากมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่ผู ้
พดูภาษาเกาหลีทั้งหมด 8 ลกัษณะ และเป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้บุคลิกลกัษณะดา้น
ความเป็นมิตรและความซ่ือสตัยท่ี์มีการประเมินค่าคะแนนของผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

 
บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มอายุน้อย 
ต่อผู้พูด

ภาษาญ่ีปุ่น 
ต่อผู้พูด 

ภาษาเกาหล ี
ค่าเฉลีย่
ต่าง 

t p 

mean mean 
1. หนา้ตาดี – หนา้ตาไม่ดี 3.46 3.28 0.18 2.25 0.01 
2. ฉลาด – โง่ 3.71 3.22 0.49 7.21 0.00 
3. มัน่ใจในตวัเอง - ไม่มัน่ในใจ
ตวัเอง 

3.60 3.42 0.18 2.20 0.01 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.59 3.19 0.40 5.45 0.00 
5. รับผิดชอบ – ไม่รับผิดชอบ 3.59 3.24 0.35 4.75 0.00 
6. ผูน้ า – ผูต้าม 3.56 3.04 0.52 6.27 0.00 
7. เป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.55 3.36 0.19 2.25 0.01 
8. ซ่ือสตัย ์– คดโกง 3.34 3.20 0.14 2.03 0.02 
9. การศึกษาสูง – การศึกษาต ่า 3.73 3.45 0.28 3.84 0.00 
10. ร ่ารวย – ยากจน 3.36 3.20 0.16 2.14 0.02 

รวม 3.56 3.22 0.33 3.83 0.01 
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เพียงเล็กนอ้ยและเม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพ่ือพิสูจน์ระดบันัยส าคญัแลว้ก็พบว่าเป็นความ
แตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้ าหนดลงในรายละเอียดวา่ แต่ละ 
บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอย่างไร ซ่ึงกล่าวถึงแต่ในภาพรวม ดงันั้นเม่ือพิจารณาแยกทีละ
บุคลิกลกัษณะ พบว่า ทั้งกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
มากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี โดยกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมีภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน 
ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีภาพรวมเป็นไปในมีทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน ฉะนั้นกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมี
ภาพรวมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 

2. ทัศนคตขิองคนไทยที่มต่ีอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนที่มเีพศต่างกนั  
เม่ือน าทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีท่ีไดม้าจ าแนกตามเพศ  

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัพิจารณารวมกบัตวัแปรอาย ุเน่ืองจากงานวิจยัน้ีมีสมมุติฐานวา่ ในกลุ่มอายนุอ้ย 
เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย และในกลุ่มอายมุาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย ท าใหไ้ม่สามารถพิจารณาตวัแปรเพศเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค านึงถึงอายไุด ้ 

2.1 ทัศนคตโิดยรวมที่มีต่อผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนที่มเีพศต่างกนั 

 
บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มอายุมาก 
ต่อผู้พูด

ภาษาญ่ีปุ่น 
ต่อผู้พูดภาษา

เกาหล ี
ค่าเฉลีย่
ต่าง 

t p 

mean mean 
1. หนา้ตาดี – หนา้ตาไม่ดี 3.33 3.13 0.20 2.43 0.01 
2. ฉลาด – โง่ 3.63 3.24 0.39 5.73 0.00 
3. มัน่ใจในตวัเอง - ไม่มัน่ใน
ใจตวัเอง 

3.71 3.25 0.46 5.62 0.00 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.66 3.22 0.44 5.90 0.00 
5. รับผิดชอบ – ไม่รับผิดชอบ 3.63 3.20 0.43 5.67 0.00 
6. ผูน้ า – ผูต้าม 3.67 3.11 0.56 6.05 0.00 
7. เป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.44 3.42 0.02 0.18 0.43 
8. ซ่ือสตัย ์– คดโกง 3.44 3.33 0.11 1.42 0.08 
9. การศึกษาสูง – การศึกษาต ่า 3.78 3.34 0.44 6.31 0.00 
10. ร ่ารวย – ยากจน 3.47 3.13 0.34 4.84 0.00 

รวม 3.58 3.23 0.33 4.42 0.05 
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ในกลุ่มอายนุอ้ย เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งไม่มี 
นยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ี p = 0.18 แมว้า่การประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของเพศหญิงจะมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผู ้
พดูภาษาเกาหลีสูงกวา่เพศชายอยูเ่ลก็นอ้ย ซ่ึงถือวา่เป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน  

ส่วนในกลุ่มอายมุาก เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่ง 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ี p = 0.17 แมว้า่การประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของเพศหญิงจะมีค่าเฉล่ียทศันคติ
ต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นสูงกวา่เพศชายอยู่เลก็นอ้ยในทิศทางเดียวกบัสมมุติฐานอีกเช่นกนัก็ตาม ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี5 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียทศันคติของกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี   

 เพศหญิง เพศชาย เฉลีย่ต่าง df = 18 

mean mean t p 

กลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี 3.32 3.19 0.13 1.47 0.18 
กลุ่มอายุมากต่อผู้พูดภาษาญ่ีปุ่น 3.59 3.56 0.03 1.69 0.17 

เน่ืองจากผลขา้งตน้เป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีจ านวนกลุ่มละ 125 คนหากเราตอ้งการ 
ทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่ามีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากนอ้ยเท่าไรท่ีมีทศันคติไปในแนวทางเดียวกบั
สมมุติฐาน  ก็จะต้องพิจารณาจ านวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจ าแนกตามค่าคะแนนทัศนคติโดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน (นัน่คือ ในกลุ่มอายุนอ้ย เพศ
หญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชาย และในกลุ่มอายุมาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงข้ามกับ
สมมุติฐาน (นัน่คือ ในกลุ่มอายุนอ้ย เพศชายมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศหญิง และใน
กลุ่มอายมุาก เพศชายมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ) และกลุ่ม
ท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อทั้งสองภาษาไม่แตกต่างกนั หรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

ในกลุ่มอายนุอ้ย ภาษาเกาหลี มีจ านวน 125 คน เพศหญิงมีจ านวน 30 คน (ร้อยละ 24) ท่ีตรง 
ตามสมมุติฐาน และเพศชายมีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 12) ท่ีตรงขา้มสมมุติฐาน และมี 80 คน (ร้อยละ 64) 
ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาเกาหลีแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่าทศันคติส่วนมากถึงร้อยละ 
64 มีค่าทศันคติต่อภาษาเกาหลีแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นท่ีมีค่า
ทศันคติตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน 

ส่วนในกลุ่มอายมุาก ภาษาญ่ีปุ่น จ านวน 125 คน เพศหญิงมี 27 คน (ร้อยละ 21.6) ท่ีตรงตาม 
สมมุติฐาน เพศชายมีจ านวน 22 คน (ร้อยละ 17.6) ท่ีตรงขา้มสมมุติฐาน และมี 76 คน (ร้อยละ 60.8) ท่ีมี
ค่าทศันคติต่อภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่าทศันคติส่วนมากถึงร้อยละ 
60.8 มีค่าทศันคติต่อภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 17.6 เท่านั้นท่ีมี
ค่าทศันคติตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีประเมินทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 
กลุ่มตวัอย่าง แตกต่างในที่ทิศทาง 

ตรงสมมุตฐิาน 
แตกต่างในทิศทาง 
ตรงข้ามสมมุตฐิาน 

ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ

หญิงประเมนิผู้พูดภาษาเกาหลี
มากกว่าชาย (อายุน้อย) 

30 (24%) 15 (12%) 80 (64%) 

หญิงประเมนิผู้พูดภาษาญ่ีปุ่น
มากกว่าชาย (อายุมาก) 

27 (21.6%) 22 (17.6%) 76 (60.8%) 

2.2 ทัศนคตจิ าแนกตามบุคลกิลกัษณะที่มต่ีอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่ม 
คนที่มเีพศต่างกัน 

เม่ือพิจารณาทศันคติของทั้งสองกลุ่มเพศ โดยจ าแนกทีละบุคลิกลกัษณะ พบวา่ ในกลุ่มอาย ุ
นอ้ย เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีในระดบัท่ีสูงกว่าเพศชายในทุกๆลกัษณะ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมมุติฐาน ซ่ึงบุคลิกลกัษณะด้านรูปร่างหน้าตาดี ความเป็นมิตร และ
การศึกษาสูงเป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอีก 7 บุคลิกลกัษณะ เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ 
t test เพ่ือพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้พบว่าเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 7  
ตารางที่ 7 ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลี 

 
บุคลกิลกัษณะ 

ทัศนคตต่ิอผู้พูดภาษาเกาหล ี ค่าเฉลีย่
ต่าง 

 
t 

 
p เพศหญิง เพศชาย 

mean mean 

1. หนา้ตาดี – หนา้ตาไม่ดี 3.42 3.14 0.29 2.61 0.00 
2. ฉลาด – โง่ 3.27 3.16 0.11 1.20 0.12 
3. มัน่ใจในตวัเอง - ไม่มัน่ในใจ
ตวัเอง 

3.42 3.41 0.02 0.14 0.45 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.22 3.15 0.07 0.72 0.24 
5. รับผิดชอบ – ไม่รับผิดชอบ 3.22 3.27 -0.06 0.57 0.28 
6. ผูน้ า – ผูต้าม 3.07 3.02 0.06 0.50 0.31 
7. เป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.54 3.18 0.36 2.92 0.00 
8. ซ่ือสตัย ์– คดโกง 3.24 3.16 0.08 0.84 0.20 
9. การศึกษาสูง – การศึกษาต ่า 3.57 3.34 0.23 2.22 0.01 
10. ร ่ารวย – ยากจน 3.27 3.13 0.14 1.43 0.08 

รวม 3.32 3.19 0.06 1.32 0.17 
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ส่วนในกลุ่มอายมุาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ี 
สูงกว่าเพศชายทั้งหมด 6 ลกัษณะ โดยเฉพาะบุคลิกลกัษณะรูปร่างหนา้ดีท่ีไดรั้บการประเมินเป็นความ
แตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ และบุคลิกลกัษณะความเป็นมิตรท่ีประเมินเท่ากนั ส่วนบุคลิกลกัษณะดา้น
ความขยนั ความรับผิดชอบ และความเป็นผูน้ าท่ีเพศชายมีการประเมินค่าคะแนนของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
มากกว่าเพศหญิงเพียงเลก็นอ้ย เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพ่ือพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ก็พบว่า
เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 
ตารางที่ 8 ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น 

 
บุคลกิลกัษณะ 

ทัศนคตต่ิอผู้พูดภาษาญ่ีปุ่น  
ค่าเฉลีย่
ต่าง 

 
t 

 
p เพศหญิง เพศชาย 

mean mean 
1. หนา้ตาดี – หนา้ตาไม่ดี 3.49 3.18 0.31 2.63 0.00 
2. ฉลาด – โง่ 3.66 3.61 0.05 0.51 0.31 
3. มัน่ใจในตวัเอง - ไม่มัน่ในใจ
ตวัเอง 

3.74 3.69 0.05 0.42 0.34 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.61 3.70 -0.10 0.91 0.18 
5. รับผิดชอบ – ไม่รับผิดชอบ 3.58 3.68 -0.10 0.99 0.16 
6. ผูน้ า – ผูต้าม 3.65 3.70 -0.05 0.38 0.35 
7. เป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.44 3.44 0.00 0.00 0.50 
8. ซ่ือสตัย ์– คดโกง 3.44 3.43 0.01 0.07 0.47 
9. การศึกษาสูง – การศึกษาต ่า 3.84 3.73 0.11 1.21 0.11 
10. ร ่ารวย – ยากจน 3.48 3.46 0.02 0.16 0.43 

รวม 3.59 3.56 0.00 0.73 0.29 
จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้ าหนดลงในรายละเอียดวา่ แต่ละ 

บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอยา่งไร ซ่ึงกล่าวถึงแต่ในภาพรวม ดงันั้นเม่ือพิจารณาแยกทีละ 
บุคลิกลกัษณะ พบวา่ เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นและผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย โดย 
ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสมมุติฐาน เพียงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการวิจยัทั้งหมดในขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. เม่ือมองในภาพรวมกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษา 

เกาหลี ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน แต่กเ็ป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายมุากมีทศันคติโดยรวมท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีซ่ึง  

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน เพียงเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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2. กลุ่มตวัอยา่งอายนุอ้ยส่วนมากมีการประเมินทศันคติต่อผูพ้ดูทั้งสองภาษาแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน 
(ประเมินผูพู้ดภาษาเกาหลีดีกว่าผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน 
(ประเมินผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นดีกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี) พบวา่มีจ านวนผูป้ระเมินผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นดีกว่าผูพู้ดภาษา
เกาหลีเป็นจ านวนมากกวา่ ซ่ึงถือวา่เป็นไม่ตรงตามทิศทางของสมมุติฐาน 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งอายมุากในส่วนมากมีการประเมินทศันคติต่อผูพู้ดทั้งสองภาษาแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั  และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติตรง
ตามสมมุติฐาน (ประเมินผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นดีกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าทศันคติตรงกนัขา้ม
กบัสมมุติฐาน (ประเมินผูพ้ดูภาษาเกาหลีดีกว่าผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น)  พบว่ามีจ านวนผูป้ระเมินผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
ดีกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีเป็นจ านวนมากกวา่ ซ่ึงถือวา่เป็นไปตามทิศทางของสมมุติฐาน 

3. ในการพิจารณาทศันคติจ าแนกตามบุคลิกลกัษณะ กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 10 ลกัษณะ   

ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี
ทั้ง 10 ลกัษณะเช่นกนั แต่มีนยัส าคญัทางสถิติ 8 ลกัษณะ   และไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2 บุคลิกลกัษณะคือ
ดา้นความเป็นมิตรและความซ่ือสตัย ์ 

4. เม่ือมองในภาพรวม เพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่า
เพศชายซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน แต่กเ็ป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เพศหญิงในกลุ่มอายุมากโดยภาพรวมมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชายซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน แต่กเ็ป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั 

5. เพศหญิง ในกลุ่มอายุนอ้ยส่วนมากมีการประเมินทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ด
ภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนระหว่างกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน (เพศหญิงประเมินผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลีดีกว่าเพศชาย) 
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน (เพศชายประเมินผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษา
เกาหลีดีกวา่เพศหญิง) พบว่ามีจ านวนผูป้ระเมินภาษาญ่ีปุ่นดีกว่าภาษาเกาหลีเป็นจ านวนมากกว่า ซ่ึงถือว่า
เป็นไปตามทิศทางของสมมุติฐาน 

เพศหญิง ในกลุ่มอายุมากส่วนมากมีการประเมินทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษา
เกาหลีมากกวา่เพศชายอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่า
ทศันคติตรงตามสมมุติฐาน (เพศหญิงประเมินผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นและผูพ้ดูภาษาเกาหลีดีกว่าเพศชาย) กบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน (เพศชายประเมินผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลี
ดีกวา่เพศหญิง) พบวา่มีจ านวนผูป้ระเมินภาษาญ่ีปุ่นดีกว่าภาษาเกาหลีเป็นจ านวนมากกว่า ซ่ึงถือว่าเป็นไป
ตามทิศทางของสมมุติฐานเช่นกนั 
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6. ในการพิจารณาทศันคติจ าแนกตามบุคลิกลกัษณะ เพศหญิง ในกลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดี
ต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงบุคลิกลกัษณะ
ดา้นรูปร่างหนา้ตาดี ความเป็นมิตร และการศึกษาสูงเป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอีก 7 
ลกัษณะเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส่วนเพศหญิง ในกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกว่าผูพู้ดภาษา
เกาหลีทั้ง 6 ลกัษณะอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และบุคลิกลกัษณะดา้นความขยนั ความรับผิดชอบ และ
ความเป็นผูน้ าท่ีเพศชายมีการประเมินค่าคะแนนของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศหญิงเพียงเล็กนอ้ยและ
เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 
เม่ือมองในภาพรวมกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษา 

เกาหลี ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐาน แต่ผลท่ีไดก้ลบัไปตรงกบัผลจากกลุ่มคนท่ีมีอายมุาก  
น่าจะเป็นเพราะในปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นไดม้าลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยเป็นจ านวนมากจึงท าใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น เพราะสามารถน าเอามาใชป้ระโยชนก์บัหนา้ท่ีการงานใหมี้
ความเจริญกา้วหนา้และสามารถสร้างรายไดแ้ละความมัน่คงใหก้บัอนาคตของตนเองได ้ ในขณะท่ีภาษา
เกาหลีเขา้มาในประเทศไทยด้วยอิทธิพลของความบนัเทิง จึงอาจจะท าให้กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มอายุมี
ทศันคติท่ีดีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี 

แต่อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาทางดา้นเพศไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มอายใุดกต็าม เพศหญิงมีความ 
ช่ืนชอบภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กับอายุของตนมากกว่าเพศชายรวมทั้ งกลุ่มอายุน้อยด้วยท่ีเพศหญิงมี
ทศันคติท่ีดีต่อภาษาเกาหลีดีกว่าเพศชายซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐานแมว้่าจะไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติกต็าม เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัทางดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง และไม่วา่จะกลุ่ม 
อายใุดมีทศันคติดา้นรูปร่างหนา้ตาดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นดีกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี มีการประเมินท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัการท่ีประเทศเกาหลีมีช่ือเสียงทางดา้นศลัยกรรม และคนไทยใน
ปัจจุบนัก็มีความเช่ือว่าชาวเกาหลีโดยเฉพาะดารานกัแสดงต่างก็ท าศลัยกรรมใหมี้รูปร่างหนา้ตาดีอย่างท่ี
พบเห็นในปัจจุบนัน้ี แต่หนา้ตาท่ีแทจ้ริงของเหล่าน้ีอาจจะไม่ดีนกั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 
ซ่ึงมุ่งศึกษาปัจจยัทางสงัคมเฉพาะอายแุละเพศเท่านั้น ผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่ในอนาคตถา้หากมีการศึกษาทศันคติ
ต่อภาษาอีกอาจจะตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัหรืออิทธิพลดา้นอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึนโดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         797 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



และก าหนดวิธีการเก็บขอ้มูลให้มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผลการวิจยัท่ีพบสามารถน าไปต่อยอดใน
งานวิจยัช้ินอ่ืนๆไดอี้ก 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัเห็นวา่ถา้หากจะมีการศึกษาต่อในอนาคตควรมีจะ                
มีการก าหนดการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีใหม่ เช่น อาจจะเพ่ิมตวัแปรการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง เพราะงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไม่ไดก้ าหนดตวัแปรการศึกษาอาจจะท าใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างเกิดความสับสนและไม่เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูลท าให้เกิดความวิตกกงัวลใน
ระหวา่งการท าแบบสอบถาม และอาจจะเปล่ียนวิธีการเกบ็ขอ้มลูใหม่ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีแม่นย  ามากยิ่งข้ึน  

3. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อภาษาในภาษาอ่ืนๆ ตามปัจจยัทางสงัคมต่างๆ 
 เพราะปัจจุบนัในประเทศมีการเปิดรับภาษาและวฒันธรรมของต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาต่างๆ
ในอาเซียนท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อคนในสังคม เพ่ือใหเ้ห็นแนวโนม้ของการศึกษาภาษาต่างประเทศของ
ประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาทศันคติต่อภาษานับได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทาง
การศึกษา เพ่ือท่ีจะช่วยหาแนวทางและก าหนดนโยบายท่ีเป็นประโยชนต่์อการศึกษาของเยาวชนในสงัคม 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการส่งออก เป็น

การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา เพ่ือพรรณนาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจบริการส่งออกโดยเป็นกลุ่มธุรกิจส่งออกสินค้าไปยงั
ต่างประเทศ เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบมีก่ึงโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์โดยมีการวางแผน และการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกั เก่ียวขอ้งผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจ านวน 3 คน รวมถึงจาก
เว็บไซต์บริษทั และเอกสารต่างๆ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและลกัษณะการใช้ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงาน รวมถึงกลยุทธ์การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพรรณนาวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาวิจยั 

ผลการศึกษา พบวา่รูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นรูปแบบในการด าเนินงานการธุรกิจกบัธุรกิจ
และท าการคา้ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
ระหว่างองคก์รเพ่ือด าเนินการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ ในขณะท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์ง
เป็นธุรกิจดา้นการบริการลกูคา้เป็นหลกัในการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศขณะเดียวกนัก็มองหาตลาด
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถช่องทางการตลาดกบัทางกลุ่มลูกคา้โดยผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดย
กลยทุธ์ท่ีองคก์รธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการส่งออก เจาะจงกลุ่มธุรกิจส่งออกสินคา้ไปยงั
ต่างประเทศ น ากลยทุธ์มาใชคื้อ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ กลยุทธ์
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด  การแบ่งส่วนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดการตลาดปฏิวติั 4 ดา้นไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือ การส่ือสาร เป็นตน้  กลยุทธ์ดา้น
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ รูปแบบของดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   และปัจจยัแห่งความส าเร็จ โดยทาง
องค์กรมุ่งเนน้น ากลยุทธ์มาพฒันาจากความตอ้งการของลูกคา้ความตอ้งการคลา้ยคลึงกนัท าให้สามารถ
น าไปใชก้บัองคก์รธุรกิจอ่ืนได ้ซ่ึงแต่ละองคก์รมีผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัแต่กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินการ
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มีความคลา้ยคลึงกนัโดยเกิดจากช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงานส่งออกสินค้าไปยงั
ต่างประเทศ และมีการพฒันาปรับปรุงองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้องค์กรมีการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นการแข่งขนัและมีศกัยภาพสูงสุด  

 
Abstract 
 

A study of strategies for electronic commerce of exporting service  

business was qualitative research. The study employed phenomenology study to 

describe and understand electronic commerce of exporting service business operation 

as a group of businesses exporting goods abroad. The data collection instruments 

were planned semi-structured interviews, in-depth interviews with three main 

interviewers about administrators and marketing managers, and documents such as 

the company's website and others to investigate the patterns and characteristics of 

using electronic commerce in the operation as well as the strategies managing the 

electronic commerce and factors contributing success related to the operation of 

education electronic commerce employed in the data collection instruments: an 

interview question guideline, descriptive statistics to be the framework of the study. 

The results indicated that the business operating patterns a business to  

business operating pattern and trade via electronic commerce to exchange information 

via electronic commerce between organizations in order to purchase goods or 

services. There was a difference in goods aspect which was  mainly the business 

about customer service on exporting goods abroad.  Meanwhile, the business was also 

seek for a new market to enhance to marketing ability for the customers via electronic 

commerce. The strategy electronic commerce of exporting service business focusing 

to business group exporting goods abroad employed were organization-level strategy, 

business-level strategy, operation-level strategy, and customers' behavior study 

strategy. The marketing compositions were goods, price, distributing channel, 

marketing promotion, market share, four-dimension revolution marketing strategy: 

customers' needs, customers' capital, convenience to purchase, and communication, 

technology and learning strategy, information technology characteristics, and success 

factors. The organization focused the customers' needs to develop the strategies 

employed. The similar needs could be adopted for other business organizations. Even 

if each organization had different products, but the strategies were similar. This was 

because there were the using of electronic commerce channel to export goods abroad 

and the constant organization development in order to gain advantages on competition 

and effectiveness.           
 

บทน า  

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ รูปแบบและ
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กระบวนการของการด าเนินธุรกิจในแบบดั้งเดิมไดถู้กปรับเปล่ียนและผสมผสานเขา้กบัเทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถด าเนินธุรกิจแข่งขนักบัคู่แข่งได ้(พจันพิ์ตตา ศรีสมพงษแ์ละนนัทนา อุ่นเจริญ, 2554: 38)  

ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการส่งออกน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร
โดยมีรูปแบบการการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัออกไปเช่น การโฆษณาป้ายผ่านทางเวบ็ไซต ์การโฆษณา
ผ่านทางอีเมล ์การโฆษณาผ่านยอูาร์แอล เป็นตน้ ซ่ึงสามารถดึงดูดผูบ้ริโภครายใหม่ดว้ยวิธีทางการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์ องคก์รธุรกิจผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สามารถพฒันาตลาดใหม่ๆและ
หาช่องทางในการกระจายสินคา้เดิมท่ีมีอยู ่องคก์รของผูค้า้และลูกคา้อาจเป็นแรงผลกัดนัซ่ึงสามารถติดต่อ
กบักลุ่มลูกคา้ไดต้ลอดเวลาอย่างทนัท่วงทีและส่วนองค์กรท่ีเป็นแบบไม่ตอ้งเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงก็
สามารถใชเ้วบ็ไซตใ์นการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (อุไรวรรณ ชยัวิริยะกลุ , 2551:17) 

องคก์รใดท่ีละเลยต่อพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ก าลงัตกอยู่ในท่ามกลางความลา้หลงัไม่สามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดการคา้ ไม่สามารถรับขอ้มูลจาก
ภายนอกของคู่แข่งขนัในการด าเนินการ จะสูญเสียความสามารถในการท าธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ในขณะท่ีองคก์รธุรกิจอ่ืนๆไดก้ าหนดนิยามใหม่หรือขจดัอุปสรรคต่างๆระหว่างการท าธุรกิจ (อุไรวรรณ 
ชยัวิริยะกลุม, 2551) 

ฉะนั้นองค์กรธุรกิจจึงน าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มาใชพ้ฒันาและปรับปรุงก่อให้เกิด การลด
ตน้ทุน ลดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถลดค่าใชจ่้ายห่วงโช่อุปทาน ลดจ านวนสินคา้คงคลงัท่ี
ลา้สมยั สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงซ่ึงลดการสูญเสีย ซ่ึงการน าช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มาใชจ้ะ
ช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาดและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจเม่ือพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขจดั
อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกคา้ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์กบัการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งรวดเร็ว ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย  าในกระบวนการของการท าธุรกรรมต่างๆ (อุไรวรรณ ชยั
วิริยะกลุ, 2551) 

ธุรกิจบริการดา้นการคา้การส่งออกของไทยมีแนวโนม้ปี 2556 และคร่ึงปีแรกของปี 2556 
พบว่าการส่งออกของไทยไปยงัตลาดส าคญัในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ยงัคงมีทิศทางเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 9.4 การส่งออกของไทยปี 
2556 จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 13.2 ในส่วนของการเติบโตดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในปีน้ีสืบเน่ืองมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะก้าวจากแค็ตตาล็อกออนไลน์สู่ร้านค้า
ออนไลน์เต็มรูปแบบ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรละเลย สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว (วารสารส านกันโยบายและยทุธศาสตร์การคา้, 2556)    

องค์กรธุรกิจจึงหันมาท าธุรกิจโดยน าเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการแข่งขัน
ทางดา้นธุรกิจ โดยเห็นไดจ้ากเปิดร้านคา้ผา่นทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพ่ือขายสินคา้โดยอาจจะอยู่ในรูป
ของการซ้ือของหรือท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตโดยมีรูปแบบกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รูปแบบของสินคา้
หรือการบริการทั้ งภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลในการให้บริการผ่านส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนได ้(ประวิทย ์บุญมี, 2554) 

ต่อมาองคก์รธุรกิจจะก าหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจ ก าหนดทิศทางขององค์กรและช่วยปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มสอดคลอ้งกบั
สภาวะความเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาว  ดงันั้นความสามารถในการก าหนด
กลยุทธ์ไปตามท่ีวางไวจ้ะเป็นส่ิงสะทอ้นศกัยภาพ เกิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั เสริมสร้างการ
พฒันาขีดความสามารถทางการบริหารองค์กรธุรกิจดา้นการบริการ (กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค,์ 2556)  

ส่ิงท่ีส าคญัต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ขององคก์ร คือ ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ
เป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบติังานทุกระดบัให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้
เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารขององคก์รรู้ว่าตอ้งท าส่ิงใดบา้ง เพ่ือใหผ้ลสัมฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองใหทุ้กคน
สามารถเขา้ใจตรงกนัถึงส่ิงท่ีองคก์รมุ่งหวงัและวิธีการบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน
หลกัท่ีดีต้องมีความถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กรตลอดจนสาธารณชน
เช่ือถือผลงานมีความชดัเจนและเฉพาะเจาะจง สร้างความเขา้ใจไดง่้าย (ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2547: 1-2) 

ผูวิ้จยัเห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาเน่ืองจากเทคโนโลยีจากช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เร่ิมมี
บทบาทส าคญั ในปัจจุบนัส าหรับองค์กรทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่นิยมน ามาใชป้ระโยชน์เพ่ือการท า
การคา้มากข้ึนมีความแพร่หลาย ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในการบริการดา้นการคา้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา
องคก์รธุรกิจท่ีใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการดา้นการคา้ ซ่ึงแต่ละองคก์รธุรกิจมีความแตกต่าง
กันในด้านของผลิตภัณฑ์ โดยน าแต่ละองค์กรจะน ากลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้องค์กรสู่
ความส าเร็จ เพ่ือวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของแต่ละ
องค์กร ปัจจยัใดบา้งมีผลต่อการน าธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาใชใ้นสถานประกอบการลกัษณะการ
ด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถศกัยภาพต่อองค์กรมีความแตกต่างกนัหรือเป็นไปแนวทางเดียวกนั
หรือไม่ มีข้อดีและข้อจ ากดัต่อการน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องอย่างไรบ้าง การวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษารูปแบบ ลักษณะการใช้ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงานของธุรกิจการบริการในประเทศไทย กลยุทธ์การจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจการบริการดา้นการคา้และปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถน าความแตกต่างไปปรับปรุงและพฒันาให้สถานประกอบการมี
ศกัยภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสนบัสนุนการเจริญเติบโดใหก้บัธุรกิจไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนกลยทุธ์ไดท้ั้งภาครัฐและเอกชนสร้างความไดส้ร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัเพ่ือ
ตอบสนองความความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบและลกัษณะการใชธุ้รกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการด าเนินงานของ 

ธุรกิจการบริการส่งออก 
2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจการบริการส่งออก 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ในยคุปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของการท าธุรกิจแบบดั้งเดิมก าลงัถกูเปล่ียนแปลงไปอยา่ง 

รวดเร็ว องค์กรธุรกิจต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร การขยายส่วนแบ่งการตลาด และรักษา
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศธุรกิจจึงมีการปรับตวั
ให้ทันกบัสภาพการเปล่ียนแปลงนัก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าภาคธุรกิจของไทยมีศกัยภาพดา้นเครือข่าย
สารสนเทศท่ีดีกวา่ภาคส่วนอ่ืนๆ ภาคธุรกิจตอ้งมีปัจจยัดา้นความพร้อมของภาคธุรกิจ เป็นการประเมินขีด
ความสามารถและความสนใจของภาคธุรกิจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการด าเนิน
กิจการ 

2. แนวคิดทฤษฎีพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มลูธุรกิจผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ การ 

แลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจ การแลกเปล่ียนระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ ระหว่างบุคคลทัว่ไปกบัธุรกิจ  ระหว่าง
ธุรกิจกบัรัฐ ระหวา่งรัฐกบัรัฐหรือการแลกเปล่ียนขอ้มลูภายในธุรกิจก่อใหเ้กิดนวตักรรม 3 ประการดงัน้ี 

1. ผูผ้ลิตสินคา้สามารถจ าหน่ายสินคา้ของตนเองไดท้ัว่โลกโดยไม่ตอ้งอาศยัคนกลาง 
ในอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดตลาดใหม่ข้ึนอยา่งมากมาย 

2. เกิดกระบวนการท างานแบบใหม่ท่ีอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยควบคุม 
การท างานใหส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตรู้ปลกัษณะขอ้มลูดิจิตอลท่ีสามารถส่งผา่นทางด่วนขอ้มลู 
3. รูปแบบและลกัษณะในการด าเนินงานธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ของธุรกจิการบริการ 

ส่งออก 
3.1 ธุรกจิกบัธุรกจิ ( Business to Business : B to B ) มุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ผู ้

ประกอบการดว้ยกนั โดยอาจเป็นผูป้ระกอบการในระดบัเดียวกนัหรือระดบัต่างกนัก็ได ้ส่วนใหญ่ตกลง
ซ้ือขายสินคา้มีจ านวนมาก รวมถึงมลูค่าของสินคา้จึงมีสูงเช่น ผูผ้ลิตกบัผูผ้ลิต ผูผ้ลิตกบัผูส่้งออก ผูผ้ลิตกบั
ผูน้ าเขา้ ผูผ้ลิตกบัผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก เป็นตน้ 
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3.2 ธุรกจิกบัผู้บริโภค ( Business to Consumer : B to C )การคา้ระหวา่งผูป้ระกอบ 
การกบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งการซ้ือขายสินคา้บริการในลกัษณะของการขายปลีกโดยตรงไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คน
กลางหรือตวัแทนขาย  

3.3 ผู้บริโภคกบัธุรกจิ ( Customer to business : C to B) เป็นการท าธุรกิจจากผูบ้ริโภค 
ไปยงัธุรกิจผูบ้ริโภคจะสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.4 ธุรกจิกบัรัฐบาล ( Business to Government : B to G )การติดต่อประสานงาน 
ทางการคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งผูค้า้กบัรัฐบาลเพ่ือเนน้การบริหาร 

3.5 ผู้บริโภคกบัผู้บริโภค ( Consumer to Consumer : C to C ) เป็นลกัษณะของการ 
ขายสินคา้รายยอ่ยหรือการคา้ปลีกระหวา่งบุคคลทัว่ไปท่ีเปิดขายสินคา้ตามเวบ็ไซตต่์างๆ  

3.6 รัฐบาลกบัผู้บริโภค ( Government to Consumer : G to C ) การติดต่อ 
ประสานงานในเร่ืองต่างๆกบัหน่วยงานของรัฐโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีการใหบ้ริการหลายหน่วยงาน 
เช่น การเสียภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการขอ้มลูประชาชนผา่นอินเตอร์เน็ต 

3.7 รัฐบาลกบัรัฐบาล ( Government to Government : G to G ) ประเภทท่ีหน่วยงาน 
รัฐบาลหน่วยงานหน่ึงติดต่อกบัหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหน่ึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน
ของหน่วยราชการจะตอ้งมีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ประชาชน ผลพลอยไดท่ี้ส าคญัท่ีจะไดรั้บคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสท่ีมีมากข้ึน 

4. กลยุทธ์การจดัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
4.1 กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีครอบคลุมและบ่งบอก 

ถึงกลยุทธ์โดยรวม  และทิศทางในการแข่งขนัขององคก์ารว่า  องคก์ารจะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด  จะ
ด าเนินงานอย่างไร และจะจดัสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอย่างไร ทิศทางรวมของธุรกิจ
ซ่ึงเป็นทิศทางท่ีใช้อธิบายแนวทางร่วมกันในการพัฒนาความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์และ
อุตสาหกรรม 

4.2 กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัท่ียอ่ยลง 
ไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง  และระบุถึงวิธีการท่ีองค์การจะใช้ในการ
แข่งขนั  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑใ์หสู้งข้ึน 

4.3 กลยุทธ์ระดบัปฏิบัตกิาร (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ี 
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ   มุ่งเนน้ใหแ้ผนกงานตาม
หนา้ท่ีพฒันากลยุทธ์ข้ึนมา  โดยอยู่ภายใตก้รอบของกลยุทธ์ระดบัองค์การและกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เช่น  
แผนการผลิต  แผนการตลาด  แผนการด าเนินงานทัว่ไป  แผนการดา้นทรัพยากรบุคคล  แผนการเงิน เป็น
ต้น นโยบายตามสายการแบ่งงาน เป็นการน ากลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุได้ซ่ึง
วตัถุประสงค ์(Objective) 

4.4 กลยุทธ์ทางการตลาด  มุ่งสนองความจ าเป็นและความตอ้งการใหก้บับุคคลในกลุ่ม 
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ต่างๆโดยอาศยัการสร้างสรรค์ การแลกเปล่ียนผลิตภณัฑแ์ละคุณค่ากบัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ใน
การเลือกผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงมาใชผู้บ้ริโภคควรค านึงถึงผลประโยชน์ของความตอ้งการเป็นหลกั
และเม่ือผูบ้ริโภคไดค้น้พบผลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในดา้นคุณค่า คุณภาพและความพอใจ 

4.5 กลยุทธ์การศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคโดยวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการ 
คน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้สามารถจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.6 ขั้นตอนของพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ (Stages of Buying Decision Process) การ 
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้อย่างไร เพ่ือให้ตนเองตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกิจกรรมทางการตลาด 

4.7 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยแต่ละองคก์รธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ส่วนผสม 
ทางการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันามาจากธุรกิจท่ีจบัตอ้งไดส่้วนผสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา
ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดส่้วนผสมทางการตลาดท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4Ps ซ่ึงไดก้ าหนด
ส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมทางการตลาด เป็นตน้ 

4.8 กลยุทธ์การแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation)เป็นเคร่ืองมือการตลาดเชิงกลยทุธ์  
ทางการตลาด ส าหรับลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคและการแบ่งส่วนการตลาด ส าหรับลูกคา้กลุ่มองค์กร ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม สถาบนั เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยม ในการใช้เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนร่วมกบัส่วนผสมการตลาด 

4.9 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง เป็นกลยทุธ์ทางดา้นการแข่งขนัโดยการจดัหาผลิตภณัฑ ์
และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะนั้นสามารถสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้, สร้างรับรู้ถึงความแตกต่างและท าให้
ลูกคา้เกิดความเต็มใจท่ีจะจ่ายในราคาท่ีค่อนขา้งสูงการแสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบดา้นความแตกต่างธุรกิจตอ้ง
พยายามสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการใหมี้ลกัษณะไม่เหมือนใครเพ่ือใหเ้กิดคุณค่าในสายตาของลกูคา้ 

4.10 กลยุทธ์ ทางการตลาด 4C’s การตลาดปฏิวติั  เป็นการแข่งขนัการตลาดท่ีมีความ 
รุนแรงและความกดดนัท่ีมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในยุคปัจจุบนัองค์กรธุรกิจเร่ิมมองหาหนทางของการตลาดท่ี
มุ่งเน้นลูกคา้ โดยองค์ประกอบทุกอย่างนั้นให้เร่ิมต้นจากลูกค้าเป็นหลกั โดยเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบ
ตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลกูคา้ 

4.11  กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยแีละการเรียนรู้ เป็นการด าเนินกิจกรรมและกลยทุธ์ทางดา้น 
การจดัการเทคโนโลยี, การจดัการทางดา้นวิจยัและพฒันาและการสร้างสรรคท์างดา้นความรู้และความคิด 
ควบคู่กนัไปเพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานขั้นสูง 

4.12  การออกแบบเวบ็ไซต์ (Web design) การน าเสนอเน้ือหาท่ีดี กราฟฟิกสวยงามและ 
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ขอ้มลูบนเวบ็ไซตจ์ะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์รธุรกิจ รวมทั้งตอบ
ขอ้สงสัยต่างๆของลูกคา้ได ้ซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจบนออนไลน์จ้ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบเวบ็ไซต์ได้
อยา่งถกูตอ้งการบรรจุเน้ือหาขอ้มลูบนเวบ็ไซตต์อ้งน่าสนใจ 

4.13  รูปแบบของด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เวบ็ไซตข์ายสินคา้เพ่ือขายสินคา้โดยตรง  
ผูอ้อกแบบเวบ็ไซตเ์พ่ือรองรับการแสดงสินคา้ ใหส้ะดุดตาผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุด ปัจจุบนัมีระบบการช าระเงิน 
และตระกร้าสินคา้เขา้มาอ านวยความสะดวกต่อ  ผูซ้ื้อสินคา้อีกดว้ย เช่น Alibaba.com , eBay เป็นตน้ 

5. ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รมุมมอง 
ทุกดา้นจะมีวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์ขององคก์ร  ประกอบดว้ยมุมมอง 4 ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมอง
ดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในและมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาแต่ละดา้น นอกจาก  
น้ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคน า
กลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งน้ีผูบ้ริหารควรมีการมอบหมาย และก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการ
ปฏิบติังาน ส่ิงท่ีส าคญัในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ 
  

วธีิด าเนินการวจิยั  
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การเลอืกพืน้ที่ศึกษา 
กรณีศึกษาน้ีผูวิ้จยัยึดขอบเขตพ้ืนท่ีวิจยัองคก์รท่ีท าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจการ 

บริการการส่งออกไปยงัต่างประเทศ ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐมหรือจงัหวดัราชบุรี โดยใชเ้ทคโนโลยีใน
การติดต่อปรับเปล่ียนผสมผสานเพ่ือสามารถด าเนินธุรกิจแข่งขนักบัคู่แข่งได ้โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่ในรูป
ของการบริการ  

2. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูบ้ริหารธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการด าเนินงานของธุรกิจบริการส่งออก 

สินคา้ไปยงัต่างประเทศสามารถให้ขอ้มูลโดยละเอียดได ้ จากขอ้มูลพ้ืนฐานเหล่าน้ีท าให้ผูวิ้จยัสามารถ
ศึกษาถึงบริบทของพ้ืนท่ีผูวิ้จยัจะเขา้ไปศึกษาเพ่ือน าไปสู่ผลของการวิจยัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

3.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
3.1 แบบสมัภาษณ์เป็นชุดค าถามท่ีใชจ้ดบนัทึกค าตอบการสมัภาษณ์ โดยผูส้มัภาษณ์เป็น 

ผูบ้นัทึกค าตอบท่ีไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์ การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
3.2 ส่ิงสนบัสนุนการเกบ็ขอ้มลูการวิจยั สมุดบนัทึก เคร่ืองบนัทึกเสียง เพ่ือบนัทึก 

ขอ้มลูจากการซกัถามผูใ้หข้อ้มลู แฟ้มเกบ็ขอ้มลู เพ่ือแยกขอ้มูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพ่ือความเรียบร้อย
และการน าขอ้มลู มาใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว  
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4. การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจยัผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง ตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 
4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลกัการจากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยั สอบถามบุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของธุรกิจบริการ  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามจากนั้นน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงขอ้ค าถามใหส้มบูรณ์ข้ึน 

4.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เ พ่ือก าหนดประเด็นค าถามให้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

4.3 ก าหนดหวัขอ้ประเดน็หลกัและประเดน็ยอ่ยของแนวค าถาม เพ่ือช่วยใหก้าร 
สร้างแนวค าถามใหค้รอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาใหค้รบถว้น 

4.4 พิจารณาประเดน็ค าถาม ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งและมีความเป็นปรนยัรวมถึง 
ความครอบคลุมในข้อมูลของประเด็นในการสัมภาษณ์ จากนั้นน าประเด็นค าถามไปให้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาก่อนน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.5 ปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

5.1 การศึกษาเอกสาร เพ่ือใหท้ราบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจส่งออกโดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั หนงัสือ 
ตลอดจนขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชน 

5.2  การสมัภาษณ์ ใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เอาไวล่้วงหนา้โดยผูวิ้จยัไดส้มัภาษณ์ 
ผูใ้หข้อ้มลูในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการสร้างแนวค าถามอย่างกวา้ง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ 
ซ่ึงขอ้ค าถามต่างๆ สามารถยืดหยุ่นไดไ้ม่ก าหนดตายตวั โดยการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารซักถาม พูดคุย
สนทนาแบบเป็นกนัเองมากท่ีสุด เพ่ือป้องกนัมิให้บุคคลท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลเกิดกงัวลใจในการให้ค าตอบ 
ซ่ึงอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การซกัถามในประเด็นและขอ้ค าถามต่างๆ จะมีการปรับเปล่ียน
ล าดบัไปไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม ตลอดจนใชศิ้ลปะในการซกัถามพูดคุยเพ่ือให้
ไดข้อ้มลูระดบัลึกท่ีเขา้ถึงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

6.  การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
การศึกษาภาคสนามการบนัทึกจะช่วยท าใหก้ารศึกษาภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ีมีความ 

สมบูรณ์หรือมีคุณภาพเพราะหากใชเ้พียงการจ าอยา่งเดียว อาจจะท าใหข้อ้มูลขาดหายหรือคลาดเคล่ือนไป
ได ้โดยผูวิ้จยัไดบ้นัทึกขอ้มลูภาคสนาม ดงัน้ี 

  6.1 ขอ้มลูจากการสนทนาพดูคุยหรือการสมัภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 
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มากท่ีสุด และไม่ใหเ้กิดความระแวงระหวา่งผูวิ้จยักบัผูใ้หข้อ้มลู จึงบนัทึกหลงัจากเสร็จส้ินการสนทนา แต่
ในบางคร้ังผูวิ้จยัไดข้ออนุญาตผูใ้หข้อ้มูลใชเ้ทปบนัทึกเสียงช่วยเก็บขอ้มูลในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัๆ 
มากไม่สามารถจดจ าไดท้ั้งหมด เพ่ือให้สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจะรีบถอดเทป
บนัทึกเสียงทนัที 

7.  ระยะเวลาที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูทั้งส้ิน 3  เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
  ระยะเวลาท่ี 1 หลงัจากท่ีผูวิ้จยัไดค้น้ควา้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี วารสารท่ี
เก่ียวขอ้งและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือ
น ามาประกอบการเขียนโครงการวิจยัโดยใชเ้วลาในการด าเนินงานในระยะเวลาท่ี 1 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในระยะน้ีผูวิ้จยัเขา้ไปมีส่วน 
ร่วมในการด าเนินการวิจัยเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่อโครงงานวิจัย พร้อมสังเกต 
สัมภาษณ์ ตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึนจากการ
ท างานเวลาปกติ  

ระยะเวลาท่ี 3 เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 หลงัจากผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
ขอ้มลูเสร็จแลว้ หลงัจากนั้นผูวิ้จยัตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติม ท าใหเ้กิดปัญหาผูวิ้จยัตอ้งเขา้ไปเก็บขอ้มูลอีกคร้ัง
เพ่ือใหข้อ้มลูครบถว้นชดัเจนและสมบูรณ์สามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็นเพ่ือเขียนรายงานผลการวิจยั
ใหส้มบูรณ์ตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวิจยัในเร่ืองนั้นๆ 

8. การวเิคราะห์ข้อมูล  
8.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์วิจยัเขา้ไปเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูไดน้ าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก การถอดเทปบนัทึกเสียง มาจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง 
ๆ พิจารณาข้อมูลท่ีไดแ้ต่ละคร้ังว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะตอบค าถามไดห้รือไม่ และหาข้อมูล
เพ่ิมเติมต่อไป เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

8.2 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการวิเคราะห์เชิง 
พรรณนาของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แลว้น าไปจดัเป็นหมวดหมู่แยกประเภท และวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
แนวคิดเพ่ือหาขอ้สรุป ให้ไดข้อ้มูลท่ีชัดเจนเป็นภาพรวมท่ีสามารถตอบค าถามไดจึ้งเขียนบรรยายเพ่ือ
น าเสนองานต่อไป 

8.3 น าขอ้สรุปไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือความถกูตอ้งอีกคร้ังแลว้ 
จึงจดัท าเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

9.  การตรวจสอบข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มลูโดยการใชก้ารตรวจสอบแบบสามเสา้ วิธีรวบรวมขอ้มลูจาก 
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ผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีต่างๆกนัเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลควรตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง 
  

ผลการศึกษา  
จากการศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจบริการส่งออก คร้ังน้ี

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเกบ็ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการศึกษาเอกสาร ไดแ้ก่ ข่าวประชาสัมพนัธ์ใน

องคก์ร และเวบ็ไซตข์องบริษทัประกอบกบัการใชวิ้ธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผลการวิจยัท่ีไดจ้าก

การศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. รูปแบบและลกัษณะการใช้ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในการด าเนินงานของธุรกจิการ 
บริการส่งออก 

องคก์รธุรกิจมีรูปแบบในการด าเนินงานธุรกิจโดยช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบการ 
ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business : B to B) โดยผสมผสานเขา้กบัเทคโนโลยีเพ่ือสามารถด าเนินธุรกิจ
แข่งขนักบัคู่แข่งได ้โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่ในรูปของการบริการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศไดมี้การ
ปรับเปล่ียนมาเป็นบริการส่งออกบนไดมี้บทบาทส าคญั เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น
ตวัช้ีน าในการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรไดท้นัท่วงทีต่อความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอให้
สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งไม่จ ากดัเพ่ือด าเนินการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ ซ่ึงประกอบดว้ยอย่างนอ้ย 2 ฝ่าย 
คือผูซ้ื้อและผูข้ายตามเป้าหมาย ในขณะในความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑค์วามแตกต่างกนัเป็นธุรกิจดา้นการ
บริการลูกคา้เป็นหลกัในการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว ลด
ช่องว่างเร่ืองช่วงเวลาก็สามารถท าการคา้ระหว่างกนัได ้ช่วยให้เราเขา้ถึงลุกคา้ไดง่้ายข้ึน โดยกลุ่มของ
ลูกค้าจะสั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณคร้ังละมากๆ ในกลุ่มธุรกิจส่งออกสินคา้ต่างประเทศเป็นหลกัโดยใช้
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีความส าคญัเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นแข่งขนั 

นอกจากน้ีบางองค์กรธุรกิจมีการน ามาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการติดต่อธุรกิจกบักลุ่ม
ลูกคา้ภายในประเทศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นธุรกิจกบัผูบ้ริโภค ( Business to Consumer : B 
to C ) โดยองคก์รจะท าธุรกิจโดยเปิดหนา้ร้านขายสินคา้ในประเทศ และรูปแบบการด าเนินงานตาม
แนวคิดการด าเนินท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีการเพ่ิมช่องทางและผลก าไรให้แก่องคก์รและการท าธุรกิจ
กบัรัฐบาล ( Business to Government : B to G )  องคก์รของรัฐบาลจะสั่งซ้ือสินคา้โดยตรงเพ่ือไดร้าคา
ตน้ทุนจากโรงงาน โดยกลุ่มลกูคา้จะเป็นรัฐบาลมีรูปแบบธุรกิจกบัรัฐบาลซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนัแต่สามารถตอบสนองลูกคา้ไดต้รงตามเป้าหมายและเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายไดต้รงตาม
ความตอ้งการขององคก์รธุรกิจ  

2. กลยุทธ์การจดัการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ของธุรกจิการบริการด้านการค้า 
ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมากไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัภายในประเทศและจาก 
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ต่างประเทศ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัของการอยู่รอดของธุรกิจ โดยสามารถแบ่งกล
ยทุธ์ไดด้งัน้ี 

2.1 การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
2.1.1 กลยทุธ์แบบครบวงจรมาใชเ้ร่ิมจากการรับทราบแนวความคิดและความตอ้งการ 

ของลกูคา้เพ่ือตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกกิจกรรม  
2.1.2  ธุรกิจมีการขยายตวัหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึนโดยการหาลกูคา้เจาะ 

กลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเขา้ไปติดต่อเสนอขายสินคา้กบัลกูคา้ไดโ้ดยตรง  
2.2 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เพ่ือมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัคู่แข่งและระบุถึงวิธีการท่ีองคก์าร

จะใช้ในการแข่งขันให้สูงข้ึน กลยุทธ์ท่ีใช้จะบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัทเป็นแข่งขันในแต่ละ
อุตสาหกรรม  

2.2.1 กลยทุธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัใน 
สินคา้โดยมองจากแนวโนม้ในอนาคตพฒันาผลิตภณัฑท์ าผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ออกมา(side in) เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการกลุ่มผูบ้ริโภคตรงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

2.2.2 กลยทุธ์ดา้นตน้ทุนต ่ามาใชใ้นหน่วยงานในดา้นการผลิตและการตลาด เม่ือผลิต 
ภณัฑมี์มาตรฐานมากข้ึนจะท าให้ตน้ทุนการผลิตลดต ่าลงท าให้ราคาของผลิตภณัฑถ์ูกลงท าให้คู่แข่งไม่
สามารถเขา้มาท าการแข่งขนัได ้

2.2.3 มาตรฐานการรับรองการส่งออกตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพดว้ยเป็นเกณฑห์น่ึงท่ี 
ท าใหคู้่คา้สนใจเกิดความเช่ือมนัในตวัผลิตภณัฑแ์ละสามารถเช่ือมัน่คุณภาพของสินคา้  

2.2.4 มุ่งเนน้การท า OEM Brandโดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ส่งออกโดยลกูคา้ท่ีเขา้มาจะ 
สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมและขอ้มลูเบ้ืองตน้จากช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

2.3 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ เพ่ือก าหนดระดบัท่ีแตกต่างกนับ่งบอกถึงกลยทุธ์โดยรวมและ 
ทิศทางในการแข่งขนัขององคก์ร ถา้เป็นองคก์รเลก็ไม่ใหญ่มากจะถกูก าหนดข้ึนตามแนวนอน บุคลากรจะ
แบ่งหนา้ท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น แตกต่างกนัออกไป เนน้ความรวดเร็วในการด าเนินงาน แต่ส าหรับ
การด าเนินงานขององค์กรใหญ่จะมีการด าเนินงานแบบแนวตั้ งจะแบ่งไปตามแผนกโดยพัฒนาจะ
ด าเนินงานจากบนลง 

2.4 กลยุทธ์ทางดา้นการตลาดในการด าเนินงานผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือเป็น
การตอบสนองความตอ้งการเป็นหลกัดา้นคุณค่าคุณภาพและความพอใจธุรกิจส่งออกเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนขอ้มลูเนน้ดา้นราคาต ่าและผูซ้ื้อจะมองหาหลกัประกนัทางองคก์รจะลดความเส่ียง 
ผูข้ายจึงจะจดัท าการประกนัภยัระหวา่งการขนส่งสินคา้เป็นการส่งสินคา้ถึงมือลกูคา้ต่างประเทศ  

2.5 องคก์รมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ทางองคก์รจะเขา้ไปหาลูกคา้เป้าหมาย
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เสนอขอ้มูลพ้ืนฐานขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ทางการตลาดโดยจะค านึงถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ส่งรูปประวติั ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานในการผลิตขององค์กรไปให้กลุ่มลูกคา้ เพ่ือ
ดึงดูดใหล้กูคา้สนใจในผลิตภณัฑเ์พ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

บางองคก์รมีการเจาะกลุ่มตลาดท่ีแตกต่างออกไปโดยการใชI้nternet Marketing ซ่ึง Search  
Engine Optimization เป็นบริการเสริมเพ่ือเขา้มาช่วยในการด าเนินงานทางองคก์รมีการเจาะกลุ่มผูบ้ริโภค
เขา้มาในเวบ็ไซต์และไปคน้หาแนะน าองค์กรในอนัดบัตน้ๆ โดยทางองค์กรจะเขา้ไปดูพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเพ่ือเจาะกลุ่มตลาดไดโ้ดยตรงในการน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการ   

2.6  กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
2.6.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) องคก์รธุรกิจมีการพิจารณาจากรูปร่างลกัษณะ  

มาตรฐานคุณภาพ การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑส์ร้างความแตกต่างให้ดูดีทนัสมยั 
การพฒันาผลิตภณัฑอ์อกแบบนวตักรรมใหม่ๆมีคุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัโดยมีมาตรฐาน
การรับรองผลิตภณัฑเ์พ่ือใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์

2.6.2ดา้นราคา (Price) เป็นการก าหนดราคาของตลาดโดยองคก์รจะตั้งราคาไดถ้กู 
กว่าคู่แข่งขนั เน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตลดต ่าลงท าให้คู่แข่งไม่สามารถเขา้มาท าการแข่งขนั ในทาง
ตรงกนับางองค์กรมีการก าหนดราคาท่ีแตกต่างเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์กบัคู่แข่งขนัท าให้ราคาสูงกว่าคู่
แข่งขนักลุ่มลกูคา้เป้าหมายกลุ่ม Premium  

2.6.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เพ่ือลดตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ช่องทางตรงผา่น 
พนกังานขายโดยการจดัส่งสินคา้ผ่านทางช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์รูปภาพขอ้มูลต่าง โดยองค์กรมี
การส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทางโดยใชตู้ค้อนเทรนเนอร์ค่าใชจ่้ายข้ึนอยู่กบัลูกคา้และเอกสารส าคญัจะ
ส่งไปกบับริษทัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซ่ึงจะสามารถตรวจสอบและลงทะเบียนส่งสินคา้ผ่านทางหน้า
เวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

2.6.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด (promotion) ทางองคก์รมีการดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคโดย 
การโฆษณาเป็นการใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ ผ่านทางช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เช่น Alibaba , 
ทางหน้าเวบ็ไซต์ขององค์กร อีเมลลข์องทางองค์กร การท าโบชวัร์ การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้รายเก่า  
การจดังานแสดงโชวสิ์นคา้โปสเตอร์ เป็นตน้ เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
โดยตรงการส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 

2.7 การแบ่งส่วนการตลาดเป็นการก าหนดกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการและความชอบ 
คลา้ยกนั การวางต าแหน่งดา้นการตลาดไดใ้ชร้าคาและคุณลกัษณะให้สอดคลอ้งกบัสภาพในการแข่งขนั
โดยน าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วยท าการตลาดแสวงหาและครอบครองขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของ
ลกูคา้ปรับฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัตลอดเวลา  

2.7.1 การวิเคราะห์กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 
กลุ่มผูบ้ริโภคโดยผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  
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2.7.2 แบ่งตลาดออกตามลกัษณะของพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกนัตามความตอ้งการของ 
กลุ่มผูบ้ริโภค 

2.7.3จดัท าขอ้มลูรายละเอียดในแต่ละส่วนตลาด  
2.7.4 การแบ่งส่วนตลาดแต่ละกลุ่มดูในกิจกรรมการตลาดแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน 

2.8 กลยทุธ์สร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นมุ่งเนน้นวตักรรมใหมี้ความแปลกใหม่ 
และขายสินคา้ราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนัเนน้การตอบสนองลกูคา้อยา่งรวดเร็วทางการแข่งขนั 

2.9 ในยคุปัจจุบนัองคก์รเร่ิมมองหาหนทางของการตลาดปฏิวติัท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้มาใชเ้พ่ือให ้
องคก์รธุรกิจอยูร่อดไดใ้นท่ามกลางการแข่งขนัการตลาดท่ีมีความรุนแรง 

2.9.1 ทางองคก์รธุรกิจพยายามเขา้ใจลกูคา้มากยิ่งข้ึนโดยการเกบ็ขอ้มลูลกูคา้จาก 
พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของลกูคา้แต่ละคน 

2.9.2  น าเอาขอ้มลูเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาผลิตใหส้ามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูบ้ริโภคตามวตัถุประสงค ์ 

2.9.3 ตน้ทุนของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบักลุ่ม 
ผูบ้ริโภค  

2.9.4 ความสะดวกในการซ้ือโดยใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าการ 
ติดต่อกลุ่มลกูคา้ไดท้นัท่วงที เช่น เวบ็ไซตข์ายสินคา้เพ่ือขายสินคา้โดยตรง Alibaba.com, Web Base Mail 
เช่น อีเมลข์อง hotmail.com, chaiyo.com หรือ email.in.th, เวบ็เพจขององคก์ร เป็นตน้  

 2.10  การน ากลยทุธ์ทางดา้นเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ทางธุรกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีท่ีสูงกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จในการสร้าง
นวตักรรมหรือความแตกต่างเพ่ือตอบสนองตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยี
ขององคก์รนั้น 

2.10.1  กลยทุธ์ทางดา้นการจดัการเทคโนโลยีโดยการออกแบบเวบ็ไซตล์งรายละเอียด 
ของตวัสินคา้โดยเน้ือหาทั้งหมด เพ่ือบรรยายใหเ้กิดความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑค์วรดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าโดยการน าเสนอเน้ือหาท่ีดี กราฟฟิก และให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผูเ้ข้ามาใช้ ขอ้มูลบน
เว็บไซต์จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ บางองค์กรเห็นความส าคญัส าหรับ
ลกูคา้ภายในประเทศจึงแยกเวบ็ไซตโ์ดยมีจุดประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งปลีก
และส่ง สร้างความพึงพอใจสัง่สินคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ช่องทางในการติดต่อซ้ือขายสินคา้จึงท าใหอ้งคก์รน าเวบ็ไซตA์libaba.com มาเป็นกลยทุธ์ใน 
การด าเนินการซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมในบางองคก์รซ่ึงเป็นเวบ็ไซตข์ายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือบางคน
เรียกว่าเวบ็ไซต ์B2B บางองคก์รมีการน าเทคโนโลยีโดยการใชบ้ริการเสริม Search engine optimization 
(SEO) ของgoogle มาช่วยท าใหเ้วป็ไซตแ์นะน าคน้หา ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในล าดบั โดยปกติแลว้เป้าหมายท่ี
เราใชม้ากท่ีสุดคือ Web Search เขา้ไปจะท าใหเ้ราเขา้ถึงลูกคา้ต่างประเทศไดม้ากข้ึน เป็นช่องทางท่ีทุกคน
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สามารถเขา้มาเห็นเราไดต้ลอดเวลา สามารถเขา้ไปติดต่อลูกคา้ตามท่ีไดข้อ้มูลบนัทึกมาอย่างละเอียดตรง
ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้จากช่องทางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ปัจจยัแห่งความส าเร็จที่เกดิจากการด าเนินงานของธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อวิสยัทศันข์ององคก์รการ 

ปฏิบติังานทุกระดบัใหมุ่้งไปในทิศทางเดียวกนัมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร  
3.1 มุมมองดา้นการเงินโดยสร้างยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายโดยใช ้ช่องทาง 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ 
3.2  มุมมองดา้นลกูคา้แต่ละองคก์รมีเป้าหมายก าหนดจ านวนลูกคา้ต่อปีจ านวนก่ีราย   
3.3 มุมมองดา้นกระบวนการภายในตวัช้ีวดัทางดา้นกระบวนการภายในองคก์รด าเนิน 

ดา้นการขายและการตลาดโดยตรงผา่นช่องพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วโดย
การพฒันานวตักรรมใหม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีแต่ละ
องคก์รไดก้ าหนด 

3.4 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาผูบ้ริหารบางองคก์รมีการคิดคน้เคร่ืองจกัร 
โดยมีนวตักรรมใหม่เพ่ือลดตน้ทุนและสร้างความแตกต่างในการพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑโ์ดยมีการ
วดัและการตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นตวัช้ีวดัตามเป้าหมาย 

เม่ือทางองคก์รมีการด าเนินงานยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนทางองคก์รจึงมีการตอบแทนพนกังาน 
ภายในองคก์รเพ่ือท าใหพ้นกังานพึงพอใจเป็นส่ิงกระตุน้เพ่ือใหพ้นกังานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การข้ึนเงินเดือนประจ าปี การให้โบนสั การปรับต าแหน่งงาน เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีการใหร้างวลั
ตอบแทนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของพนกังาน และพฤติกรรมในการท างาน เพ่ือตอบ
แทนพนกังานภายในองคก์รโดยการใหร้างวลัตอบแทน 

นอกจากน้ีองคก์รมีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือปรับปรุงกลยทุธ์ 
ต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รองคก์รประสบผลส าเร็จ 

1. ผูบ้ริหารและทีมงานมีความช านาญและมีประสบการณ์โดยตรง 
2. มีมาตรฐานกระบวนการผลิตภณัฑท์ าใหข้องเสียลดลงสามารถลดตน้ทุนในการ 

ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ทางองคก์รจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ ์การด าเนินงานตลอดเวลาใหเ้ขา้กบัสภาพท่ี 

เปล่ียนไปพยายามจบัจุดกระแสท่ีก าลงันิยมก่อนล่วงหนา้ให้ทนัตอ้งมีนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาการพฒันา
ผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่  

4. ก าหนดไวส่้วนการก าหนดมาตรฐานการรับรองของผลิตภณัฑท์ าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ 
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มาติดต่อเกิดความปลอดภยัความเช่ือมัน่และมัน่ใจในผลิตภณัฑเ์ช่น ISO GMP HACCP เป็นตน้ซ่ึง
มาตรฐานการรับรองจะแตกต่างกนัท่ีประเภทของผลิตภณัฑแ์ละมาตรฐานการรับรองท่ีแตกต่างกนัออกไป 

5. องคก์รขนาดเลก็มีเงินลงทุนด าเนินการจ ากดั 
ในทางกลบักนัสภาพแวดลอ้มภายนอกแต่ละองคก์รประสบปัญหาต่อการด าเนินงาน 
1. ส าหรับกลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดเลก็ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาสูงกวา่คู่แข่งขนัเม่ือเทียบ 

กบัราคาโรงงาน  
2. องคก์รเกิดปัญหาการผลิตปริมาณมากเน่ืองจากฝ่ายการตลาดรับค าสัง่ซ้ือการผลิตมา 

สามารถรับผลิตไดต่้อวนัมีจ านวนนอ้ยกวา่ยอดการรับผลิตสินคา้ 
3. การขนส่งเกิดการเคลมสินคา้ท าใหเ้กิดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน  
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีท าใหอ้งคก์รมีโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจท า 

ใหเ้ป็นผลดีต่อองคก์ร 
1. ประเทศไทยก าลงัจะเปิดการคา้เสรีกบักลุ่มอาเซียนท าใหมี้โอกาสอ านาจต่อรอง ซ่ึงจะ 

ท าให้อุตสาหกรรมของไทยขยายตวัมากข้ึนสามารถส่งออกสินคา้ไดง่้ายข้ึน โดยไม่ติดขดัทางดา้นภาษี
เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 

2. ปัจจุบนัองคก์รขนาดใหญ่เนน้กิจกรรมดา้นการผลิตจะมองขา้มเร่ืองของการใหบ้ริการ  
ซ่ึงจะเลง็เห็นโอกาสของความส าคญัในการให้บริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แมว้่าราคาแพง
กวา่แต่ลกูคา้ยอมท่ีจะจ่ายเงิน 

3. การน าเทคโนโลยีท่ีมีความแตกต่างในการใหบ้ริการเสริมโดยการน าInternet Market ท่ี 
ส าหรับการแนะน าองค์กร ทางองค์กรสามารถน าขอ้มูลจากการบนัทึกไปแนะน าองค์กรเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย 

4. การพฒันาผลิตภณัฑถ์า้ผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่กลุ่มของลกูคา้เป้าหมายท่ีเขา้มาไม่ 
เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

5. วตัถุดิบท่ีเป็นชนิดเดียวกนัแต่แตกต่างกนัในดา้นรสชาติ เช่น จีน  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์   
อินโดนีเซีย เป็น ซ่ึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการน าเสนอการขายผลิตภณัฑต่์อลุกคา้เปรียบเทียบราคาท าให้
เกิดความแตกต่างในดา้นราคา  

6. ประเทศจีนซ่ึงเป็นคู่แข่งรายใหญ่ท่ีส าคญัโดยราคาถกูกวา่ประเทศไทย  
 

สรุปผลการศึกษา 
จากหวัขอ้การวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจ 

ส่งออก” สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดด้งัน้ี 

1. รูปแบบและลกัษณะการใช้ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในการด าเนินงานของธุรกจิการ 
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บริการส่งออก 

องคก์รธุรกิจมีรูปแบบในการด าเนินงานธุรกิจแบบการธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to  
Business: B to B) หลกัในการท าการคา้ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อยูใ่นรูปของการบริการส่งออก
สินคา้ไปยงัต่างประเทศไดท้นัท่วงทีต่อความเปล่ียนแปลงสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างไม่จ ากดั บางองค์กร
ธุรกิจมีการน ามาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ติดต่อธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น
ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค ( Business to Consumer : B to C ) โดยองคก์รจะท าธุรกิจโดยเปิดหนา้ร้านขายสินคา้ใน
ประเทศ และรูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการด าเนินท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีการเพ่ิมช่องทางและ
ผลก าไรใหแ้ก่องคก์รและการท าธุรกิจกบัรัฐบาล ( Business to Government : B to G )  องคก์รของรัฐบาล
จะสั่งซ้ือสินคา้โดยตรงเพ่ือไดร้าคาตน้ทุนจากโรงงาน โดยกลุ่มลูกคา้จะเป็นรัฐบาลมีรูปแบบธุรกิจกบั
รัฐบาลซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัแต่สามารถตอบสนองลูกคา้ไดต้รงตามเป้าหมายและ
เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการขององคก์รธุรกิจ  

2. กลยุทธ์การจดัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ของธุรกจิการบริการด้านการค้า 
ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมากไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัภายในประเทศและจาก 

ต่างประเทศ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัของการอยูร่อดของธุรกิจ  

2.1 การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยเร่ิมจาก 

การรับทราบแนวความคิดและความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ทุกกิจกรรมโดยการ เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเขา้ไปติดต่อเสนอขายสินคา้กบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง มุ่ง

ปรับปรุงฐานะการแข่งขนัคู่แข่งใหสู้งข้ึน บรรลุแผนทิศทางรวมของบริษทัเป็นแข่งขนั  

2.2 กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ เพ่ือมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัคู่แข่งโดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ลดทุนตน้ทุนการผลิตมีมาตรฐานการรองรับเพ่ือเสนอขายสินคา้ในราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งขนัในสินคา้โดย

มองจากแนวโนม้ในอนาคตจากช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

2.3 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการก าหนดระดบัท่ีแตกต่างกนัในการแข่งขนั องคก์รเลก็จะถกู 
ก าหนดข้ึนตามหนา้ท่ีตามความช านาญเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัโดยเนน้กิจกรรมตอบสนองความตอ้งการ
อยา่งรวดเร็วในการด าเนินงาน แต่ส าหรับองคก์รใหญ่จะมีการด าเนินงานแบบแนวตั้งด าเนินงานจากบนลง 

2.4 กลยทุธ์ทางดา้นการตลาดในการด าเนินงานผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือ 

เป็นการตอบสนองความตอ้งการดา้นคุณค่าคุณภาพและความพอใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เนน้ดา้นราคาต ่า

และผูซ้ื้อจะมองหาหลกัประกนัทางองคก์รจะลดความเส่ียงระหวา่งการขนส่งสินคา้เป็นการส่งสินคา้ถึงมือ

ลกูคา้ต่างประเทศ  

2.5 การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของลกูคา้ดูโดยมีขั้นตอน 
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การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑโ์ดยส่งรูปประวติั ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานการรับรอง 

เพ่ือดึงดูดสนใจในผลิตภณัฑเ์พ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  

บางองคก์รมีการเจาะกลุ่มตลาดท่ีแตกต่างโดยการใช ้Search Engine Optimization เพ่ือเขา้มาช่วย

ในการด าเนินงานเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเขา้มาในเวบ็ไซต ์โดยทางองคก์รจะเขา้ไปน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้รง

ตามความตอ้งการ   

2.6 กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

2.6.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product การพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ๆ พิจารณาจากรูปร่าง 

ลกัษณะ มาตรฐานคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑโ์ดยมีมาตรฐานการรับรองท่ีเหนือกว่าคู่

แข่งขนัเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ 

2.6.2 ดา้นราคา(Price) ก าหนดราคาไดถ้กูกวา่ เน่ืองมาจากลดตน้ทุนการผลิตท าใหคู้่แข่ง 

ไม่สามารถเขา้มาท าการแข่งขนั ในทางตรงกนัองคก์รมีการก าหนดราคาสูงกวา่ส าหรับลกูคา้กลุ่มPremium  

2.6.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เพ่ือลดตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ผา่นพนกังานขายโดย 

ทางองคก์รจดัส่งสินคา้ผ่านทางช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์รูปภาพขอ้มูลต่าง และใชตู้ค้อนเทรนเนอร์

ส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทางค่าใชจ่้ายข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของลูกคา้และเอกสารส าคญัจะส่งไปกบั

บริษทัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซ่ึงจะสามารถตรวจสอบและลงทะเบียนส่งสินคา้ผ่านทางหนา้เวบ็ไซตข์อง

บริษทัได ้

2.6.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด (promotion) การโฆษณาเป็นการใหข่้าวและการ 

ประชาสมัพนัธ์ ผา่นทางช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เช่น Alibaba , ทางหนา้เวบ็ไซตข์ององคก์ร อีเมลล์

ของทางองค์กร การท าโบชวัร์ การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้รายเก่า  การจดังานแสดงโชวสิ์นคา้โปสเตอร์ 

เป็นตน้ เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยตรงการส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรง

กบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 

2.7 การแบ่งส่วนการตลาดโดยก าหนดต าแหน่งดา้นการตลาดการวิเคราะห์กลุ่มลกูคา้ 

เป้าหมายโดย ศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภค ตามความต้องการและ

ความชอบคล้ายกันและราคาคุณลักษณะให้สอดคล้องกับสภาพในการแข่งขันโดยน าพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์เขา้มาช่วยท าการตลาดขอ้มลูดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ปรับฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัตลอดเวลา

จดัท าขอ้มลูรายละเอียดในแต่ละส่วนตลาด  

อยา่งชดัเจน 

2.8 กลยทุธ์สร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นทางการแข่งขนัมุ่งเนน้นวตักรรมท่ีแปลก 

ใหม่โดยเน้นการตอบสนองลูกคา้อย่างรวดเร็วและการขายสินคา้ราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนัเพ่ือสร้างความ

ไดเ้ปรียบ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         816 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

2.9 ในยคุปัจจุบนัองคก์รเร่ิมมองหาหนทางของการตลาดปฏิวติัท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ ไดน้ า 

การตลาดแบบเพ่ือใหอ้งคก์รธุรกิจอยู่รอดไดใ้นท่ามกลางการแข่งขนัการตลาดท่ีมีความรุนแรงทางองคก์ร

เกบ็ขอ้มลูลกูคา้จากพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของลูกคา้แต่ละคนน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพ่ือ

พฒันาผลิตใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการ

เลือกผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เช่น เว็บไซต์ขายสินค้าเพ่ือขายสินค้าโดยตรง 

Alibaba.com, Web Base Mail เช่น อีเมลข์อง hotmail.com, chaiyo.com หรือ email.in.th, เวบ็เพจของ

องคก์ร เป็นตน้ เป็นช่องทางท่ีทุกคนสามารถเขา้มาไดต้ลอดเวลาสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน 

2.10 การน ากลยทุธ์ทางดา้นเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทาง 

ธุรกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีท่ีสูงกว่ามีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในการสร้าง

นวตักรรมหรือความแตกต่างเพ่ือตอบสนองตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  

2.10.1 การออกแบบเวบ็ไซตส์ าหรับกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศและในประเทศ ควรดึงดูด 

ความสนใจของขอ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการลงรายละเอียด เน้ือหา กราฟฟิก ตามกลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมาย  นอกจากน้ี ทางองคก์รยงัน าเวบ็ไซตA์libaba.com มาใชใ้นการด าเนินการซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี

นิยมซ่ึงเป็นเว็บไซต์ขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บางคนเรียกว่าเว็บไซต์ B2B ซ่ึงมีความส าคญัต่อการ

ด าเนินงาน  

บางองคก์รมีการน าเทคโนโลยีโดยการใชบ้ริการเสริม Search engine optimization  

(SEO) มาช่วยท าใหเ้วป็ไซตแ์นะน าคน้หา ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในล าดบัแรกๆคือ Web Search เขา้ไปจะท าให้

เราเขา้ถึงลูกคา้ต่างประเทศไดม้ากข้ึน เป็นช่องทางท่ีทุกคนสามารถเขา้มาเห็นเราไดต้ลอดเวลา โดยน า

ผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้สนใจไปน าเสนอไดโ้ดยตรงท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รในการสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการคา้จากช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

3. ปัจจยัแห่งความส าเร็จที่เกดิจากการด าเนินงานของธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

มุ่งไปในทิศทางเดียวกนัมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รโดยสร้าง 

ยอดขายในการด าเนินงานโดยใช ้ช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการสร้างยอดขายตามเป้าหมายท่ีองค์

ไดก้ าหนดไวข้องกลุ่มลกูคา้ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ ตามวตัถุประสงคก์ารหาลูกคา้ของแต่ละองคก์รต่อปี

จ านวนก่ีรายผ่านช่องพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยตรงเพ่ือตอบสนองลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมีนวตักรรม

ใหม่เพ่ือลดตน้ทุน สร้างความแตกต่างในการพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑเ์คร่ืองจกัรเพ่ือใหต้รงกบัความ

ตอ้งการและวตัถุประสงค์ท่ีแต่ละองค์กรไดก้ าหนดไว ้โดยมีการวดัผลการด าเนินงานเป็นตวัช้ีวดัตาม

เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 

เม่ือยอดขายเพ่ิมสูงข้ึน แต่ละองคก์รจะมีการใหร้างวลัตอบแทนท่ีแตกต่างกนัเช่น การ 
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ข้ึนเงินเดือนประจ าปี การใหโ้บนสั การปรับต าแหน่งงาน ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของพนกังาน และ

พฤติกรรมในการท างาน  

นอกจากน้ีองคก์รมีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกเพ่ือใหอ้งคก์รประสบ 

ผลส าเร็จ 

1. ผูบ้ริหารและทีมงานมีความช านาญและมีประสบการณ์โดยตรง จึงมีการพฒันา 

ผลิตภณัฑ์ใหม่การด าเนินงานให้เข้ากบัสภาพท่ีเปล่ียนไปโดยมีการก าหนดมาตรฐานการรับรองของ

ผลิตภณัฑท์ าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาติดต่อเกิดความปลอดภยัความเช่ือมัน่และมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์

2. ส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเลก็เกิดการแข่งขนัดา้นราคาสูงกวา่คู่แข่งขนัเม่ือเทียบกบัราคามี 

เงินลงทุนในการด าเนินการไม่มากนกัท าใหอ้งคก์รตอ้งจ ากดัตน้ทุนในการด าเนินงาน 

3. องคก์รเกิดปัญหาเน่ืองจากฝ่ายการตลาดรับค าสัง่ซ้ือแต่ฝ่ายผลิตสามารถผลิตไดต่้อวนั 

ซ่ึงจ านวนนอ้ยกวา่ยอดการรับผลิตสินคา้  

4. ในกรณีการขนส่งเกิดการเคลมสินคา้ท าใหเ้กิดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน  

5. ประเทศไทยก าลงัจะเปิดการคา้เสรีกบักลุ่มอาเซียนท าใหอุ้ตสาหกรรมของไทยขยายตวั 

มากข้ึนสามารถส่งออกสินคา้ไดง่้ายข้ึน โดยไม่ติดขดัทางดา้นภาษีเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 

6. องคก์รขนาดใหญ่เนน้กิจกรรมดา้นการผลิตจะมองขา้มเร่ืองของการใหบ้ริการซ่ึงองคจ์ะ 

เล็งเห็นความส าคญัในการให้บริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ถึงแมว้่าเสนอราคาแพงกว่าแต่

ลกูคา้ยอมท่ีจะจ่ายเงิน 

7. การน า Search engine optimization (SEO)มาใชใ้นการเนินการเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ 

8. พฒันาผลิตภณัฑถ์า้ผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่กลุ่มของลูกคา้เป้าหมายท่ีเขา้มาไม่ 

เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

9. หลายๆประเทศเป็นแหล่งวตุัดิบ เช่น จีน  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย เป็นตน้  ซ่ึง

ท าใหเ้ป็นอุปสรรคท าใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นราคา  

10. ประเทศจีนซ่ึงเป็นคู่แข่งรายใหญ่ท่ีส าคญัรายหน่ึงมีราคาถกูกวา่ประเทศไทย 

 

 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมากไม่ว่าจะเป็นการ

แข่งขนัภายในประเทศและจากต่างประเทศ ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นไปอยา่งรวดเร็วความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัของการอยู่รอดในการ
ด าเนินงานของธุรกิจบริการส่งออกองค์กรซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินงานธุรกิจแบบการธุรกิจกบัธุรกิจ 
(Business to Business : B to B) โดยการสั่งสินคา้ในปริมาณมากๆ ไดท้นัท่วงทีต่อการเปล่ียนแปลง
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สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างไม่จ ากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมาจะเป็นร้านคา้แบบดั้งเดิม ร้านขายปลีก 
จะเขา้มาสัง่ซ้ือสินคา้ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนักลุ่มลูกคา้จะเป็นกลุ่มธุรกิจท าการคา้ร่วมกนัโดยการแสวงหา
ผลก าไรเพ่ือประโยชนก์ารด าเนินงานระหวา่งองคก์ร บางองคก์รมุ่มเนน้กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศเพ่ือเป็น
การเพ่ิมช่องทางในการแสวงหาผลก าไร ซ่ึงมีการด าเนินการสามารถแบ่งได้เป็นธุรกิจกับผูบ้ริโภค ( 
Business to Consumer : B to C ) โดยองคก์รจะท าธุรกิจโดยเปิดหนา้ร้านขายสินคา้ในประเทศ และ
รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการด าเนินท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีการเพ่ิมช่องทางและผลก าไร
ใหแ้ก่องคก์รและการท าธุรกิจกบัรัฐบาลจะสัง่ซ้ือสินคา้โดยตรงเพ่ือไดร้าคาตน้ทุนจากโรงงาน รูปแบบการ
ด าเนินข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัแต่สามารถตอบสนองลกูคา้ไดต้รงตามเป้าหมายท่ี  

แต่ละองคก์รมีน ากลยุทธ์มาใชใ้นการด าเนินการไดแ้ก่ กลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยุทธ์ระดบั
ธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ กลยุทธ์การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  การแบ่งส่วนการตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาดการตลาดปฏิวติั 4 ดา้นไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกใน
การซ้ือ การส่ือสาร เป็นตน้  กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีและการเรียนรู้ รูปแบบของดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เป็นตน้ การด าเนินกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรน ากลยุทธ์มาใชเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัเนน้การพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หมี้นวตักรรมท่ีทนัสมยัเจาะกลุ่มลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงลูกคา้แต่ละรายมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั ทางองคก์รมีการก าหนดกลยุทธ์ระดบัองคก์รแบบครบวงจรเพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างการด าเนินการ โดยมีขยายตลาดตอ้งการขององค์กรธุรกิจมีการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
แนวโนม้ในอนาคตมุ่งเนน้ราคาต ่าโดยน ากลยุทธ์ดา้นราคา การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการเนน้ความรวดเร็วโดยมีนวตักรรมใหม่เพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นแข่งขนัเป็น
ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้โดยจะค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ส่งรูปประวติั ผลิตภณัฑ ์
มาตรฐานในการผลิตขององคก์รไปใหก้ลุ่มลกูคา้ โดย น าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบทางดา้น
การแข่งขนัอีกรูปแบบหน่ึงโดยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าการติดต่อกลุ่มลกูคา้ไดท้นัท่วงที โดยใช้
เทคโนโลยีมาใชใ้นการส่ือสาร เช่น เวบ็ไซต์ขายสินคา้เพ่ือขายสินคา้โดยตรง Alibaba.com, Web Base 
Mail เช่น อีเมลข์อง hotmail.com, chaiyo.com หรือ email.in.th, เวบ็เพจขององคก์ร เป็นตน้ เป็นช่องทางท่ี
ทุกคนสามารถเขา้มาไดต้ลอดเวลา โดยการส่งอีเมลล์เพ่ือติดต่อลูกคา้ได้โดยตรงตรวจสอบไดใ้นทุก
ขั้นตอนและสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลการสั่งซ้ือไดท้นัท่วงทีโดยทางองค์กรมีการส่ือสารโดยตรงกบั
กลุ่มผูล้กูคา้ 

การติดตามปัญหา อุปสรรคของลูกคา้อยู่เสมอ แลว้น าปัญหาของลูกค้ามาหาทางแก้ไข
ปรับปรุงท าใหอ้งคก์รเกิดปัจจยัแห่งความส าเร็จโดยสร้างยอดขายตามเป้าหมายท่ีองคไ์ดก้ าหนดไวก่ี้มีการ
ใหร้างวลัตอบแทนท าใหพ้นกังานในองคก์รมีความตั้งใจท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในระหว่าง
การด าเนินงานองค์กรมกัจะเกิดขอ้ดีขอ้เสียจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกในการด าเนินการทางองค์กรตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
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ทางดา้นการแข่งขนัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างหลากหลาย โดยสอดคลอ้งกบั
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยั 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการใชธุ้รกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการ 

ด าเนินงานของธุรกิจการบริการส่งออกซ่ึงจะเห็นว่าแต่ละองค์กรมีการด าเนินรูปแบบระหว่างองค์กรกบั

องค์กรในการด าเนินงานกับกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกับแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการ

ด าเนินการกบักลุ่มลูกคา้ภายในประเทศซ่ึงมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบ

การด าเนินงานภายในประเทศมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไรเพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่างของแต่ละ

องคก์รท่ีชดัเจน 

1. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งกลยทุธ์การด าเนินงานท่ีองคก์รใชใ้นการด าเนินงาน 

งานส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศมีความแตกต่างจากการด าเนินงานภายในประเทศมีความแตกต่างกนั

ในดา้นใดบา้ง 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์เปรียบกบักลยทุธ์ทางการตลาด 7P เพ่ือหาสภาพแวดลอ้ม 

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแต่ละดา้นเป็นอย่างไรเพ่ือท าใหอ้งค์กรน ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิ

ภายมากยิ่งข้ึน 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานและขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้งเทคโนโลยีเสริมน า Search engine  

optimization (SEO) ท่ีองค์กรน ามาใช ้โดยองค์กรยอมเสียค่าใชจ่้ายในการให้บริการเพ่ือสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัเพ่ือดึงดูดความสนใจกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาอุปสรรคและปัญหาการด าเนินงานท่ีเกิดจากการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ใน

การส่งสินคา้ออกไปยงัต่างประเทศมีปัจจยัใดบา้ง 

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษากลุ่มลูกค้าท่ีใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการ

ด าเนินงานมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด 
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ความสําเร็จของการดําเนินงานตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ถนนบางระมาด เขตตล่ิงชัน 
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SUCCESS OF OPERATION IN KLONG LAD MA-YOM FLOATING MARKET BANGRAMARD ROAD, TALING CHAN 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสําเร็จของการดําเนินงานตลาดนํ้า

คลองลัดมะยม และความคิดเห็นของผู้ค้าหรือผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าคลองลัดมะยมโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้นําชุมชน ผู้บริหารตลาด และสํารวจสอบถามผู้ค้า ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว  ผลการศึกษาพบว่า  

ความสําเรจ็ของการดาํเนินงานตลาดน้ําคลองลัดมะยม ด้านการจัดการมีลักษณะการจัดการแบบแยก

ส่วน มีเอกภาพในการกําหนดนโยบาย การควบคุมและการแข่งขันกันแต่ละพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า สําหรับด้านการเงิน 

มีรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนสูง  ด้านการผลิตหรือสถานท่ี มีแผนที่ตั้งท่ีชัดเจน เข้าถึงง่าย มีการจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ ส่วนด้านการตลาดน้ัน สินค้ามีหลากหลายประเภท ราคาไม่แพงเกินไป สถาน

ท่ีตั้งตลาดอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย การประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี และสื่อออนไลน์ 

ผู้ค้ามีอัธยาศัยดี สถานท่ีมีการออกแบบให้มีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ คลองน้ําใสสะอาด มีการกําหนดเส้นทาง

การท่องเที่ยวและเวลาในการท่องเท่ียวไปท่ีแน่นอน พร้อมท้ังมีการเพ่ิมกิจกรรมสันทนาการและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

ๆ และขยายไปยังสถานท่ีใกล้เคียงกับชุมชน ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาด คือ มีสินค้าจําหน่าย

หลากหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร สินค้าดีมีคุณภาพได้มาตราฐาน ราคาไม่แพง การเดินทาง

สะดวก มีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ผู้ค้ามีอัธยาศัยเป็นกันเอง  ส่วนความพึงพอใจของผู้ค้าท่ีมีต่อตลาด คือ 

ค่าเช่าในตลาดน้ําคลองลัดมะยม และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในทุกพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้ามีราคาเหมาะสม เม่ือเทียบ

กับรายได้ท่ีได้รับในแต่ละวันจากการขายสินค้า อีกท้ังตลาดมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้ จักและได้รับความสนใจจาก

นักท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก 
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Abstract 
 

The object of this qualitative research were to study the success of operation in Lad 
Ma-Yom floating Market, Bang-ramard road, Taling-chan district, Bangkok and vendors’ 
opinions, tourists’ opinions toward Lad Ma-Yom floating market by in –depth interviews from 
leader, management directors, vendors and tourists. The finding of this study were as follows :  

 The success factors of operations Klong Lad Ma-yom floating market. In terms of 
management, the zone area worked individual that had independence in policy, control and 
competition each zone area. In term of financial Income from the return on investment is high. 
In term of production, the place map with clear easy access to the various facilities provided on 
the side. In term of the market, the produce delicious food court, the prices are not expensive 
and place of location market near Bangkok. There are advertising to television and internet. 
Physical evidence designed to had a natural atmosphere and clean water canal. The process had 
routing and time to travel to the course with adding new attractions and recreational activities 
and extends to nearby communities. Satisfaction of the tourists towards food types, 
standard product, affordable, convenient travel and vendors had a good relationship 
and friendship. For vendors were rental and public utility were not expensive when compared to 
many income. Market was popular to a lot of tourists. 
 
Key Word (s) : Success factor,  Operation,   Klong Lad Ma-yom floating market. 

 

บทนํา 

 การท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งรายได้หลักท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยในปี 2551 รายรับจากการ

ท่องเท่ียวของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

ร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท้ังหมดและมีการจ้างงานกว่า 1.9 ล้านคน คิดเป็น

ร้อยละ 5 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง

มายังประเทศไทย พบว่าจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังหมด 14,149,180 คนสําหรับ

แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม

เพ่ิมขึ้นภายในปี 2556 มากกว่า 20 ล้านคน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552 : 4) 

 อรดา แสงสุก (2550 : 52) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ ด้านอาหารมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ การคมนาคมท่ีสะดวก นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีประวัติศาสตร์ชาติไทย วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงการดําเนินชีวิตซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์ประจําชาติ ท่ีประเทศอื่น ๆ ไม่มี และชนชาติอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะมีเอกลักษณ์ท่ี
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ไม่เหมือนใคร รวมกับการท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติท่ียังสมบูรณ์และสวยงาม ไม่แพ้ท่ีใดในโลก ในปี

หน่ึง ๆ ประเทศไทยมีรายได้จากแหล่งท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก บรรดาแหล่งท่องเท่ียวประเภท

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ตลาดน้ํา (Floating 

Market) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นท่ีไม่เหมือนใคร เป็นการดํารงชีวิต

ของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี 

 ทําให้เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจําหน่ายอาหารสินค้าท่ีระลึก

ของท้องถิ่น จึงเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก ตลาดน้ําเป็นท่ีนิยมมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง “สัมผัสแห่งสายน้ํา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา” ทําให้มีการพัฒนาตลาดน้ําให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิมมาก

ขึ้นในหลายจังหวัด  และเป็นตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากตลาดน้ํา 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ํา

ตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดสะพาน และตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ยังเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีสามารถใช้เวลา

เดินทางท่องเท่ียวไม่นานนัก และมีเวลากับการพักผ่อนหย่อนใจกับการท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินค้าจากชาวสวนได้

อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ อุดม เชยกีวงศ์ (2552 : 25) ได้กล่าวว่า ตลาดนํ้าเป็นวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณลุ่มภาคกลางท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น 

กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม 

ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ตลาดน้ํา เป็นชื่อเรียกแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้ํา 

 ปัจจุบันตลาดน้ําคลองลัดมะยมประสบความสําเร็จอย่างมากในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

ตลาดริมน้ํา จะเห็นได้จากการขยายตัวของปริมาณนักท่องเท่ียวและการขยายตัวของพื้นท่ีสถานท่ีตั้งของ

ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เม่ือแรกเริ่มก่อตั้งตลาดนํ้าคลองลัดมะยมนั้นมีพ้ืนท่ีเพียง 2 ไร่ บริเวณริมถนนบาง

ระมาด (ซอยสุขาภิบาล) ฝั่งใต้ ใกล้เชิงสะพานข้ามคลองลัดมะยมในท่ีดินของคุณชวน ชูจันทร์ ต่อมาได้ขยาย

พ้ืนท่ีข้ามไปยังถนนบางระมาด (ซอยสุขาภิบาล) ฝั่งเหนือ ในท่ีดินของคุณฉไน ขาวเจริญ และ หลังจากนั้นมี

การทําวิจัยสํารวจการขยายตัวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมแห่งน้ีอีกครั้ง พบพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองลัดมะยมแผ่

ขยายใหญ่ขึ้นมากจากเดิมในปีพ.ศ. 2551 มีเพียงคลองลัดมะยม (ฝั่งตะวันออก)ท้ังฝั่งเหนือและติดริมคลอง

ฝั่งใต้ของถนนบางระมาดเท่าน้ัน 

 แต่ในปีพ.ศ. 2553 มีตลาดน้ําคลองลัดมะยมเพ่ิมขึ้นอีก 4 แห่ง กล่าวคือ มีตลาดน้ําเพ่ิมขึ้นท่ี

พ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าฝั่งเหนือของถนนบางระมาด 1 แห่ง และฝั่งใต้ของถนนบางระมาดอีก 3 แห่ง โดยเป็น

ตลาดน้ําติดริมคลองต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ต่อจากตลาดน้ําของคุณชวน ชูจันทร์ 2 แห่ง และริมฝั่งตรงข้ามอีก 

1 แห่ง (จิตรา อนุสาสนนันท์, 2555 : 2) สอดคล้องกับวารสารเมืองโบราณ ทางเว็ปไซด์ Muanboranjournal 

โดย วิชญดา ทองแดง เรื่อง แตกประเด็น ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้ตลาดน้ําขนาดใหญ่มา

แรงระดับประเทศนั้น จะมีช่ือตลาดน้ําคลองลัดมะยม อยู่ในอันดับต้น ๆ ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นคลอง
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ลัดระหว่างคลองบางระมาดกับคลองบางพรมมีความ กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร วางตัวในแน

ทิศเหนือ – ใต้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 หลังจากมีกระแสเท่ียวตลาดเก่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลาดน้ํา

คลองลัดมะยมเริ่มปรากฎชื่อเสียง ด้วยการได้รับรางวัลชุมชนท่องเท่ียว จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ความเฟื่องฟูของตลาดน้ําเริ่มขยายตัวขึ้นหลายเท่าตัว พื้นท่ีตลาดแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทาง ร้านค้าเริ่มเพ่ิม

มากขึ้นจนแน่นขนัด 

 ด้วยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จของการดําเนินงานตลาด

นํ้าคลองลัดมะยม จนเป็นแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ําท่ีติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งพิจารณาได้จากการ

มีการขยายเนื้อท่ีอาณาบริเวณออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการตลาดน้ําชุมชน เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะสําหรับผู้สนใจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการดําเนินงานของตลาดน้ําคลองลดัมะยม 4 ด้าน คือ ด้านการ

จัดการ ด้านการเงินหรือเงินทุน ด้านผลิต (สถานท่ี) และด้านการตลาด 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูค้้าหรือร้านค้า และนักท่องเท่ียวต่อการดําเนินงานของผู้บริหาร

ตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

 

วิธีการวิจัย 

 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดความสําเร็จ 4 ด้าน คือ ด้าน

การจัดการ ด้านการเงิน ด้านการผลิต (สถานท่ี) และด้านการตลาด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการ

ดําเนินงาน แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการดําเนินงาน แหล่งข้อมูลเป็นผู้นําชุมชนตลาด

นํ้าคลองลัดมะยม คณะผู้บริหารตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ผู้ค้าหรือร้านค้าในตลาดน้ําคลองลัดมะยม และ

นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

 1. ประชากร 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรในตลาดน้ําคลองลัดมะยม ซ่ึง 

ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant)  จํานวน 18 คน ประกอบด้วย 

  - ผู้นําชุมชนคลองลัดมะยม  1 คน 

  - คณะผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม  7 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทในระดับนโยบาย 

มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
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  - ผู้ค้าหรือร้านค้า ผู้ประกอบการในตลาดน้ําคลองลัดมะยม  5 คน 

  - นักท่องเท่ียวในตลาดน้ําคลองลัดมะยม  5 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 ศึกษาขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ทักษะการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
  2.2 ศึกษาข้อคําถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก ประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้าง
เครื่องมือซ่ึงเป็นข้อคําถามโดยศึกษาโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย คําถามวิจัย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแล้วนํามาสังเคราะห์กําหนดข้อคําถาม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับ
โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยโดยข้อคําถามจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึง
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน คณะผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม ผู้ค้าหรือร้านค้า และนักท่องเท่ียวในตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม 
  2.3 นําแบบสัมภาษณ์ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
  2.4 พัฒนาปรับปรุงนําแบบสัมภาษณ์ ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.5 นําแบบสัมภาษณ์ ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง โดยผู้เช่ียวชาญ  
  2.6 นําแบบสัมภาษณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วมาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งแล้วนํา
แบบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เลือกไว้ 
  2.7 แบบบันทึกภาคสนาม (Field notes) และแบบบันทึกผลการปฏิบัติการเป็นแบบ
บันทึกท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
  2.8 เทปบันทึกเสียง ผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ผล / สรุปผลการวิจัย 

 1.การดําเนินงานของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

 1.1 ด้านการจัดการ (Management) ของตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

 การมีวิสัยทัศน์ของผู้นําชุมชน ในการกําหนดปัญหาท่ีพบในปัจจุบัน คือ สภาพคลองภายใน

ชุมชนเริ่มเน่าเสีย นํ้าในคลองไม่ได้รับความสนใจ เหตุเพราะความเจริญของเมืองเริ่มขยายมาถึงชุมชน มีน้ํา

ปะปา ไฟฟ้า การสร้างถนน เข้ามาในชุมชนมากขึ้น คนในชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากคลอง ดังนั้นจึงได้

เริ่มคิดสร้างตลาดน้ําขึ้น โดยการกําหนดวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 1) เพื่อทําให้ชุมชนเห็นคุณค่า และช่วยกัน

รักษาคลอง ท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 2) ชุมชนได้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าท่ีผลิตภายในชุมชน 

และจากชุมชนอ่ืน ๆ 3) เพ่ือสร้างความรักสามัคคี และร้ือฟื้นประเพณีท่ีดีงามทรงคุณค่าทางจริยธรรมอีกครั้ง
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หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการติดต่อประสานงานไปยังเจ้าของท่ีดินบริเวณติดกัน ให้มาร่วมกันทําตลาดน้ําคลองลัด

มะยม เพื่อทําให้นักท่องเท่ียวเห็นถึงการขยายตัวของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และเป็นผู้ให้คําแนะนําปรึกษา

ในการดําเนินงานและการแก้ปัญหาของตลาดน้ํา ทําให้ผู้บริหารตลาดและผู้ค้าท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

เกิดความเคารพศรัทธาต่อผู้นําชุมชน ท่ีตั้งอยู่บนความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่กอบโกยผลประโยชน์เข้าตัว 

รูปแบบการบริหารจัดการตลาดน้ําคลองลัดมะยมในปัจจุบัน เป็นไปในลักษณะแยกส่วน ต่างคนต่างทํา โดย

แบ่งแยกไปตามนโยบายของเจ้าของตลาดแต่ละราย อาทิ นโยบายการกําหนดอัตรค่าเช่าพื้นท่ี การจัดวาง

แผงร้านค้า การคัดเลือกผู้ค้าเข้ามาขายภายในตลาด และไม่มีผู้บริหารรายใดดึงผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารตลาด แต่ใช้การบริหารจัดการกันเองภายในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง จากรูปแบบการ

บริหารจัดการตลาดน้ําคลองลัดมะยม แบบแยกส่วน ทําให้การบริหารงาน เป็นเอกภาพ เกิดการแข่งขันกัน

ในแต่ละพื้นท่ีจําหน่ายสินค้า มีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันส่งผลทําให้สูญเสียการ

ควบคุมตลาดน้ําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในขณะท่ีผู้บริหารตลาดน้ํา

รายอื่น ๆ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่

เน้นท่ีการทําตามความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 นโยบายในการคัดเลือกผู้ค้าเข้ามาภายในตลาดน้ํา ผู้บริหารตลาดยังคงมีนโยบายที่เหมือนกัน 

คือ 1) คัดเลือกผู้ค้าท่ีเป็นบุคคลภายในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก 2) ผู้บริหารตลาดคํานึงถึง มาตรฐานของร้านค้า 

คุณภาพสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารจะถูกเน้นเป็นพิเศษ คือ สดสะอาดและอร่อย 3) การคัดเลือกผู้ค้าท่ีมี

สินค้าซํ้ากันไม่เกิน 2 ร้านในพื้นท่ีขาย เพื่อทําให้เกิดความหลากหลายภายในตลาด  

 การสั่งการและการควบคุมเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารตลาดในพ้ืนท่ีรายน้ัน ๆ แต่

ในภาพรวมใหญ่ของความเป็นตลาดน้ําคลองลัดมะยม ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ สําหรับติดต่อสอบถาม

ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากนักท่องเท่ียว โดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้ควบคุมดูแล 

และนําปัญหาท่ีได้รับร้องเรียนมาในแต่ละพ้ืนท่ีแจ้งให้แก่ผู้บริหารตลาดรายนั้นทราบ หรือนักท่องเท่ียว

สามารถร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ กับผู้บริหารตลาดได้ 

 1.2 ด้านการเงิน (Financial) 

 สําหรับด้านการเงิน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีแหล่งเงินทุนจากเจ้าของตลาดเองมากกว่าการหา

แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อนํามาสร้างตลาด ได้แก่ ท่ีดินของตนเอง เงินสดท่ีเก็บสะสมส่วนตัว 

เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกในการลงทุนทําตลาด ส่วนมากเป็นค่าถมท่ีดิน และการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างของ

ตลาด รายได้หลักของตลาด คือ ค่าเช่าจากผู้ค้า ค่าบริการท่ีจอดรถ ค่าท่าจอดเรือ ค่าใช้จ่ายประจําของตลาด

ส่วนใหญ่เป็น ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมตลาด ค่าขยะ และค่าดูแลบํารุงรักษาคลองลัดมะยม เป็นต้น การรับรู้

รายได้ค่าใช้จ่ายก็เป็นแบบง่าย ๆ คือ เดือนนี้มีรายได้เท่าไร ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ไม่มีการจัดทําระบบบัญชี
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หรือการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ปัญหาท่ีพบในด้านการเงินการจัดหาแหล่งเงินทุนจึงไม่มีสําหรับตลาดน้ํา

คลองลัดมะยม 

 นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองลัดมะยม สามารถสร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์ให้กับคนใน

ชุมชนอีกด้วย เช่น นักเรียนนักศึกษารับจ้างขายของในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม ธุรกิจให้เช่าท่ีจอดรถ ธุรกิจ

รถจักรยานยนต์รับจ้าง-ส่งนักท่องเท่ียว ธุรกิจบริการเรือนําเท่ียว เป็นต้น  เม่ือมองในภาพรวมตลาดนํ้าคลอง

ลัดมะยม จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างอาชีพและรายได้หลักให้คนในชุมชนเป็นจํานวนมาก 

 1.3 ด้านการผลิตหรือสถานท่ี (Production) 

 ลักษณะเด่นในภาพรวมของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม คือ สามารถมองเห็นตัวตลาดได้ใน

ระยะไกลและเข้าถึงตลาดได้โดยง่าย ตลาดอยู่ติดริมคลองท่ีมีขนาดเล็ก สองฝั่งคลองเป็นบ้านและสวน 

สะท้อนภาพการดํารงชีวิตแบบเกษตรกร มีความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้เป็นจํานวนมากเหมาะแก่การพักผ่อน

หย่อนใจ อีกท้ังยังมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวิถีถิ่นและมีศาลาลมจอย พิพิธภัณฑ์ตลาดนํ้าคลองลัด

มะยม โรงควาย สวนเจียมตน บึงบัว เป็นต้น ทําให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชนในการ

ตระหนักเห็นถึงความสําคัญการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

 สภาพสิ่งปลูกสร้างของตลาดในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) สิ่งปลูกสร้างของตลาดที่ใช้วัสดุ

ภายในท้องถิ่น เช่น ใบจาก ทางมะพร้าว ไม้ไผ่ เป็นต้น พื้นตลาดได้แปรเปลี่ยนจากดินเป็นแผ่นปูนสําเร็จรูป

ปูวางเรียงเป็นแถว สิ่งปลูกสร้างไม่สูง แสงน้อย เม่ือมีนักท่องเท่ียวรวมตัวอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้ร้อน พบ

ได้ในตลาดน้ําคลองลัดมะยมพื้นท่ีจําหน่ายสินค้าท่ี 1 2 3 และ 4 ส่วนรูปแบบท่ี 2) สิ่งปลูกสร้างของตลาดท่ี

ใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น เหล็ก เมทเทลชีท เป็นต้น พ้ืนตลาดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้เกิดความคงทน

แข็งแรง ไม่เฉอะแฉะ อาคารมีความสูงพอสมควรทําให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดี โปร่งสบาย ไม่ร้อน พบได้

ในตลาดน้ําคลองลัดมะยมพื้นท่ีจําหน่ายสินค้าท่ี 5 เปิดใหม่ 

 การจัดพื้นท่ีของผู้บริหารทุกราย เน้นให้ลูกค้าเดินได้ทุกจุด มีการจัดท่ีนั่งรับประทานอาหารไว้

ภายในตลาดและบริเวณริมคลองเป็นจํานวนมาก เพื่อให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดริมคลอง ปัญหาที่พบในการจัดพื้นท่ี

ขายของตลาดนํ้าพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าท่ี 2 และ 4 ของคุณปราณีและคุณเฉลา มีการจัดทางเดินไว้คับแคบ

เกินไป ร้านค้าและโต๊ะน่ังสําหรับน่ังรับประทานอาหาร จัดอยู่ชิดติดกันมากเกินไป ทําให้เกิดความแออัด ไม่

สบายและคล่องตัวในการเดินเลือกซื้อสินค้า 

 1.4 ด้านการตลาด (Marketing) 

 ผลิตภัณฑ์ (Product) เม่ือตลาดนํ้าคลองลัดมะยมมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว ทําให้

ตลาดมีการขยายพื้นท่ีจําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีผู้ค้าในเขตตลิ่งชัน และพื้นท่ีอื่น ๆ  นําสินค้าและบริการใหม่

เข้ามาจําหน่ายหลากหลายประเภท เป็นท่ีดึงดูดความสนใจและได้รับการตอบสนองจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีตู้ 
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ATM ไว้สําหรับให้บริการ และมีจุดนั่งพักผ่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น 

 ราคา (Price) การกําหนดอัตราการเก็บค่าเช่า และค่าใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นนโยบาย

ของผู้บริหารตลาดแต่ละราย เป็นผู้กําหนดขึ้น โดยเฉลี่ยอัตราค่าเช่าประมาณ 200-300 บาทต่อวัน อัตราค่า

จัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้าคิด 20 บาท ต่อดวงต่อปลั๊ก ส่วนราคาขายสินค้า

ประเภทอาหารในแต่ละพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า เฉลี่ยอยู่ท่ี 25-35 บาท สําหรับตลาดน้ําคลองลัดมะยมพ้ืนท่ี

จําหน่ายสินค้าท่ีเปิดใหม่ราคาเฉลี่ย 35-40 บาท สินค้าประเภทท่ีระลึกและงานประดิษฐ์มีราคาใกล้เคียงกัน

ทุกพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าของตลาด คือ 250-350 บาท และราคาสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มมีราคา

เฉลี่ยทุกพื้นท่ีจําหน่ายสินค้าของตลาด 100-250 บาท ดังนั้นอัตราค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าสินค้า

และบริการในแต่ละพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าของตลาดจะไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากราคาค่าเช่า ค่าสินค้าและ

บริการ ในตลาดน้ําคลองลัดมะยมจะถูกควบคุมไปเองตามกลไกราคาตลาดท่ีเกิดขึ้น  

 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ตลาดน้ําคลองลัดมะยมตั้งอยู่ในทําเลท่ีใกล้กรุงเทพมหานคร การ

คมนาคมการเดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคอยู่แล้ว จึงไม่ต้อง

ลงทุนในเรื่องการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ําปะปา เป็นต้น 

 การส่งเสริมด้านการตลาด (Promotion) เน้นการทําประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น 

Google  Facebook และเว็บไซด์ตา่ง ๆ โดยผู้ค้าภายนอกชุมชนท่ีมีความคุ้นเคยในสื่อออนไลน์เป็นผูจั้ดทํา เพื่อ

โฆษณาสินค้าของตนเอง การใช้สื่อวิทยุชุมชนและทีวีบางเป็นครั้งคราวของผู้บริหารตลาดในพื้นท่ีจําหน่าย

สินค้านั้นท่ีต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ําในพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าของตนให้เป็นท่ีรู้จัก 

 บุคลากร (People) เน้นการจัดฝึกอบรมผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทอาหาร เกี่ยวกับ ความสะอาด 

การแต่งกายของผู้ขายอาหาร การจัดต้ังร้านค้าขายอาหาร เป็นต้น ระยะเวลาในการจัดอบรม 3 เดือนครั้ง 

 การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีการออกแบบสถานท่ีให้มีบรรยากาศ

ความเป็นธรรมชาติ คลองน้ําใสสะอาด และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนริมคลองและอาชีพเกษตรกรรม ตลาด

นํ้ามีการขยายพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าใหม่ตลอดเวลา มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ค้าและนักท่องเท่ียว 

เช่น ห้องน้ํา สถานท่ีส่วนกลางสําหรับล้างภาชนะของผู้ค้า การจัดจุดนั่งพักผ่อนไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในตลาด

ทุกพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า การจัดทําป้ายบอกทางสําหรับนักท่องเท่ียวมายังตลาดน้ําคลองลัดมะยม สถานท่ี

จอดรถสําหรับบรกิารนักท่องเท่ียว 

 กระบวนการ (Process) การให้บริการด้านการท่องเท่ียวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีความเป็น

ระบบ คือ มีการกําหนดเส้นทางการท่องเที่ยว เวลาในการท่องเท่ียวท่ีแน่นอน นอกจากนี้คนภายในชุมชนยัง

มีการนําต้นทุนท่ีตนเองมี ไม่ว่าเป็นท่ีดิน หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ โดยการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         829 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ปรับปรุงท่ีดินให้มีสภาพท่ีสวยงาม สร้างกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน เช่น การ

ขี่ควายชมสวน การข่ีม้า และโรงเรียนสอนขี่ม้า การสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงาน

กรุงเทพมหานครได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ในด้านการจัดการสภาพแวดล้อม

ภายในชุมชน โดยการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน เช่น เรือยนต์ เครื่องหมักขยะ จุรินทรีย์ 

ให้กับชุมชน ส่วนการจัดการเป็นหน้าท่ีของชุมชนร่วมมือกันบริหารจัดการด้วยตนเอง 

 2. ความคิดเห็นของผู้ค้า / นักท่องเท่ียว ต่อความพึงพอใจของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

 ผู้ค้าภายในตลาดน้ําคลองลัดมะยม เห็นว่าด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีขายโดยรวมเป็นท่ีพอใจ 

มีการควบคุมดูแลจํานวนผู้ค้าท่ีมีสินค้าซํ้าชนิดกันภายในพ้ืนท่ีตลาดท่ีดี โดยกําหนดมีขายซํ้ากันได้ไม่เกิน 2 

ร้านค้า 2) ด้านระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้ามาค้าขาย ไม่เคร่งครัดมากเกินไป จนทําให้ผู้ค้ารู้สึกอึดอัด 3) รายได้ท่ี

ได้รับเป็นท่ีน่าพอใจ เม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีต้องลงทุนค้าขาย  4) ด้านการกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค

อื่น ๆ  ผู้ค้าเห็นว่ามีอัตราไม่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ  และสิ่งท่ีผู้ค้าเห็นว่าตลาดนี้ยังต้องปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป คือ 1) สถานที่จอดรถของผู้ค้าควรมีการจัดพื้นท่ีไว้ให้อย่างชัดเจนไม่ปะปนกับนักท่องเท่ียว 2) การจัดพ้ืนท่ี

ทางเดินของร้านค้าควรจัดให้เดินได้ทุกจุด ไม่ควรคับแคบจนเกินไป เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เดินสะดวก ไม่เกิด

ความอึดอัด หรือเบื่อหน่ายในการเลือกซ้ือสินค้า 

 นักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียตลาดน้ําคลองลัดมะยม เห็นว่าตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีสินค้า

หลากหลายประเภท มีพ้ืนท่ีขายกว้างใหญ่ วัตถุประสงค์หลักของนักท่องเท่ียว คือ ต้องการมารับประทาน

อาหารท่ีอร่อยเลิศรส มีให้เลือกหลากหลายประเภท ได้แก่ อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง และได้นั่งรับประทานอาหาร

ใกล้ริมคลองท่ีมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ และได้เลือกซ้ือผัก ผลไม้ท่ีชาวบ้านนํามาขายจากสวนในราคาท่ีไม่

แพงจนเกินไป สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวเห็นว่าตลาดน้ําคลองลัดมะยมต้องพัฒนาและปรับปรุง คือ สถานท่ีจอดรถ

ควรมีการเทพื้นด้วยคอนกรีต เพื่อลดฝุ่นและโคลนตอนหน้าฝน บริเวณท่ีน่ังรับประทานอาหารพื้นท่ีจําหน่าย

สินค้าท่ี 1 2 3 และ 4 ค่อนข้างร้อนและมีช่องทางเดินคับแคบ เดินเลือกซ้ือสินค้าได้ลําบาก และสุดท้าย

นักท่องเท่ียวเห็นว่าภายในตลาดน้ําคลองลัดมะยมในแต่ละพื้นท่ีจําหน่ายสินค้า ควรมีการจัดพื้นท่ีจําหน่าย

สินค้าออกเป็นประเภท หมวดหมู่ ให้ชัดเจนไม่คละกัน 

 3. ความสําเร็จของตลาดน้ําคลองลัดมะยม  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และความคิดเห็นของผู้ค้าและ

นักท่องเท่ียวในตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ดังน้ี 

 ความสําเร็จด้านการเงิน ผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยมใช้ต้นทุนท่ีตนเองมีอยู่เดิม เช่น ท่ีดิน 

เงินสด เป็นต้น มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้น โดยไม่จ่ายค่าดอกเบ้ียให้กับธนาคาร การดําเนินงาน
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ตลาดนํ้าในพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างคล่องตัวและไม่มีความกดดัน รายได้ต่อครัวเรือนภายใน

ชุมชนคลองลัดมะยมเพิ่มสูงขึ้น มีการสร้างงานให้กับชาวบ้านภายในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง 

 ความสําเร็จด้านลูกค้า ความพึงพอใจของผู้ค้าและนักท่องเท่ียว ทําให้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมี

จํานวนผู้ค้าภายในตลาดเป็นจํานวนมาก และมีสินค้าจําหน่ายหลากหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภท

อาหารมีหลากหลายประเภทและมีให้เลือกเป็นจํานวนมาก อาหารอร่อย สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคา

สินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า การเดินทางคมนาคมมีความสะดวกสาบาย มีบรรยากาศความเป็น

ธรรมชาติ ทําให้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นทุกปี  

 ความสําเร็จด้านกระบวนการภายใน มีการประสานงานและความร่วมมือกันภายในชุมชน ใน

การพัฒนาสถานท่ี ภูมิทัศน์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของคนภายในชุมชน กับแหล่งท่องเท่ียว

ใกล้เคียงสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อีกท้ังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่โทรทัศน์และสื่ออินเตอร์เน็ต 

ส่งผลให้บุคคลภายนอกชุมชน รู้จักตลาดน้ําคลองลัดมะยมเพิ่มจํานวนมากขึ้น  

 ความสําเร็จด้านการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่  มีความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก

ภายในชุมชน ทําให้เกิดกิจกรรม การสันทนาการและแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่เกิดขึ้นภายในชุมชน ทําให้

นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ 

 ความสําเร็จด้านอ่ืน ๆ ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความตั้งใจอย่างจริงจัง 

ในการพัฒนาชุมชน คือ คุณชวน ชูจันทร์ นอกจากนี้ผู้บริหารตลาดนํ้าคลองลัดมะยมทุกรายมีการให้ความ

ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการรักษาภาพลักษณ์ตลาดนํ้าท่ีเป็นตลาดแห่งบุญความดี และการร่วมกันรักษา

บรรยากาศและทํานุบํารุงรักษานํ้าในคลองลัดมะยม เพ่ือประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกันอย่างย่ังยืน 

 4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 4.1 จุดแข็งของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม (Strengths) 

 จุดแข็งของตลาดน้ําคลองลัดมะยม คือ สภาพความเป็นธรรมชาติ ชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ

กันรักษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน เช่น การดูแลน้ําในคลองให้ใสสะอาด การช่วยกันเก็บขยะในคลอง การ

ช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ิมภายในชุมชน อย่างเข้มแข็ง 

 4.2 จุดอ่อนของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม (Weakness) 

 การบริหารงานแบบลักษณะแยกส่วน ก่อให้เกิดการดําเนินงานท่ีเหลื่อมล้ํากัน ซํ้าซ้อน ไม่มีการ

กําหนดแผน พันธกิจ เป้าหมาย ภาพลักษณ์ของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในอนาคตร่วมกัน ทําให้การ

เจริญเติบโตของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเป็นแบบตัวใครตัวมัน ขาดการค้นหาและการทําความเข้าใจจุดเด่น 

และอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีค้าขายของตนเองร่วมกัน ทําให้ตลาดน้ําบางพื้นท่ีจําหน่ายสินค้ามีนักท่องเท่ียวคึกคัก 

บางพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้ามีนักท่องเท่ียวเป็นจํานวนน้อย ทําให้เกิดปัญหาผู้ค้าย้ายทําเล ต้องหาทางปรับตัวแก้ไข

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         831 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

สถานการณ์ในพื้นท่ีของตนเองจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ของชาวบ้านภายในชุมชน ไม่ได้

เพิ่มขึ้นตามจํานวนนักท่องเท่ียวมากนักและต้องใช้เวลาในการขายนานขึ้นกว่าเดิม  เนื่องจากรายได้จาก

นักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นถูกกระจายไปอยู่กับผู้คนภายนอกชุมชนที่เข้ามาค้าขายสินค้าหลากหลาย สาเหตุอาจ

เป็นเพราะสินค้าไม่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวเท่าท่ีควร การจัดพื้นท่ีตลาดในเป็นการจัดเน้นกิจกรรมเชิง

พาณิชย์มากเกินไป มีการแบ่งหรือจัดพื้นท่ีสําหรับเป็นทางเดินท่ีคับแคบ และผู้ค้าสินค้าประเภทอาหาร

กระจุกตัวอยู่บริเวณริมคลองมากเกินไป  

 4.3 โอกาสของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม (Opportunities) 

 สถานท่ีตั้งของตลาดน้ําคลองลัดมะยมตั้งอยู่ใกล้กับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การคมนาคมหรือ

การเดินทางมายังตลาดน้ํามะยมทําได้โดยสะดวก อยู่ใกล้แหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับมีความ

พร้อมด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า โทรศัทพ์ การติดต่อสื่อสาร ถนนก็มีสภาพดีไม่ขรุขระ จึงทําให้

ตลาดเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวและกลุ่มนักธุรกิจผู้สนใจพัฒนาตลาดต่อไปในอนาคต 

 4.4 อุปสรรคของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม (Threats) 

 สภาพเศรษฐกิจท่ีทดถอยและการเมืองในประเทศไทย ท่ีเกิดความขัดแย้งกันในปัจจุบัน เป็น

อุปสรรคหลักท่ีมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยมลดจํานวนลง อีกท้ังมีตลาดนํ้าแหล่งใหม่ 

เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการของตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นแบบแยกส่วน คือ 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินรายอ่ืน เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นท่ีค้าขายของตนเอง ทําให้การดําเนินงานไม่มีการ

กําหนดแผน กําหนดพันธกิจ เป้าหมายและไม่มีการกําหนดภาพลักษณ์ในอนาคตของตลาดน้ําร่วมกัน 

สอดคล้องกับ จิตรา อนุสาสนนันท์ (2555 : 108) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัว และการจัดการ

ตลาดน้ําคลองลัดมะยม  พบว่าผู้บริหารตลาดน้ําแต่ละพื้นท่ีจําหน่ายสินค้า เป็นผู้กําหนดนโยบายของตลาด

เอง ดังนั้นการจัดการตลาดเป็นแบบแยกส่วน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําซํ้าซ้อน ไม่มีการกําหนดแผน 

เป้าหมาย และภาพลักษณ์อนาคตของตลาดน้ําร่วมกัน ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพื้นท่ีร้านค้าเป็นไปอย่าง

ตัวใครตัวมัน ขาดการค้นคว้าและทําความเข้าใจในจุดเด่น และอัตลักษณ์ในพื้นท่ีขายของตนร่วมกัน 
 นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารตลาด ผู้ค้าและนักท่องเท่ียว เห็นว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของตลาดน้ําคลองลัดมะยมที่มีผลทําให้ตลาดประสบความสําเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้า ราคา 

ช่องทางการจัดจําหน่าย การนําเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยทางด้านการส่งเสริม

การตลาด เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Google Facebook และ เว็ปไซด์อื่น ๆ เพราะมี
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ต้นทุนท่ีถูก ผู้ค้าและนักท่องเท่ียวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และด้านบุคลากร คือ ผู้ค้าภายในตลาดน้ํามีอัธยาศัย

และเป็นมิตรท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว โดยมีปัจจัยย่อยในเรื่องช่ือเสียงของตลาดเป็นท่ีรู้ จัก การคมนาคม

สะดวกสบาย รวดเร็ว เพราะอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ นภสร เลี้ยววานิช (2553 : บทคัดย่อ) 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตการเกษตร ตําบลท่าเสา 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อเหตุแห่งความสําเร็จประกอบไปด้วย 13 กลุ่มปัจจัย 

ดังนี้ ปัจจัยทุนทางสังคม ปัจจัยท่ีมีส่วนร่วมในร้านค้าชุมชน ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของสมาชิก ปัจจัยด้าน

การจัดการ ปัจจัยด้านทัศนคติของสมาชิก ปัจจัยด้านสินค้า ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ปัจจัยด้านราคาสินค้า 

ปัจจัยด้านทําเลท่ีตั้ง ปัจจัยด้านทุน ปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร

ภายนอก ปัจจัยด้านรูปแบบของร้านค้าชุมชน และขนิษฐา แจ้งประจักษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ปัจจัย

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานท่ี และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคัญในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากการวิจัยพบว่า การดําเนินงานด้านการจัดการของตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นแบบแยก

ส่วน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมศักยภาพของเจ้าของตลาด ในการสร้างความรู้สึกถึงการเป็นผู้ท่ีมีคุณค่า เพื่อช่วยกัน

กําหนดทิศทางการเจริญเติบโตของตลาดน้ําคลองลัดมะยมที่ย่ังยืน 

  1.2 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพภูมิทัศน์ ความเป็นธรรมชาติ และการคมนาคมท่ีสะดวก 

ตลอดจนความพร้อมในดา้นสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เป็นความสําเร็จของการดําเนินงานตลาดน้ําคลองลัดมะยม ถนนบาง

ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดังน้ันการกําหนดการดําเนินงานของตลาดควรสอดคล้องกับกิจกรรมการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถีชีวิตชุมชน โดยสมาชิกภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ

กิจกรรมขึ้นมา 

  1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชุมชนและวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น โดยศึกษาดูงานชมรมเครือขา่ยท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการดาํเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่น

ส่งเสริมความสําเร็จของการดําเนินงานของตลาด  

  1.4 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ ผู้ค้าหรือผู้ประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนรว่มแสดงความ

คิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงานการจัดกิจกรรมและดูแลรักษาภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมต่อการดําเนินงานของตลาด 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาทางด้านวิธีปฏิบัติท่ีดีของการบริหารจัดการตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

ในเรื่องการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ถนนบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยแห่งความสําเร็จของตลาดน้ํา

คลองลัดมะยม ตั้งแต่เริ่มต้นตลาดจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก และ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะ
ผา้ อ  าเภอปางมะผา้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จ านวน 39 คน 
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย  1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเร่ืองการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 2)บทเรียนบนเวบ็ เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3)แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4)แบบ
ประเมินผลการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอตัรา
ร้อยละ 

ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01 
 
ค าส าคัญ : การเรียนแบบผสมผสาน, การสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
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Abstract 

The Objective of this research are to Compare learning achievement before 

and after studying the blended learning and Study  whether Student are satisfaction 

with the blended learning activities. 

The sample insisted of Matthayomsuksa 2 students in the first semester 

academic year 2013 of 39 students from Anubanpangmapha School in Pangmapha 

district. Primary Education Area Office Maehongson1. They were obtained using the 

purposive sampling.  

The instruments used in the research are 1)The lesson plan of blended 

learning activities on the creation works with computer graphics program. 2)The web 

base instruction  3)the learning achievement test 4)performance evaluation graphics 

design form and 5)satisfaction questionnaire toward the blended  learning with 

computer graphics program. The statistics are average, standard deviation and 

percentage.  

The results of the research are 1)The student have achievement after studying 

blended learning activities was significantly higher at the .05 level and  student have 

satisfaction with blended learning on The creation works with The computer graphics 

program are in the good levels about 4.01 

 
Key Word(s): Blended Learning, Creation works by Computer graphics program 

 

 

บทน า 
การพฒันาการศึกษาศึกษาถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนดเน้ือหาสาระเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของประชาชนชาวไทย จดั
กระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ 
และความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนการสอน สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผูส้อนไดพ้ยายามน า
เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วยจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อ
การเรียนการอสนในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก แต่การจดัการเรียนในชั้นเรียนท่ีครูผูส้อนและกลุ่มของผูเ้รียน 
ตอ้งเผชิญหนา้กนัภายในชั้นเรียน ยงัมีขอ้จ ากดั ท่ีตอ้งใชเ้วลามากและตอ้งใชอ้าคารสถานท่ี ดงันั้นเพ่ือลด
ขอ้จ ากดัของการเรียนแบบเผชิญหนา้ จึงมีการน าการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง(Electronic Learning)เขา้มาช่วย
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีท าให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนเขา้ถึงผูเ้รียน และผูเ้รียน
สามารถโตต้อบในกิจกรรมการเรียนการสอน คลา้ยกบัการเรียนแบบชั้นเรียน ซ่ึงขอ้เด่นของการเรียนแบบ
อีเลิร์นน่ิง ท่ีผูเ้รียนสามารถก าหนดหรือควบคุมการเรียน สามารถเรียนในช่วงเวลาท่ีมีความพร้อมท าให้
เกิดจากความตั้ งใจในการเรียนของตวัผูเ้รียนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านทางเคร่ืองมือ
ส่ือสารในการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงไดม้ากข้ึน 
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แมว้า่การเรียนการสอนผา่นเวบ็จะช่วยเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้และเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง แต่หากพิจารณาอีกดา้นหน่ึงจะพบว่ามีขอ้จ ากดัหลายประเด็น การเรียนรู้จากบทเรียนบนเวบ็
เพียงอยา่งเดียวจึงไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์ได ้แนวทางในการแกปั้ญหาน้ี ท าไดโ้ดยการจดั
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ซ่ึงเป็นการน าเอาขอ้ดีของการเรียนแบบออนไลน์
และแบบเผชิญหนา้หรือในการเรียนในหอ้งเรียน มาผสมผสานและประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพต่อการ
เรียนการสอนได ้การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการรวมปฏิสมัพนัธ์บนการเรียนแบบออนไลน์และ
การมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการเรียนรู้มีส่วนสนับสนุนและช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดการเรียนท่ี
กระฉับกระเฉง และสามารถลดเวลาในการเขา้ชั้นเรียนได ้นอกจากน้ีการเรียนแบบผสมผสานยงัมีส่วน
สนบัสนุนปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัและผูเ้รียนกบัผูส้อนโดยการติดต่อแบบส่วนตวัช่วย
ใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน   (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551, หนา้ 57) 

ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระท่ีมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่ากนัการเปล่ียนแปลง มีความสามารถ
ในการน าความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการท างานอย่างเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบและสร้างผลงาน
ภาพกราฟิกจากความรู้ความคิดของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์เห็นคุณค่า โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า
และสร้างความรู้ โดยการสร้างช้ินงาน โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ โดยครูผูส้อนจะ
มีหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง คอยใหค้ าปรึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถสร้างช้ินงานดว้ยตนเองไดอ้ย่างอิสระ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และดว้ยปรากฏการณ์แห่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ดงันั้น นกัเรียนจะตอ้งสามารถท างานและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
สร้างผลงานดว้ยตนเองไดแ้ละรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมคือ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้เป็นคนทนัโลก รู้จกัคิดอย่างสร้างสรรค์หรือปรับเปล่ียนมุมองในการคิดเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงทกัษะในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสร้างส่ือด้วยตนเอง เลือกคดักรองขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจของตนเอง(วิจารณ์ พานิช,2555 ,หนา้ 6) 

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการสอนร่วมกบัการออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัให้เกิดทกัษะในสถานการณ์เหมือนจริงซ่ึงน าเสนอโดย
เทคโนโลยีมลัติมีเดีย(สิทธิพงศ์ สภาพอตัถ์, 2551) ในปัจจุบนัน้ีเม่ือกล่าวถึง “การเรียนแบบผสมผสาน” 
ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการรวมกนัของการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ (Face-to-face) หรือเป็นการเรียน
การสอนแบบชั้นเรียนปกติ และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนรู้ท่ีใช้
เทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตเป็นฐาน ซ่ึงพบว่ามีขอ้ดีมากมายของการเรียนในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ สามารถ
เลือกใชวิ้ธีการสอนไดห้ลากหลาย สามารถเขา้ถึงเน้ือหาความรู้ไดง่้าย ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มี
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ความเป็นส่วนตวั ซ่ึงสนองต่อความแตกต่างในการรับรู้ของผูเ้รียน รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานการเรียนบนเว็บและการเรียนในห้องเรียนเป็นรูปแบบการเรียนท่ียึดหยุ่น ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนทั้งรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด ท าให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาและฝึก
ปฏิบติัดว้ยตนเองไดทุ้กเวลาจากทุกสถานท่ีตามความตอ้งการของตนเอง นอกจากน้ีการเรียนการสอนบน
เวบ็แบบผสมผสานยงัสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยใชส่ิ้งแวดลอ้มแบบ
ออนไลน์และส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียนแบบดั้งเดิมท าให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัสามารถประสบ
ความส าเร็จทางการเรียนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั(ปณิตา วรรณิรุณ และปรัชญนนัท ์นิลสุข, 2554, หนา้ 3) 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรค์
ช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างการ
จดักิจกรรมในชั้นเรียน (Face-to-face) กบัการจดัการเรียนบนเวบ็ดว้ยตนเอง โดยน าคุณสมบติัของการ
เรียนการสอนบนเวบ็ ซ่ึงมีทั้งตวัอกัษร เสียง ภาพกราฟิก ภาพน่ิงและวีดีทศัน์ นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองมือ
ส าหรับการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบท
ของการเรียนบนเวบ็ผสมผสานกบัการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดียิ่งข้ึน   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงาน

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการเรียนแบบผสมผสาน 

เร่ืองการสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

วธิีการวจิยั 
ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจยัเชิงทดลอง โดยศึกษากลุ่มเดียว วดัก่อนและหลงัการทดลอง (One 

Group Pretest-Posttest Design) 
กลุ่มตัวอย่างการทดลอง: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ของ

โรงเรียนอนุบาลปางมะผา้ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จ านวน 39 คน 
ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  และความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
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ขอบเขตการวจิยั 
1. เน้ือหาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งเน้ือหาเป็น 3 เร่ือง คือ 
  เร่ือง การออกแบบโลโก ้
  เร่ือง การออกแบบโปสการ์ด 
  เร่ือง การออกแบบโปสเตอร์ 

2. การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนกบัการเรียนดว้ยบทเรียน
บนเวบ็ ในอตัราส่วน 50:50  และเป็นการผสมผสานในลกัษณะของแนวตั้งคือ การเรียนแบบเผชิญหนา้ใน
ชั้นเรียนก่อน แลว้จึง เรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองการสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 

1.1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรค์ช้ินงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1.2. บทเรียนบนเวบ็ เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ 

2.1. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยหาความสอดคลอ้งของ
แบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

2.2. แบบประเมินผลการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยหาความ
เหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านในการประเมินความเหมาะสม โดยแบบประเมินความความ
เหมาะสมเท่ากบั 0.92 ซ่ึงถือวา่แบบประเมินมีความเหมาะสม 

2.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ในการ
ประเมินรายการของแบบสอบถาม จ านวน 15 รายการซ่ึงมีค่าความเหมาะสมของรายการประเมินโดยมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.93  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ปฐมนิเทศ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือใหเ้ขา้ใจการทดลองการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการ

สร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก แจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้ แนะน าการใช้งาน
บทเรียนบนเวบ็ 
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2. ด าเนินการทดลอง การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีเน้ือหาย่อย จ านวน 3 เร่ือง โดยมีก าหนด
ระยะเวลาทั้งหมดจ านวน 12 ชัว่โมง 

2.1. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 30 ขอ้  จดั
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง การออกแบบโลโก ้ และมอบหมายภาระงานจ านวน 1 ช้ินงาน 

2.2. จดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง การออกแบบโปสการ์ด และมอบหมายภาระ
งาน จ านวน 1 ช้ินงาน 

2.3. จดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง การออกแบบโปสเตอร์ และมอบหมายภาระ
งาน จ านวน 1 ช้ินงาน 

2.4. ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ โดยสามารถสรุป
กิจกรรมไดด้งัน้ี 
ตาราง 1 แสดงการก าหนดเวลาการเรียนแบบผสมผสาน  

เนือ้หา 
กจิกรรม 

รวมเวลาทั้งหมด 
แบบเผชิญหน้า  บทเรียนบนเวบ็  

ปฐมนิเทศ ,สอบก่อนเรียน 1  ชัว่โมง 1  ชัว่โมง 2  ชัว่โมง 
การออกแบบโลโก ้ 1 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง 2  ชัว่โมง 
การออกแบบโปสการ์ด 1 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง 2  ชัว่โมง 
การออกแบบโปสเตอร์ 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 4  ชัว่โมง 
สรุปผลการเรียนรู้,สอบหลงัเรียน 1  ชัว่โมง 1  ชัว่โมง 2  ชัว่โมง 

รวมเวลา 6  ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 

 
ทั้งน้ีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัเรียนวดัจากคะแนน 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 วดัจากส่วนของการ

ท าแบบทดสอบแบบปรนยัซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัแบบดทดสอบก่อนเรียน และร้อยละ 80 วดัจากส่วนของ
สร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ซ่ึงมี 3 ช้ินงาน รายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 ขอ้ แบบทดสอบหลงัเรียน  
30 ขอ้ 

ผลการสร้างช้ินงาน  
3 ช้ินงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20  ร้อยละ 80 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
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2.5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการ
สร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเสร็จ
ส้ินการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจความคิดเห็นท่ีมีเกณฑก์ารประเมิน
แบบประมาณค่า 5 ระดบั  

2.6. รวบรวมขอ้มลูทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
2.7. สรุปผลการทดลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีท าแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบท่ีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว(One 
Group Pretest Posttest Design โดยใชส้ถิติแบบ t-test แบบ Dependent Group 

ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ
ผสมผสาน ของนกัเรียนโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 ดงัน้ี 
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N ร้อย
ละ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
ร้อยละ 

S.D. 
ผลต่าง 

        ก่อนเรียน ปรนยั 30 ขอ้ 39 100 30 12.77 42.56 1.38 42.56 

หลงัเรียน 
ปรนยั 30 ขอ้ 39 20 30 23.27 15.51 1.82 

81.64 
ผลงานกราฟิก 39 80 75 62.00 66.13 2.36 

         * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงาน

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบผสมผสานในภาพรวม 
เท่ากบั 4.15 นกัเรียนมองเห็นประโยชน์เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง และน าไปสู่การปฏิบติัในชีวิต
จริง  
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ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้าง
ช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ี รายการ ระดบัความพงึพอใจ 

 

 ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

1 รูปแบบการจดักิจกรรม 4.05 0.39 มาก 

2 การแบ่งเวลาการเรียนแบบผสมผสาน 3.95 0.46 มาก 

3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3.97 0.49 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 3.95 0.39 มาก 

5 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.05 0.46 มาก 

6 เน้ือหาการเรียนมีความเหมาะสม 3.92 0.35 มาก 

7 จ านวนแบบทดสอบและภาระงานมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 3.90 0.38 มาก 

8 ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความน่าสนใจ 3.92 0.42 มาก 

9 หนา้เวบ็ออนไลนมี์รูปแบบน่าสนใจ 3.90 0.50 มาก 

10 ความสะดวกในการเขา้ใชง้านเวบ็ 3.95 0.56 มาก 

11 มีกระบวนการและเทคนิคการน าเสนอเน้ือหาน่าสนใจ 4.08 0.48 มาก 

12 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
พฒันาตนเอง 4.10 0.31 มาก 

13 
ความรู้ท่ีรับจากการเรียนบนเวบ็น้ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติั
ได ้ 4.08 0.42 มาก 

14 
โดยภาพรวมของการเรียนแบบผสมผสานมีประโยชนต่์อ
นกัเรียน 4.13 0.34 มาก 

15 มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบผสมผสานในภาพรวม 4.15 0.49 มาก 
 ค่าเฉลีย่ 4.01 0.43 มาก 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคญัๆ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียน
แบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงยอมรับ
สมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีอาจมาจากการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาข้ึน
เป็นการรูปแบบการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียนบนเวบ็ โดยแบ่งสัดส่วนการเรียนแบบ 
50:50  เน่ืองจากนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นั้นยงัไม่สามารถก ากบัตนเองใหมี้ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีมอบหมายไดดี้เท่าท่ีควร จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีครูคอยก ากบั และใหค้ าแนะน า ผูวิ้จยัไดแ้บ่งสัดส่วน
การเรียนการสอนแบบผสมผสานในอตัราส่วนท่ีเท่าๆกนั กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมแบบ
เผชิญหน้า เป็นการบรรยายความรู้ การสาธิตการสร้างงานโดยครูผูส้อนผ่านจอโปรเจกเตอร์ การ
มอบหมายภาระงาน การติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงาน  ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเวบ็ 
เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน สนองความแตกต่างในการเรียนของผูเ้รียน รวมถึงการเรียนในนอก
เวลาเรียนท าใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อน สามารถศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง มีกระดานสนทนา เพ่ือพูดคุย
สอบถามปัญหา การส่งงานผ่านระดบั รวมถึงตวัอย่างการสร้างงานท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรคช้ิ์นงานของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบั กราแฮม(Bonk and Graham, 2006)ไดก้ล่าวถึง การ
เรียนแบบผสมผสานวา่ เป็นการใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ไดดี้ข้ึนจากการเรียนดว้ยตนเอง สามารถเขา้ใจใน
การเรียนยิ่งข้ึน รวมถึงช่วยลดเวลาในการเรียนลง การปฏิบติัดว้ยตนเองมากข้ึน รองรับความหลากหลาย
ในการเรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงคุณสมบติัการเรียนบนเวบ็สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึงไดง่้าย ขยายแหล่ง
เรียนรู้ใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี(2545, หนา้ 27 )ท่ีกล่าวว่า การให้
ไดผ้ลดีนั้นควรจะตอ้งมีหลกัการและจดักระบวนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการโดยอาศยัรูปแบบการ
สอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาช่วยหรือมาผสมผสานกนัเพ่ือช่วยใหก้ระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ริปอง กลัป์ติ
วาณิชย(์2556, บทความ) ศึกษาเร่ือง ผลการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสอนแบบสาธิตเพ่ือการฝึก
ปฏิบติัวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เร่ือง การสร้างภาพเคล่ือนไหว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลยั พบว่า การเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสาธิตเพ่ือการฝึกปฏิบติั ส่งผลใหน้กัเรียน
สามารถปฏิบติัการสร้างผลงานภาพเคล่ือนไหวโดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.33 นัน่หมายถึง นกัเรียนมี
ความรู้สูงข้ึนจากการปฏิบติัการสร้างผลงาน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองการสร้างช้ินงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 39 คน พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43  เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่า รายการท่ีมีระดบัความพึงพอใจในระดบัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดโดยการเรียงล าดบั ไดแ้ก่ มีความพึง
พอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.15  รองลงมาคือ การเรียนแบบผสมผสานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 , สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาตนเอง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10, มีกระบวนการและเทคนิคการน าเสนอเน้ือหาน่าสนใจและความรู้ท่ีรับจากการเรียน
บนเวบ็สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หนา้เวบ็
ออนไลนมี์รูปแบบน่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ท่ีเป็นอยา่งน้ี เพราะวา่ ผูวิ้จยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานในอตัราส่วนร้อยละ50:50 ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีนักเรียนเรียนแบบเผชิญหน้าโดยการพบ
ครูผูส้อนและการเรียนผ่านบนเรียนบนเวบ็ ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการเรียนดว้ยตนเองนกัเรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนโดยการมีโอกาสสร้างช้ินงานอย่างอิสระ เห็นประโยชน์ของการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง   

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. โรงเรียนท่ีจะน าไปใช้ จะต้องมีความพร้อมเ ร่ืองของด้านเทคโนโลยี  คือมีเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะน าไปใช ้จะตอ้งมีทกัษะพ้ืนฐานในการใชค้อมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Adobe Photoshop) 

3. ครูผูส้อนท่ีจะน าไปใช้อาจน าไปปรับอตัราส่วนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากเดิม 50:50 
เป็นอยา่งอ่ืนไดซ่ึ้งสามารถยืดหยุน่ได ้ตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การเรียนแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมท่ีสนองความแตกต่างในการเรียนรู้ของนกัเรียนได้

เป็นอย่างดี ควรศึกษาการผสมผสานรูปแบบการเรียน มากกว่า 2 รูปแบบ เพ่ือสนองความตอ้งการของ
นกัเรียนหลายประเภท 

2. ควรศึกษาการใหน้กัเรียนสร้างช้ินงานท่ีตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการคิดใหก้บันกัเรียนไดดี้กวา่การสร้างช้ินงานดว้ยมือ 

3. การเรียนแบบผสมผสานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนในรูปแบบท่ีพบเห็นทัว่ไปแต่ไม่เขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ดงันั้นควรจดักิจกรรมตามแผน โดยศึกษาทฤษฏีการศึกษาหลายๆทฤษฏี
เพ่ือน ามาปรับใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสนองความแตกต่างของผูเ้รียน จะส่งผลใหส้ามารถวดัผล
การเรียนรู้ท่ีชดัเจนข้ึน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอรูปแบบและวิธีการพฒันาระบบการจดัการความรู้ดว้ยออนโทโลยี  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับบริการตอบปัญหากฎระเบียบแนวทางการปฏิบติัของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ท่ี มุ่งเน้นท่ีจะน า
โมเดลการสร้างองคค์วามรู้หรือ SECI Model (Nonaka and Takeuchi, 1995) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการสร้าง
ความรู้มาประยุกตใ์ช้ร่วมกบัเทคโนโลยีออนโทโลยี  เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกในการตอบปัญหา
ให้กบับุคคลท่ีเขา้มาติดต่อประสานงานกบับณัฑิตวิทยาลยั เช่น อาจารย ์เจา้หน้าท่ีภาควิชาประจ าคณะวิชา
ต่างๆ นกัศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป โดยบริการขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีวิธีการดาเนิน
งานวิจยัดงัน้ี 1)การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การพฒันาระบบ 4) 
ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ  โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเนน้ไปท่ี
การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ และการออกแบบ  ระบบการท างานหลกั คือ ผูใ้ชง้านระบบ
สามารถก าหนดค าถามและป้อนเขา้สู้ระบบ ตวัค าถามจะผา่นกระบวนการไปยงัโมดูลการคน้หาค าตอบซ่ึงจะ
ท าการคิวรี (query) ขอ้มูลจากฐานความรู้ออนโทโลยีท่ีมีความรู้ของปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา และถูก
อธิบายดว้ยขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล(Profile instance) ท่ีสร้างข้ึนจากออนโทโลยี  และน าเสนอในรูปแบบ
ของเวบ็บลอ็ก ท่ีใชร้ะบบสืบคน้เชิงความหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคน้หาเพื่อพฒันาระบบการจดัการ
องคค์วามรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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Abstract 

This paper presents the research and develops models for an Knowledge 

Management System using Ontology, to developing knowledge management systems for 

regulatory practices of the problems graduate students and assess the effectiveness of 

knowledge management systems. Our focus is to bring the model to build the knowledge, 

or SECI Model (Nonaka and Takeuchi, 1995), The process of knowledge creation 

applications, integrating ontologies yeast. To develop knowledge management-related 

regulations. Practices of graduate students. To facilitate the problem to the person who 

came to work with the Graduate School. Such as teacher, officials of the Department of 

the Faculty, students and prospective. The service information to resolve the problem 

quickly. Which has following details: 1) The analysis and data collection system 2) 

Design system 3) Development system 4) Evaluate the performance and satisfaction of 

users. By offering this Article will focus on the analysis and data collection system and 

Design system. The main system is the user can set question and enter the login. The 

question going through the process to find answers to the module will query information 

from the knowledge base ontologies mash with knowledge of the problem and how to 

resolve them. And is described by the instance profiles generated from ontologies. And 

presented in the form of a weblog. The semantic search systems. Efficient in seeking to 

develop knowledge management systems on the rules. Practices of graduate students. 

 
Key Word(S): Knowledge Management, Ontology, SECI Model, Semantic search 

system 

 

บทน า 
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานงาน สนบัสนุน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ซ่ึงกระบวนการด าเนินงานของบณัฑิต
วิทยาลยั กฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปัจจุบนั พบว่า บุคคลท่ีเขา้มา
ติดต่อกบับณัฑิตวิทยาลยัมีจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเปิดเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาและในช่วงภาคปลายการศึกษาของการขอส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเขา้มาติดต่อสอบถามในลกัษณะปัญหา
คลา้ยๆกนั ทั้งท่ีโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามหรือเขา้มาติดต่อโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึงเจา้หน้าท่ี
บณัฑิตวิทยาลยัใหบ้ริการไม่ทนัต่อความตอ้งการท่ีมีเป็นจ านวนมาก และบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีของบณัฑิตวิทยาลยั
เองก็ยงัไม่สามารถให้ค  าตอบท่ีชดัเจนไดโ้ดยตรงซ่ึงตอ้งไปถามเจา้หน้าท่ีบณัฑิตอีกท่านเพื่อมาตอบปัญหา
ต่างๆเหล่านั้น ซ่ึงจากการส ารวจพบว่าบณัฑิตวิทยาลยัมีขอ้มูลและความรู้อยู่มากมายท่ียงัไม่ไดถู้กจดัเก็บไว้
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อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ท่ีเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล (Tacit 
Knowledge) โดยเก็บรวบรวมจากหนงัสือ ผูเ้ชียวชาญ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถา้สามารถน ามา
แลกเปล่ียนกนัก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก ทั้งการแกปั้ญหาท่ีเคยเกิดข้ึน ดงันั้น การ
จดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ จะช่วยท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และสะดวกต่อการปฏิบติังานใหบ้ริการได้
เป็นอยา่งดี 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ ส าหรับบริการตอบปัญหากฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
   การพฒันาระบบการจดัการความรู้ดว้ยออนโทโลย ี โดยมีความสามารถดงัน้ี 

  1. ระบบสามารถท างานโดยผา่นเวบ็บลอ็กดว้ยระบบสืบคน้เชิงความหมายท่ีน าเทคนิคออนโทโลยมีา
เขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคน้หา 
 2. ขอ้มูลของระบบจะครอบคลุมเก่ียวกบักฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีด าเนินการใหบ้ริการแก่นกัศึกษารวบรวมจากคู่มือและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน โดยใช ้SECI Model 

3. ส่วนของผูดู้แลระบบ  
3.1 สามารถเพิม่ ลบ และแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ในระบบได ้ 
3.2 สามารถจดัการโครงสร้างขององคค์วามรู้ในระบบได ้
3.3 สามารถจดัการขอ้มูลของผูใ้ชใ้นระบบได ้

4. ส่วนของผูใ้ชง้านระบบ  
4.1 สามารถสืบคน้ขอ้มูลรายละเอียดท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
1. การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมา

พฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้ง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

2. โมเดลการสร้างองคค์วามรู้ (SECI Model) คือ การน าความรู้จาก Explicit Knowledge และ Tacit 
Knowledge สลบัไปมาไดจ้นเกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ไม่หยดุน่ิง เป็นวงจรหมุนเวียนตลอดเวลา  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอน (1) Socialization การถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคลโดยไม่ผา่นการเขียนเป็น
ตวัหนงัสือ ซ่ึงองคก์รสามารถสร้างความรู้ไดโ้ดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้กนั (Forum) มุมพกัผ่อนทาน
กาแฟร่วมกนั เป็นตน้ (2) Externalization การเปล่ียนความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) ไปสู่ความรู้ท่ี
ชดัแจง้(Explicit Knowledge) เพื่อให้อยูใ่นรูปแบบท่ีผูอ่ื้นจะรับรู้และเขา้ใจได ้เช่น การสนทนาแลกเปล่ียน
ทกัษะ ประสบการณ์ (3) Combination การเปล่ียนและรวบรวมความรู้ท่ีไม่ต่อเน่ืองกนัจากความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) ท าใหเ้ป็นระบบ สามารถสร้างความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ใหม่ๆ ข้ึนมาได ้
(4) Internalization การแบ่งปันและสร้างความรู้ จากความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ไปสู่ความรู้ท่ีฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) โดยมกัจะเกิดจากการน าความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติัจริง  

3. ออนโทโลย ีคือ โครงสร้างของความรู้เชิงแนวความคิด ซ่ึงบรรยายความรู้อยา่งมีขอบเขตและเป็น
การนิยามเพื่อก าหนดโครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของส่ิงท่ีสนใจใหมี้ความหมายตามขอบเขตขององคค์วามรู้ 
โดยใชค้ลาส ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส และคุณสมบติัของคลาส รูปแบบของการบรรยายออนโทโลยี จะ
ข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีใชแ้ทนขอ้มูลเชิงความหมาย เช่น ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ภาษาอาร์ดีเอฟ (RDF) และ
ภาษา OWL (Ontology Web Language) 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
นายธนากร สุวรรณวฒัน ์(2550) น าเสนองานวิจยั บริการช่วยเหลือเพือ่ตอบปัญหาการติดตั้งและการ

ใชง้านอุปกรณ์ระบบ Call Center โดยใชอ้อนโทโลจี  เพื่อใหบ้ริการในการเรียกคน้ขอ้มูลปัญหาและวิธีการ
แกไ้ขปัญหาของการติดตั้งและการใชง้านอุปกรณ์  โดยระบบงานจะท าการคน้หาขอ้มูลในฐานความรู้ซ่ึงมีการ
จดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบโพรไฟลเ์ชิงความหมายท่ีไดถู้กอธิบายข้ึนโดยใชอ้อนโทโลย ีวิธีการ
คน้หาใน 2 ลกัษณะ คือ การคน้หาดว้ยการระบุคียเ์วิร์ดและการคน้หาโดยพจิารณาความสัมพนัธ์ของปัญหาจาก
การอนุมานออนโทโลย ี  

อุบลรัตน ์ภูมิสถาน(2554) น าเสนองานวิจยั การพฒันาออนโทโลยเีชิงพื้นท่ีส าหรับมรดกทาง
วฒันธรรมไทย ไดน้ าเอาขอ้มูลของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมมาสกดัองคค์วามรู้โดยใหค้วามสนใจขอ้มูล
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ทางดา้นเวลา สถานท่ี และบุคคล และน าเอาออนโทโลยมีาช่วยในการจดัการฐานความรู้และน าเอาพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์มาช่วยในการบอกต าแหน่ง  โดยใชโ้ปรแกรม Protégé 4.0 และใชภ้าษา OWL DL และใช ้Pellet 
เป็นตวั Reasoner แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชค้  าส าคญัและการระบุ
ความสมัพนัธ์ และส่วนของการเพิ่มขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ   

 

วธีิการวจิัย 
ผูว้ิจยัก าหนดรูปแบบแผนงานวิธีการวจิยัเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการการพฒันาระบบการจดัการ

องคค์วามรู้ดว้ยออนโทโลย ี ใหบ้รรลุตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยมีล าดบัขอบเขตดงัน้ี 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

 

 
   รูปท่ี 1 ระบบการจดัการองคค์วามรู้ 
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ในการพฒันาผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ในบทความน้ีผูว้ิจยัจะ
กล่าวถึง 2 ขั้นตอนแรก คือ กระบวนการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบและการออกแบบระบบ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลของระบบ 
เป็นขั้นตอนในการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับระบบการจดัการองคค์วามรู้  โดยผูว้ิจยัใชรู้ปแบบโมเดล

การสร้างองคค์วามรู้หรือ SECI Model  ในการจดัเก็บความรู้ ออกเป็น 4 วิธี คือ 1. Socialization เป็นการ
แบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้จากคนไปสู่คน โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงของผูส่ื้อสารการพูดคุยระหว่าง
กนัอยา่งไม่เป็นทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์วิธีแกปั้ญหาในงาน การสอนงาน
ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง  2. Externalization เป็นการดึงความรู้จากภายในตวับุคคลถ่ายทอดออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เช่น ต ารา คู่มือปฏิบติังาน 3. Combination เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากหนังสือ ตารา มา
สร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ ๆ เพื่อนาไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 4. Internalization เป็นการ
น าความรู้จาก Explicit Knowledge กลบัเขา้ไปเป็นความรู้ Tacit Knowledge คือการนาความรู้ท่ีเรียนรู้มาไป
ปฏิบติัจริง เช่น หวัหนา้งานเขียนคู่มือการปฏิบติังาน (เป็น Explicit) เม่ือลูกนอ้งอ่านแลว้สามารถทางานได ้จะ
เกิดเป็นความรู้ประสบการณ์อยูใ่นตวัลูกนอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดแหล่งขอ้มูลไว ้ดงัน้ี  

1) สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ซ่ึงเป็นบุคคลากร
ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร สายงานละ 2 คน 5 สายงาน ไดแ้ก่ งานบริหารและธุรการ งานคลงั
และพสัดุ งานส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา งานแผนและพฒันาระบบ  รวมทั้งส้ิน 10 
คน โดยผูว้ิจยัก าหนดคุณสมบติัของบุคคลากรของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร คือ ตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท างานไม่นอ้ยกว่า 2 ปี เพื่อให้ไดเ้ทคนิคการแกปั้ญหาท่ีครอบคลุมมากข้ึน โดยการ
สัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัค าถามและล าดบัขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์โดยมุ่งไปท่ีประเด็นท่ี
ตอ้งการเป็นหลกั มีการบนัทึกขอ้มูลโดยการถ่ายภาพ หรือวีดีโอ พร้อมการจดบนัทึก  

2) ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลเอกสารและหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ส าหรับเป็นขอ้มูลในการก าหนด
ขอบเขตแนวคิด เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

3) ศึกษาโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลตลอดจนรูปแบบการจดัเกบ็ขอ้มูลในขอบเขตของ
ขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตามแนวคิดของออนโทโลย ี
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รูปท่ี 2 กระบวนการด าเนินงานของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์ความตอ้งการของการประยกุตใ์ชอ้อนโทโลยเีพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ ของ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จากการศึกษาพบวา่ขอ้มูลทางดา้นบริการตอบปัญหากฎระเบียบ แนว
ทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้อบถามความรู้

รับสมัครนักศึกษาและผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สอบ
ภาษาต่างประเทศ/สอบประมวลความรอบรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ตรวจรูปเล่มและส่ง
เล่มฉบับสมบูรณ์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประมวลผลการศึกษา 

ตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษา 

เสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติปริญญา 

รับทรานสคริปและใบรับรองวุฒิ 
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จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานในบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อหาความสมัพนัธ์ท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กบักระบวนการ ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบ  ดงัน้ี 
 2.1 กรอบแนวคิดในการประยกุตใ์ชอ้อนโทโลยีเพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ ของบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 กระบวนการด าเนินงานของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรมี 8 กระบวนการหลกั คือ รับ
สมคัรนักศึกษาและผ่านกระบวนการสอบคดัเลือก ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
บณัฑิตวิทยาลยั ลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ/สอบภาษาต่างประเทศ/สอบประมวลความ
รอบรู้/สอบวดัคุณสมบติั  สอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ/ตรวจรูปเล่มและส่งเล่มฉบบัสมบูรณ์ 
ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัปริญญา 
รับทรานสคริปและใบรับรองวฒิุ ซ่ึงทั้ง 8 กระบวนการหลกัน้ีเป็นกระบวนการในการด าเนินงานโดยเร่ิมตั้งแต่
เร่ิมตน้คือ สมคัรเขา้ศึกษาและส้ินสุดเม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา    
 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโครงสร้างของออนโทโลย ีในการด าเนินงานพฒันาระบบบริการช่วยเหลือเพื่อ
บริการช่วยเหลือตอบปัญหากฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของออนโทโลย ี ในการอธิบายขอ้มูลปัญหาและการแกไ้ข
ปัญหา โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 4 กลุ่ม ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 แสดงขอ้มูล Upper Ontology ของ Graduate Service  ออนโทโลยท่ีีก าหนด 
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ซ่ึงมีรายละเอียดในการก าหนดแนวความคิดและคุณสมบติั  รายละเอียดของแนวความคิดแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1กกแนวความคิดส าหรับ Graduate Service 
แนวความคิดท่ี แนวความคิด รายละเอียด 

1 Problem แนวความคิดแทนขอ้มูลปัญหาในการใหบ้ริการระดบับณัฑิตศึกษา 
2 Solving 

Method 
แนวความคิดแทนขอ้มูลการแกไ้ขปัญหา 

3 Graduate 
Service 

แนวความคิดแทนข้อมูลระบบของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงในงานวิจัยน้ี
ประกอบด้วยเร่ือง การเข้าศึกษา การลงทะเบียน การสอบ การท า
วิทยานิพนธ์ และการขอส าเร็จการศึกษา 

4 Personnel แนวความคิดแทนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ศึกษา การลงทะเบียน 
การสอบ การท าวิทยานิพนธ์ และการขอส าเร็จการศึกษา 

5 Admission แนวความคิดแทนซบัคลาสของ Graduate Service แทนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเขา้ศึกษา 

6 Registration แนวความคิดแทนซบัคลาสของ Graduate Service แทนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทะเบียน 

7 Examination แนวความคิดแทนซบัคลาสของ Graduate Service แทนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสอบ 

8 Thesis Project แนวความคิดแทนซบัคลาสของ Graduate Service แทนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าวิทยานิพนธ์ 

9 Graduate แนวความคิดแทนซบัคลาสของ Graduate Service แทนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขอส าเร็จการศึกษา 
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รายละเอียดของคุณสมบติัท่ีก าหนดแบบคุณสมบติัของวตัถุ(Object Property) แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  คุณสมบติัของวตัถุส าหรับ Graduate Service 
คุณสมบติัท่ี คุณสมบติั รายละเอียด 

1 solvedBy เป็นคุณสมบติัท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส Problem ไปยงัคลาส Solving 
method ซ่ึงหมายถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นอินสแตนทอ์ยูใ่นคลาส Problem จะถูก
เช่ือมโยงไปยงัวิธีการตรวจสอบหรือแกปั้ญหาท่ีเป็นอินสแตนทอ์ยูใ่นคลาสของ 
Solving Method 

2 relateProblem เป็นคุณสมบติัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส Solving Method ไปยงัคลาส 
Problem ซ่ึงหมายถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอินสแตนทใ์นคลาสของ SolvingMethod 
จะถูกเช่ือมโยงวา่สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาใดๆ ในคลาส Problem ได ้

3 hasProblem เป็นคุณสมบติัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาสของ Graduate Service และ 
Personnel ไปยงัคลาส Problem หมายถึง เซอร์วิสของระบบ ในคลาส Graduate 
Service และ บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในคลาส Personnelจะถูกเช่ือมโยงไปปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดก้บัระบบงานหรือบุคคลากรในคลาส Problem 

4 relateTo เป็นคุณสมบติัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส Problem ไปยงัคลาส Graduate 
Service และ Graduate Service หมายถึงปัญหาท่ีอยูใ่นคลาส Problem เก่ียวขอ้งกบั
อุปกรณ์ หรือ เซอร์วิสในคลาส Graduate Service และ Graduate Service 

5 effectTo เป็นคุณสมบติัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาท่ีอยูใ่นคลาสของ Problem ดว้ย
กนัเอง หมายถึง ปัญหาบางปัญหาจะมีผลกระทบท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ได ้

6 accociateTo เป็นคุณสมบติัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Personnel  กบั Graduate Service และ
Graduate Service ดว้ยกนัเอง หมายถึง บุคคลากรในคลาสของ Personnel จะถูกใช้
เพื่อใหเ้ซอร์วิสใน Graduate Service ท างานได ้และบางเซอร์วิสอาจมีความ
เก่ียวเน่ืองไปยงัเซอร์วิสอ่ืนๆอีกดว้ย 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         856 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



รายละเอียดของคุณสมบติั  ท่ีเป็นแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง คลาสกบัชนิดขอ้มูล (Datatype 
Property) แสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาสกบัชนิดขอ้มูล (Datatype Property) ส าหรับ Graduate Service 

คุณสมบติัท่ี คุณสมบติั รายละเอียด 
1 problemID เป็นการระบุค่าคงท่ีชนิด อินทีเจอร์ (Integer)เพื่อใชเ้ป็นหมายเลข ก ากบั

ของปัญหาแต่ละปัญหา 
2 problemTitle เป็นการระบุค่าคงท่ีชนิด สตริง (String)เพื่อใชอ้ธิบายปัญหา 
3 problemDescription เป็นการระบุค่าคงท่ีชนิด สตริง (String)เพื่อใชแ้สดง รายละเอียดของ

ปัญหา 
4 problemKeyword เป็นการระบุค่าคงท่ีชนิด สตริง (String) 

เพื่อใชก้ าหนดคียเ์วิร์ด ใหก้บัปัญหาแต่ละปัญหา 
5 solvingMethodDescription เป็นการระบุค่าคงท่ีชนิด สตริง (String)เพื่อใชอ้ธิบาย การแกไ้ขปัญหา 

 

ในการพฒันาโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ การพฒันาในส่วนของส่วนติดต่อผูใ้ชแ้ละการ
สร้างออนโทโลยฐีานความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 

1. ในส่วนติดต่อผูใ้ชก้บัผูใ้ชง้านจะเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาเป็นแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่โดยใชภ้าษา 
PHP เป็นภาษาหลกัในการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่ และส่วนของการเขียนเพือ่ติดต่อออนโทโลย ีจะใช ้RAP 
(RDF API for PHP) ในการเขียนเพื่อคิวรีขอ้มูลจากออนโทโลย ี

2. ในส่วนของการสร้างออนโทโลยฐีานความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Protégé ซ่ึงเป็น
โปรแกรมน้ีมีลกัษณะเป็น GUI ใชง้านง่ายโดยโปรแกรม Protégé จะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเราสร้างใหเ้ป็นภาษา 
OWL เพื่อน าไปคิวรีหาขอ้มูลต่อไปได ้
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รูปท่ี 4  แสดงหลกัการสร้างและใชง้านระบบ 
 

รูปแบบหลกัในการคน้หาขอ้มูล 
 1. คน้หาค าส าคญั (Keyword Search)  
ในรูปแบบน้ีเราจะท าการคน้หาโดยระบุค าส าคญัของปัญหาท่ีตอ้งการคน้หาและระบบจะน าค าส าคญั

เขา้ไปคน้หาจากคุณสมบติั  Problem Keyword ท่ีท าการก าหนดไวใ้นแต่ละปัญหาจะท าใหไ้ดปั้ญหาท่ีตรงกบั
ค าส าคญัข้ึนมา ทั้งน้ีดว้ยความสมัพนัธ์ท่ีถูกก าหนดดว้ย คุณสมบติัต่าง ๆจะเช่ือมโยงปัญหากบับุคคลากรและ 
ระบบของบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในการระบุค าส าคญั คือ การระบุลกัษณะของปัญหา หรือส่ิงท่ีเกิดปัญหา ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี การระบุ
ลกัษณะของปัญหา เช่น “ลงทะเบียน” “วิทยานิพนธ์” 

 

 
 
รูปท่ี 5  แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างการใชง้านของระบบ 
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สรุปผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบการจดัการความรู้ดว้ยออนโทโลย ี  โดยไดน้ าโมเดลการสร้างองค์

ความรู้หรือ SECI Model มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั ซ่ึงมีวิธีการด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 
ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาระบบ 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
 
โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเนน้ไปท่ี การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ  

และการออกแบบระบบ  ซ่ึงระบบการท างานหลกั คือ ผูใ้ชง้านระบบสามารถก าหนดค าถามและป้อนเขา้สู้
ระบบ ตวัค าถามจะผา่นกระบวนการไปยงัโมดูลการคน้หาค าตอบซ่ึงจะท าการคิวรี (query) ขอ้มูลจาก
ฐานความรู้ออนโทโลยท่ีีมีความรู้ของปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา และถูกอธิบายดว้ยขอ้มูลของตวัอยา่ง 
(Profile instance) ท่ีสร้างข้ึนจากออนโทโลย ี และน าเสนอในรูปแบบของเวบ็บลอ็ก ท่ีใชร้ะบบสืบคน้เชิง
ความหมาย 
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา พระพุทธรูปสําริดทีมีจารึก และสร้างขึน

ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรลา้นนา ซึงไดแ้ก่ 8 จงัหวดัทางภาคเหนือในปัจจุบนั คือ จงัหวดัเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลําปาง จงัหวดัลาํพูน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา และจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งจารึกทีฐานพระพุทธรูป และรูปแบบศิลปะโดยศึกษาขอ้มูล

จากจารึกทีฐานพระพุทธรูป จาํนวนทงัสิน 162 องค ์ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มพระพุทธรูปทีมีจารึกทีระบุปีสร้าง ระบุอายุอยู่ในปี พ.ศ. 2008 – 

2366 โดยสามารถจดักลุ่มพระพุทธรูปจากปีสร้าง เพือนาํมาวิเคราะห์ทางดา้นจารึก และรูปแบบศิลปะ 

ออกเป็น 4 กลุ่มตามช่วงเวลา ซึงจะทาํใหใ้นแต่ละกลุ่มเห็นถึงการเปลียนแปลง และพฒันาการทางดา้นการ

จารึก และรูปแบบศิลปะทีชดัเจนขึน โดยสามารถนาํแบบแผนการจารึกทีไดจ้ากการวิเคราะห์ และการ

เปลียนแปลงรูปแบบศิลปะในแต่ละช่วงเวลา มาใชใ้นการศึกษาพระพุทธรูปทีมีจารึก แต่ไม่ไดร้ะบุปีสร้าง 

หรือจารึกทีลบเลือนได ้

 นอกจากนียงัสามารถนาํเนือหาทีปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูปมาวิเคราะห์บริบทต่างๆที

เกิดขึนในขณะนนั เช่น ความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ ความเชือ และวถิีชีวติ รวมไปถึงบทบาทของ

ทางดา้นศาสนาทีมีผลต่อการเมืองการปกครอง 

 

คาํสําคญั : พระพุทธรูปลา้นนา, พระพุทธรูปสาํริด, จารึกลา้นนา 
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Abstract   
 The research is aimed to study the bronze Buddha images found in the 
areas that were under the control of Lanna Kingdom. They are, nowadays, 8 
provinces, namely Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Prae, Nan, Prayao 
and Mea Hong Son. The research is an integrated study between the images and their 
literal evidence; and style of art. This is to analyze the relation between the artistic 
study of the Buddha images and the inscriptions on the pedestals of those images. 
 The principal focused group is the 162 Buddha images with an inscription 
on its base. The method of study includes dating Buddha images according to their 
inscription, historical record and other related ancient documents as well as analyzing 
the result from the comparative study on Buddha images’ styles. 
 The study of the inscriptions on the Buddha images’ pedestals can help the 
researcher in finding the evolution and chronology of Buddha images as the study on 
artistic styles did. Moreover, interpretation of the inscriptions reflects more apparently 
the way of people’s life based on Buddhism in the Lanna period. Consequently, the 
study on artistic styles together with inscriptions allows the researcher to examine 
much more evidence from both sides, which help us to apprehend some new 
dimensions of Lanna art more clearly. 
 
Key word : Lanna buddha image, Bronze buddha image, Lanna inscription 
  

บทนํา  

 พระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนา เริมปรากฏในราวตน้พุทธศตวรรษที 21 เป็นตน้มา การพบ

พระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนานบัเป็นหลกัฐานสําคญัทีช่วยในการกาํหนดอายุศิลปกรรมให้ชดัเจนขึน 

เหตุเพราะวา่ส่วนหนึงของจารึกมีการระบุศกัราชในการสร้าง  

สิงทีปรากฏในจารึกจะประกอบไปดว้ยตวัเลข และตวัอกัษร ซึงเมือนาํมาแปลความทาํให้

ทราบถึงปีทีสร้าง ชือของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการสร้าง สิงทีไดก้ระทาํลงไป และ

วตัถุประสงคใ์นการสร้าง แต่ดว้ยการจารึกบนฐานพระพุทธรูปจะอยู่บนพืนทีทีจาํกดั ทาํใหมี้การเลือกสรร

คาํทีนาํมาจารึกตามความตอ้งการของผูใ้หส้ร้างนนัๆ จึงมีเนือความในจารึกทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูป

แตกต่างกนั ดงันนัจึงอาจพบว่าจารึกบนฐานพระพุทธรูปจะเลือกการบนัทึกปีทีสร้าง ผูส้ร้าง หรือ สิงที

ผูใ้หส้ร้างตอ้งการใหจ้ารึกเท่านนั  

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าพระพุทธรูปทีมีจารึกบางส่วนไม่มีการระบุศกัราชสร้าง โดยจารึกเพียง

ขอ้ความเกียวกบัการอุทิศถวาย หรือหลกัธรรมภาษาบาลี จึงตงัขอ้สังเกตว่าแบบแผนในจารึกทีมีการ

เปลียนแปลงนี สามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดอายุ หรือช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งจากการกาํหนดอายุ
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ทางรูปแบบศิลปกรรมไดห้รือไม่ และเนือหาทีใช้ในจารึกบนฐานพระพุทธรูป ทาํหน้าทีเพือบนัทึก

เรืองราวทางพระพุทธศาสนาเท่านนั หรือสามารถบอกถึงบริบทในสังคมลา้นนาไดห้รือไม่อย่างไร 

 ในการศึกษาทีผ่านมาเกียวกบัพระพุทธรูปลา้นนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการกาํหนดอายุจากการ

วเิคราะห์ทางรูปแบบร่วมกบัปีทีสร้างพระพุทธรูปทีมีจารึกทีฐานเป็นเกณฑ์ ในขณะทีหลกัฐานดา้นการ

วเิคราะห์ร่วมกบัจารึกนนัยงัไม่ค่อยมีนกัวชิาการใหค้วามสนใจอย่างจริงจงั อาจเนืองดว้ยตอ้งใชค้วามรู้ทาง

จารึก และการศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะมาวิเคราะห์ร่วมกนั และหลกัฐานเหล่านนัมกัไม่อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ ทงัพระพุทธรูปเหล่านียงัไดรั้บการเคลือนยา้ยไปตามทีต่างๆ ตามการเปลียนแปลงทาง

การเมือง ส่งผลใหเ้ป็นอุปสรรคในการศึกษาอย่างยิง 

 ผู ้ทีศึกษาเกียวกับจารึกทีฐานพระพุทธรูปล้านนาทีสําคญั ได้แก่ นาย เอ บี กริสโวลด ์

นกัวิชาการชาวอเมริกันผู ้สนใจศึกษาศิลปะไทย โดยเฉพาะพระพุทธรูปล้านนา ได้เสนอทฤษฎีใน

การศึกษาพระพุทธรูปลา้นนาไว ้จากการคน้พบพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรกลุ่มหนึง กริสโวลดไ์ดเ้รียกชือ

พระพุทธรูปกลุ่มนีวา่พระพุทธรูปแบบพระสิงห์ โดยพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรทีพบมีจารึกระบุปีสร้าง

ตงัแต่ พ.ศ. 2000 ลงมา จึงใช้ช่วงเวลาดงักล่าวมากําหนดอายุพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรทีมีรูปแบบ

คลา้ยคลึงกนัแต่ไม่มีจารึก วา่อาจจะหล่อขึนในช่วงเวลาเดียวกนั 

 หลงัจากขอ้เสนอขา้งตน้ ทาํใหมี้ผูส้นใจ และศึกษาอย่างกวา้งขวางในหลายประเด็น เพราะ

ส่งผลถึงการกาํหนดอายุของอาณาจกัรลา้นนา โดยศาสตราจารย์ ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศสกุล ได้เสนอว่า

พระพุทธรูปแบบเดียวกนัแต่ไม่มีจารึกนนั บางองคมี์ความงดงาม จึงควรจะมีอายุมากกวา่ หรือพระพุทธรูป

ทีมีจารึกนันเป็นงานทีจาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทีไม่มีจารึก ซึงคงจะสร้างขึนราวครึงหลงัพุทธ

ศตวรรษที 18 - 19 

 ต่อมานายฮนัธ์ เพนธ์ นกัวจิยัประจาํสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดท้าํการศึกษาวิจยั

และเก็บขอ้มูลจารึกทีฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ไดว้เิคราะห์เนือหาของจารึกทีเปลียนไปโดยเสนอ

แนวความคิดว่าพระพุทธรูปสมัยเก่าเท่านันทีมีการจารึกคาถาภาษาบาลี ในส่วนยุคต่อมาจะเป็น

พระพุทธรูปทีมีจารึกคาํปรารถนา และในยุคหลงัสุดจะมีคาํจารึกถึงผูที้ล่วงลบัไปแลว้ 

 นายสุรศกัดิ ศรีสําอาง อดีตผูอ้าํนวยการสํานกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เป็นท่านหนึงทีให้

ความสนใจในการศึกษา เก็บข้อมูลพระพุทธรูปในภาคเหนือเป็นจาํนวนมาก และไดจ้ดักลุ่มรูปแบบ 

พระพุทธรูปทีมีจารึก ซึงสามารถใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการศึกษาพระพุทธรูปในลา้นนา นอกจากนียงัไดมี้

การใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางดา้นรูปแบบร่วมกบัภาษาศาสตร์ เพือการกาํหนดอายุพระพุทธรูปดว้ย 
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 รายงานการวจิยัของพระพุทธรูปในประเทศไทย ของ ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิชยั สายสิงห์ ได้

ทาํการศึกษาและกําหนดอายุกลุ่มพระพุทธรูปล้านนาไวอ้ย่างละเอียด รวมทงัวิเคราะห์อิทธิพล และ

พฒันาการทางรูปแบบของพระพุทธรูป ทาํให้การกําหนดอายุมีความชดัเจนมากขึน โดยการวิเคราะห์

รูปแบบศิลปกรรมร่วมกบัเอกสารโบราณ เช่น ตาํนาน และพงศาวดาร รวมไปถึงความเชือในทอ้งถนิเขา้มา

ตรวจสอบร่วมกับรูปแบบศิลปะ ซึงในงานวิจยัข้างต้นนีแสดงให้เห็นระบบวิธีคิดอย่างใหม่ทีให้

ความสําคญักับการวิเคราะห์หลกัฐานอืนๆ เช่น จารึก ตาํนาน และพงศาวดาร ตลอดจนความเชือใน

ทอ้งถิน เขา้มาใชป้ระกอบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ 

 ร อ ง ศ า ส ตร า จ า ร ย์  ม . ล .  สุ ร ส ว ัส ดิ  ศุ ข ส ว ัส ดิ  อา จ า ร ย์ปร ะ จํา ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดท้าํการวิจยัพระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนาไว ้โดยศึกษาพระพุทธสิหิงค์ และ

พระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนา ซึงเป็นการวิเคราะห์จากรูปแบบศิลปะ จารึก และเอกสารโบราณ ทาํให้

เห็นถึงพฒันาการของพระพุทธสิหิงคแ์ละพระพุทธรูปองคอ์ืนๆทีสัมพนัธ์กนั นอกจากนียงัไดว้เิคราะห์ถึง

ความสัมพนัธ์พระพุทธรูปในลา้นนากบันิกายมหายาน ซึงน่าจะเกียวขอ้งกนัในดา้นเทคนิคการสร้าง

พระพุทธรูปในลา้นนาดว้ย 

 ในการศึกษาทีผ่านมา พบว่านกัวิชาการมีแนวทางวิธีวิจยัทีหลากหลาย และส่วนใหญ่ยงั

มุ่งเนน้ไปในการกาํหนดอายุพระพุทธรูป ซึงการศึกษาดงักล่าวนนั เป็นการเก็บขอ้มูลเฉพาะเป็นรายองค ์

เป็นกลุ่ม และเฉพาะช่วงเวลา ยงัอาจขาดการวเิคราะห์ภาพรวมของพระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนาทงัหมด 

โดยใชก้ารตีความเนือหาของจารึกประกอบกบัการศึกษารูปแบบศิลปะไปดว้ยกนั ดงันนั พระพุทธรูปทีมี

จารึกจึงควรมีการศึกษาเพิมเติมและรวบรวมใหล้ะเอียดมากขึน โดยใชแ้นวทางการศึกษาจากการวเิคราะห์

ทางประวติัศาสตร์ศิลปะร่วมกบัหลกัฐานทางดา้นจารึกทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูป รวมทงัใช้หลกัฐาน

ดา้นเอกสารต่างๆ  มาช่วยสนับสนุนแนวความคิดในการวิเคราะห์กาํหนดอายุ พร้อมทงัความเข้าใจ

เรืองราวในเนือหาจารึกทีปรากฏด้วย ทงันีนอกจากจะใช้เพือเป็นแนวทางหนึงในการวิเคราะห์ และ

ตรวจสอบการกําหนดอายุพระพุทธรูปได้แล้ว อาจช่วยให้ทราบถึงความเชือมโยงเรืองราวทาง

ประวติัศาสตร์ ผ่านงานศิลปกรรมและจารึกควบคู่กนั รวมทงัสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสังคม และวฒันธรรม

ลา้นนาไดช้ดัเจนมากยิงขึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบศิลปกรรม และจารึกทีฐานพระพุทธรูปลา้นนา  

 2. เพือศึกษาแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป และธรรมเนียมใน การจารึก  

 3. เพือตงัขอ้สังเกตเรืองหลกัเกณฑ ์และตวัแบบการกาํหนดอายุพระพุทธรูป ลา้นนาทีมีจารึก 

 

วิธีการวิจัย 

 1. ทบทวนผลการศึกษา และการวิจยัทีผ่านมาในอดีตทีมีความเกียวข้องกบัพระพุทธรูป

ลา้นนา และจารึกทีฐานพระพุทธรูปในลา้นนา 

 2. ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ลา้นนา และเอกสารการแปลความจารึกทีฐาน

พระพุทธรูป รวมทงัเอกสารการแปลจารึกลา้นนา 

 3. ศึกษารูปแบบ พฒันาการ และการกาํหนดอายุของพระพุทธรูปลา้นนา รวมถึงทฤษฎีต่างๆ

ทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบของพระพุทธรูปลา้นนา 

 4. สํารวจเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการถ่ายภาพ และคดัลอกจารึกทีฐานพระพุทธรูป 

 5. ดาํเนินการวิจยัแบบอธิบาย และบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์ ได้แก่ การจดักลุ่ม

พระพุทธรูปโดยแบบแผนการจารึก และตรวจสอบการกาํหนดอายุจากรูปแบบศิลปะ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาพระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนา จาํนวน 162 องค์ ทีปรากฏใน 8 จงัหวดัทาง

ภาคเหนือในปัจจุบนั โดยใชแ้หล่งขอ้มูลการขึนทะเบียนโบราณวตัถุในภาคเหนือ ของกรมศิลปากร จาก

การศึกษาถึงแหล่งทีพบพระพุทธรูปทีมีจารึก สามารถแสดงให้เห็นถึงการกระจายตวัของงานศิลปกรรม 

รวมถึงขอบเขตพืนทีทีมีการสร้างพระพุทธรูปในแต่ละช่วงเวลา ซึงมีความสัมพนัธ์กบัอาํนาจทางการเมือง 

และเศรษฐกิจตามช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ โดยในราวกลางพุทธศตวรรษที 20 ถึงปลายพุทธศตวรรษที 

21 ซึงถือวา่เป็นยุคทองของลา้นนา อนัไดแ้ก่รัชกาลพระเมืองแกว้นนัเป็นช่วงทีมีการสร้างพระพุทธรูปทีมี

จารึกมากทีสุด แต่ในทางกลบักนัช่วงตน้พุทธศตวรรษที 22 เมือครังอาณาจกัรลา้นนาตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของพม่า พบวา่มีการสร้างพระพุทธรูปทีมีจารึกน้อยลงอย่างมาก เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่าความ

มนัคงของอาณาจกัรส่งผลต่องานศิลปกรรมอย่างมาก  
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เมือนาํกลุ่มพระพุทธรูปทีมีจารึกระบุปีสร้าง มาแบ่งกลุ่มตามช่วงเวลาการสร้าง จะเห็นถึง

พฒันาการทางดา้นรูปแบบทีเปลียนแปลงไปตามช่วงเวลาไดอ้ย่างละเอียด และนาํมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

กําหนดรูปแบบศิลปกรรมทีมีความชัดเจนมากขึน เช่น ล ักษณะการเจาะช่องคล้ายลายเมฆทีฐาน

พระพุทธรูปพบมาแลว้ในตงัแต่ช่วงปลายรัชกาลพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ. 2028) แต่มีความนิยมในการเจาะ

ช่องอย่างมากในรัชกาลพระเมืองแกว้ (พ.ศ. 2038-2068) และเริมลดความนิยมลงในเมืองเชียงใหม่ แต่ยงั

พบบา้งในเมืองเชียงราย และฝาง จนกระทงัหมดไปในราวปลายพุทธศตวรรษที 22 เป็นตน้ โดยสามารถ

นาํลกัษณะทีเปลียนแปลงทางรูปแบบมาใช้ในการกําหนดอายุพระพุทธรูป และยงัแสดงให้เห็นถึง

พฒันาการทางดา้นรูปแบบทีเกิดขึน รวมไปถึงอิทธิพลทางรูปแบบศิลปกรรมทีมีการรับ และการส่งจาก

เมืองหลวงไปยงัเมืองโดยรอบๆไดอ้ีกดว้ย 

ส่วนสําคญัของการจดักลุ่มตามช่วงเวลานี ยงัแสดงให้เห็นถึงแบบแผนจากจารึกทีมีการ

เปลียนแปลง ซึงสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาทีมีการปรับเปลียนรูปแบบของงานศิลปกรรม จึงนาํแบบแผนจารึกมา

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดอายุพระพุทธรูปทีมีจารึกแต่ไม่ระบุปีสร้าง เช่น ในระยะแรกทีมีการพบจารึกบน

ฐานพระพุทธรูปนิยมการจารึกทีมีเนือความยาว ซึงประกอบไปดว้ย ปีทีสร้าง ชือผู ้ให้สร้าง และคาํ

อธิษฐาน ต่อมาราวกลางพุทธศตวรรษที 21 มกัจะพบการจารึกสันๆ คือ มีเพียงปีสร้าง หรือไม่ปรากฏชือ

ผูส้ร้าง หรือคาํอธิษฐาน ในช่วงต่อมากลบัมานิยมการจารึกเนือความยาวๆอีกครัง โดยเน้นการจารึกคาํ

อธิษฐาน เป็นตน้ โดยเมือนาํแบบแผนจารึก มาใชใ้นการกาํหนดอายุร่วมกนักบัเกณฑ์ในการกาํหนดอายุ

จากรูปแบบแลว้ เห็นวา่มีความใกลเ้คียง และสอดคลอ้งกนั ดงันนัแนวทางการกาํหนดอายุร่วมกนัระหว่าง

แบบแผนจารึก และรูปแบบศิลปะ สามารถนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี 

นอกจากนีแนวทางการนําแบบแผนจารึกมาเป็นวิธีหนึงในการร่วมตรวจสอบอายุ

พระพุทธรูป สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างดีในหลายกรณี โดยหากมีตวัอย่างทีใช้จาํนวนมากพอทีจะสามารถ

นาํมาเปรียบเทียบได ้เช่น การกาํหนดอายุดว้ยช่วงเลาทีมีความนิยมใช้คาถาปฐมงัในการจารึกบนฐาน

พระพุทธรูป โดยจะพบในช่วง พ.ศ. 2008 – 2116 ซึงสามารถกาํหนดอายุจารึกทีใช้คาถาปฐมงัให้อยู่ใน

ช่วงเวลาดงักล่าวได ้เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการกาํหนดอายุจารึกบนฐานพระพุทธรูปโดยใช้วิธี

วเิคราะห์จากแบบแผนจารึก ไม่สามารถกาํหนดอายุจารึกจากชือทีปรากฏในจารึกบนฐานพระพุทธรูปได้

อย่างสมบูรณ์ เนืองจากชือทีพบส่วนใหญ่เป็นชือตาํแหน่งทางการเมือง หรือ สมณะศกัดิของพระสงฆ์ ทาํ

ใหไ้ม่สามารถเทียบหาชือบุคคล เพือกาํหนดอายุได ้นอกจากวา่มีการใหข้อ้มูลมากพอทีจะสืบคน้ชือบุคคล

นนัได ้
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ซึงจากการนาํแนวทางการกาํหนดอายุดงักล่าวมาใชก้บักลุ่มพระพุทธรูปทีมีจารึก แต่ไม่ระบุ

ปีสร้างบางองค ์พบวา่ การจารึกบนฐานพระพุทธรูปนนั น่าจะมีมาแลว้อย่างนอ้ยในราวพุทธศตวรรษที 20 

คือเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัพระพุทธรูปทีมีจารึกในศิลปะสุโขทยั เพราะแบบแผนการจารึกทีไม่มีการระบุ

ปีสร้างนนั มีความนิยมมาก่อนการจารึกทีระบุปีสร้าง อย่างทีพบในศิลาจารึกสุโขทยั พระพุทธรูปทีมีจารึก

ศิลปะสุโขทยั หรือศิลาจารึกลา้นนา ก็พบว่าในระยะตน้นนั ไม่นิยมจารึกปีสร้างเช่นกนั ดงันนั อาจตอ้ง

ทบทวนใหม่วา่ ตาํนานมูลศาสนาทีกล่าววา่ พระสงฆนิ์กายป่าแดง ให้ทาํลายพระพุทธรูปนนั อาจไม่เป็น

ความจริง หรือ พระพุทธรูปล้านนาสร้างขึนภายหลงัปี พ.ศ. 2000 นันเป็นไม่ถูกต้อง แต่เหตุทีพบ

พระพุทธรูปทีมีจารึกหลงั พ.ศ. 2000 นนั เกียวกบัความนิยมการจารึกทีระบุปีสร้างนนัเอง 

ดงันนัการกาํหนดอายุโดยแบบแผนจารึก น่าจะเป็นแนวทางการวิเคราะห์ทางหนึงทีจะช่วย

สนบัสนุนการกาํหนดอายุไดช้ดัเจนยิงขึน และสามารถนาํแนวทางการวิเคราะห์ดงักล่าวไปใช้ในการ

กาํหนดอายุศิลปวตัถุอืนๆได ้    

การสร้างพระพุทธรูปทีมีจารึกในลา้นนา เป็นสิงทีเชือมต่อการเกิดวฒันธรรมร่วมกนัระหวา่ง

สังคมในล้านนาให้เ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีภาษา และอักษรทีใช้ร่วมกันอย่างเ ป็นเอก

ลกัษณะเฉพาะ และการคดัสรรเนือหาในจารึกผ่านผูใ้ห้สร้าง ซึงจะนาํไปสู่ความนิยมในการจารึก และ

สุดทา้ยช่างผูส้ร้างทีจะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะ เพือให้เกิดรูปแบบพระพุทธรูปซึงกระจายไปยงัเมือง

ต่างๆ ปัจจยัเหล่านีเองทีจะนาํไปสู่การปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคมในลา้นนาอย่างมีเสถียรภาพ 

การสร้างพระพุทธรูปจึงเป็นตวัแทนของการใชศ้าสนาเขา้ไปมีบทบาทในเมืองต่างๆ เพือเป็น

การสร้างวฒันธรรมร่วมกนัของสังคม ซึงเป็นกลวธีิในการแสดงอาํนาจทางการปกครอง ดงันนัการสร้าง

พระพุทธรูปทีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัเมืองศูนยก์ลาง และมีการจารึกบนฐานพระพุทธรูปทีเกียวกบัการยก

ย่องกษตัริย ์ย่อมหมายถึงการยอมรับการอยู่ใตอ้าํนาจจากเมืองเชียงใหม่ 

จารึกบนฐานพระพุทธรูป ซึงมีการเลือกสรรคาํทีจารึกจากผูใ้ห้สร้าง แสดงให้เห็นถึงกลุ่ม

ความเชือทีมีการเปลียนแปลงตามมิติของเวลา ซึงเปลียนไปตามสถานการณ์ หรือความนิยม และความเชือ

ในช่วงขณะนนั โดยความเชือทีส่วนใหญ่ใช้ในการจารึกลว้นหลกัเกียวข้องกับหลกัความเชือในพุทธ

ศาสนา ซึงมกัเกียวกบัชีวติในโลกหน้าทีดีขึน เป็นตน้ ความเชือดงักล่าวเกิดขึนและมีความนิยมในเมือง

ศูนยก์ลางก่อน แลว้จึงขยายไปยงัเมืองต่างๆ โดยความเชือแต่ละช่วงอาจนิยมอย่างมากและหายไปในเวลา

อนัรวดเร็ว หรือบางความเชือนนัไดรั้บความนิยมมาโดยตลอด 

 ในการนําจารึกบนฐานพระพุทธรูปมาวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าจารึกดงักล่าวทาํหน้าที

บนัทึก และบอกเล่าเรืองราวทีเกิดขึนได ้เช่นเดียวกบัศิลาจารึก และเอกสารโบราณทวัไป ดงันนัจารึกบน
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ฐานพระพุทธรูปนนัไม่ไดเ้ป็นการจารึกทีเกียวขอ้งกบัศาสนาเท่านนั แต่สามารถบอกเล่าเหตุการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ และสภาพสังคมลา้นนาในขณะนนัได ้ซึงในการวิเคราะห์ครังนี แสดงให้เห็นถึงสภาพ

สังคม ศาสนา ความเชือ และเรืองราวทางประวติัศาสตร์ ผ่านเนือหาทีแฝงอยู่ในจารึกฐานพระพุทธรูปเป็น

สําคญั 

  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาแบบแผนจารึกทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูป ซึงประกอบดว้ยการจารึกปีสร้าง 

นามผูส้ร้างและคาํอธิษฐาน พบวา่มีลกัษณะเดียวกนักบัศิลาจารึกลา้นนาทีมีอยู่ทวัไป โดยเป็นหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ซึงทาํหนา้ทีบนัทึกเรืองราวทีเกิดขึนในช่วงเวลานนัๆ เพียงแต่จารึกทีฐานพระพุทธรูปจะมี

ความเฉพาะเจาะจงในเรืองศาสนา เนืองจากเป็นการจารึกบนศาสนวตัถุอนัสําคญั นอกจากเรืองพุทธ

ศาสนาแลว้ สิงสําคญัอีกประการคือการระบุปีสร้างเอาไวค่้อนขา้งชดัเจน ซึงประเด็นนีเองทีนกัวิชาการ

นาํมาใชใ้นการประกอบการกาํหนดอายุทางศิลปกรรมของพระพุทธรูป 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากเรืองการกาํหนดอายุพระพุทธรูปแลว้ ยงัสามารถนาํเนือหาของจารึก

และรูปแบบทางศิลปกรรมมาวเิคราะห์เพือใหเ้ห็นถึงบริบทต่างๆทีสามารถสะทอ้นสังคม วฒันธรรมความ

เชือ ศาสนา และประวติัศาสตร์ได ้โดยจะแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี 

ภาพสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 

 ในการวิเคราะห์เนือหาจารึกบนฐานพระพุทธรูป ทาํให้เห็นปัจจัยหลักทีเกียวข้องกับ

กระบวนการ และขนัตอนการสร้างพระพุทธรูปทีมีจารึก ซึงเป็นสิงเชือมต่อสังคม และวฒันธรรมใน

ลา้นนา ใหมี้การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมระดบัเมือง และระดบัชุมชน ก่อใหเ้กิดการรับรู้ ยอมรับ และ

นาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั จนเกิดเป็นแบบแผนทีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 

ปัจจยัที เอืออาํนวยในการส่งต่อทางวฒันธรรม และการติดต่อสัมพนัธ์ในกลุ่มเมืองลา้นนาที

ปรากฏในจารึกบนฐานพระพุทธรูป คือ  ประการแรก ผูใ้หส้ร้าง ซึงเป็นผูที้ทาํใหเ้กิดการสร้างพระพุทธรูป

ทีมีจารึก และเป็นผูเ้ลือกสรรคาํในการจารึกลงไป ประการต่อมาคือ กลุ่มช่าง เป็นผูรั้บผิดชอบการหล่อ

สร้างพระพุทธรูป ซึงเป็นกลุ่มคนสําคญัทางดา้นงานทีทาํให้เกิดงานศิลปกรรมจากการรับ และการส่ง

รูปแบบ จนเกิดเป็นลกัษณะทางสกุลช่างต่างๆ ขึนมา ประการสุดทา้ย ภาษาและตวัอกัษร ทีใช้ภายใน

อาณาจกัร ทาํหนา้ทีเป็นสือในการรับรู้ร่วมกนัของคนในสังคม และยงัเป็นสิงเชือมต่อทางวฒันธรรมให้

สืบเนืองจนถึงปัจจุบนั 
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ในการเลือกสรรคาํจารึกของกลุ่มผูที้ใหห้ล่อสร้างนี จะเป็นตวักาํหนดแบบแผนในจารึก และ

ความยาวของจารึกดว้ย ซึงจะมีความแตกต่างกนัตามแต่ช่วงเวลา แต่มีขอ้น่าสังเกตในส่วนการเปลียนแบบ

แผนจารึกจากเมืองศูนย์กลางมีทิศทางไปในแบบใด เมืองอืนๆ ภายในอาณาจกัรก็จะปรับเปลียนไปใน

ทิศทางเดียวกนัดว้ย ซึงส่วนใหญ่น่าจะขึนอยู่กบักลุ่มพระสงฆ์ เพราะเป็นศูนย์กลางทางการศาสนา และ

การศึกษา และยงัเป็นกลุ่มทีมีบทบาทสําคญัในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยงัเมืองต่างๆ โดยนอกจาก

หลกัธรรมคาํสอนแลว้ อาจนําแบบแผนการจารึกบนฐานพระพุทธรูปไปเผยแพร่ด้วย นอกจากนีการ

ติดต่อสือสารในระดบัผูน้าํชุมชน หรือเมือง อาจไม่ไดจ้าํกดัอยู่แค่เรืองการเมืองการปกครองทวัไปเท่านนั 

แต่รวมไปถึงการบุญ การศาสนา หรือการสร้างศิลปกรรมดว้ย 

ช่างผูส้ร้างพระพุทธรูป เป็นผูที้รับสนองความตอ้งการของผูใ้ห้สร้าง โดยช่างอาจมีหน้าที

ออกแบบ หรือเสนอรูปแบบใหผู้ส้ร้างเลือกเพือใชใ้นการหล่อสร้างพระพุทธรูป ซึงรูปแบบนีอาจเป็นงาน

ทีออกแบบตามแนวทางพืนฐานพระพุทธรูปทีปรากฏมาแลว้ก่อนหนา้ หรือเป็นรูปแบบใหม่ทีเกิดขึนจาก

การพฒันาของช่างเอง ซึงแสดงให้เห็นถึงการรับ และส่งรูปแบบงานศิลปกรรม ทีมีความสัมพนัธ์กัน

ระหวา่งกลุ่มช่างในระดบัชุมชน และระดบัเมือง 

การทีจารึกบนฐานพระพุทธรูปมีการใชภ้าษาถินเหนือ และตวัอกัษรฝักขามกบัอกัษรธรรม

ลา้นนาในการจารึก จึงเป็นเครืองยืนยนัการมีวฒันธรรมร่วมกนัทางภาษาภายในอาณาจกัรลา้นนาไดอ้ย่าง

ชดัเจน รวมไปถึงการสะทอ้นใหเ้ห็นความเปลียนทีเกิดขึนจากศูนยก์ลางการปกครอง ซึงจะส่งผลกระทบ

ไปยงัเมืองต่างๆ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัการเชือมต่อกนัทางสังคมของภาษา และอกัษรในลา้นนา

ดว้ย 

 บทบาทของศาสนาในล้านนา 

การศาสนาเป็นนโยบายหนึงในการแผ่ขยายอาํนาจทางการเมืองดงัทีปรากฏมาแลว้มาหลาย

ยุคสมยั ดงันนัการสร้างพระพุทธรูปจึงเป็นการสร้างศาสนวตัถุ ซึงอาจถูกใช้ในการแสดงอาํนาจทาง

การเมืองไปในตวัไดท้างหนึง โดยการสังเกตความในจารึกทีฐานพระ จึงอาจนาํไปถึงประเด็นของศาสนา

กบัการเมืองไดด้ว้ย 

ขอ้ความทีจารึกลงไปในฐานพระพุทธรูป เป็นส่วนหนึงทีแสดงถึงการยกย่องจากผูส้ร้าง

พระพุทธรูป โดยพบว่ามีการจารึกคาํอธิษฐานทีกล่าวถึงการถวายการบุญแก่กษตัริย์ ซึงโดยปรกติแลว้

มกัจะพบการขอคาํอธิษฐานสําหรับผูส้ร้างเท่านนั อนัหมายถึงผูส้ร้างให้การเคารพ และจงรักภกัดีต่อ

กษตัริย ์ซึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นพระราชอาํนาจในการปกครองอีกทางหนึงดว้ย 
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นอกจากนีรูปแบบพระพุทธรูปก็เป็นส่วนหนึงในการแสดงอาํนาจทางการเมืองโดยใช้

ศาสนาเป็นสือกลาง เช่น กรณีทีอาจเป็นตวัอย่างในการวเิคราะห์ไดคื้อ โดยส่วนใหญ่กลุ่มพระพุทธรูปช่วง

ตน้พุทธศตวรรษที 21 จะมีรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน คือกลุ่มพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรทีสร้าง

ในสมยัพระเจา้ติโลกราช เช่น กลุ่มในเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มทีอญัเชิญลงมากรุงเทพฯ ทีวดัเบญจบพิตรฯ 

ในสมยัรัชกาลที 5 โดยพระพุทธรูปมีจารึกระบุเวลาการสร้างในปี พ.ศ. 2028 (ภาพที 1) จากการสํารวจได้

พบพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชร ทีวดัหลวง อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบุปีสร้าง พ.ศ. 2028 (ภาพที 2) 

อย่างไรก็ตามเมือนาํพระพุทธรูปทีวดัหลวงมาไปเปรียบเทียบกบัพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรของวดัหมอ

แปง  อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึงมีจารึกกล่าวถึงการสร้างโดยเจา้เมืองปาย ระบุปีการสร้าง  พ.ศ. 

2044 (ภาพที 3) จะเห็นชดัวา่มีลกัษณะทีแตกต่างกนัมาก โดยพระพุทธรูปวดัหมอแปงนีแสดงรูปแบบที

เป็นทอ้งถินอยู่มาก จึงน่าสังเกตวา่พระพุทธรูปวา่ พระพุทธรูปทีวดัหลวงน่าจะสร้างโดยกลุ่มช่างในเมือง

เชียงใหม่มากกวา่  

แต่ในขณะทีเมือนาํพระพุทธรูปวดัหลวงมาเทียบกบัพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรอีกองค์ทีวดั

ศรีดอนชยั อาํเภอปาย (ภาพที 4) ซึงมีประวติัความเชือในทอ้งถินวา่ในปี พ.ศ. 2023 พระเจา้ชยัสงคราม เจา้

เมืองปายไดน้าํพระพุทธสิหิงค์มากจากวดัเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ และเปรียบเทียบกบัพระพุทธรูปทีวดั

เบญจมบพิตรฯ แลว้ กลบัเห็นไดช้ดัวา่ทงัสามองคมี์ความคลา้ยคลึงกนัอย่างยิง โดยเฉพาะการทาํฐานหน้า

กระดานเกลียงในผงัหกเหลียม ซึงพบการสร้างครังแรกในระยะนีดว้ย จึงทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่กลุ่ม กลุ่ม

พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรทีมีการทาํฐานหน้ากระดานเกลียงในผงัหกเหลียม ซึงมีจากรึกระบุปีสร้าง

ในช่วง พ.ศ. 2017 - 2029 อาจสร้างขึนในเมืองเชียงใหม่โดยช่างกลุ่มเดียวกนั แลว้จึงมีการส่งไปยงัเมือง

ต่างๆ อย่างเช่นเมืองปาย เป็นตน้ ดงันนัพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรทีมีจารึกองค์นี อาจเป็นสัญลกัษณ์ของ

การเขา้ไปมีบทบาทของพระพุทธศาสนาจากศูนยก์ลางอาณาจกัร คือ เชียงใหม่ ซึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก

พระเจา้ติโลกราช และอาจเป็นการแสดงอาํนาจของพระองคเ์หนือเมืองต่างๆ ก็เป็นได ้

ความเชือตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธรูปซึงสร้างขึนภายใตค้วามเชือทางพระพุทธศาสนา โดยไดจ้ารึกความเชือส่วน

ใหญ่ผ่านการจารึกคาํอธิษฐาน และจารึกหลกัธรรม ซึงความนิยมในการจารึกนี มีความแตกต่างกนัไปใน

แต่ละช่วง ดงันนัคาํอธิษฐานทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูปนี จะช่วยใหเ้ขา้ใจความเชือทีเขา้มามีอิทธิพลใน

ลา้นนาไดม้ากขึน นอกจากนีไดพ้บการใชค้าถาบาลีในการจารึก ซึงแสดงถึงกลวธีิการจารึกทีมีความนิยม

อย่างมากในลา้นนา จนกลายเป็นความเชือแบบใหม่ทีเกิดขึน เช่น การขอนิพพาน การขอดาํรงศาสนาให้

ถึง 5,000 ปี การขอเกิดเป็นพระสาวกของอนาคตพุทธเจา้ เป็นตน้ 
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คาํอธิษฐานทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูปส่วนใหญ่นนั จะเกียวขอ้งกบัการชีวติหลงัความตาย 

หรือการใชชี้วติในโลกหนา้ แสดงใหเ้ห็นถึงความเชือในเรืองการเวยีนวา่ยตายเกิด หรือ วฏัสงสาร ซึงเป็น

ความเชือตามหลกัพุทธศาสนา ดงันนัการกระทาํบุญโดยการสร้างพระพุทธรูป และจารึกลงไป จึงเป็นการ

บอกการกระทาํบุญใหเ้ป็นทีรับรู้และเป็นการบนัทึกการบุญทีไดท้าํไป  

 ตวัอย่างเช่น เนือหาในการจารึกคาํอธิษฐานทีพบส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัการนิพพาน อนั

เป็นความเชือสูงสุดของผูน้บัถือศาสนาพุทธ คือเป็นผูห้ลุดพน้จากกิเลส และความทุกข ์โดยความเชือเรือง

การขอใหถ้ึงการนิพพานนี พบบนฐานพระพุทธรูปลา้นนาตงัแต่แรกเริม ในช่วงพุทธศตวรรษที 20 จนถึง

พุทธศตวรรษที 24 ซึงในแต่ละช่วงจะมีลกัษณะการจารึกทีแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ย คือ ส่วนมากการจารึก

การขอนิพพานนนั จะจารึกลงไปเป็นภาษาไทยถินเหนือวา่ “ขอไปสู่การนิพพาน” แต่จะมีบางช่วงทีจารึก

การขอนิพพานดว้ยภาษาบาลีวา่ “นิพฺพานปจฺจโยโหตุ” พบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที 20 และไม่พบการ

จารึกดว้ยภาษาบาลีอีกเลย จนกระทงัมาพบในราวปลายพุทธศตวรรษที 23 ถึงพุทธศตวรรษที 24 แสดงให้

เห็นว่าความเชือเรืองการนิพพานนีอยู่ควบคู่กบัการจารึกคาํอธิษฐานบนฐานพระพุทธรูปมาโดยตลอด 

แมว้า่จะเปลียนลกัษณะการจารึกไปก็ตาม  

อย่างไรก็ตามจะเห็นวา่คาํอธิษฐานทีปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูป มีความเกียวขอ้งซึงกนั

และกนั โดยมีความเชือหลกัตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นทียึดมนั ดงันนัความเชือดงักล่าวจึงทาํใหเ้กิด

เป็นแรงผลกัดนั ใหเ้กิดการสร้างพระพุทธรูปในลา้นนา อนัเป็นการทะนุบาํรุงศาสนาเพือเป็นการทาํบุญ

เสริมสร้างบุญบารมี และใหเ้ป็นไปตามคาํอธิษฐาน 

 ประวัติศาสตร์ล้านนาจากจารึกฐานพระพุทธรูป 

การศึกษาจารึกบนฐานพระพุทธรูปลา้นนาครังนี ไดน้าํไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นเพิมเติม

ดา้นต่างๆ ดงัทีกล่าวมาในส่วนตน้ของบทวิเคราะห์ เช่น สภาพสังคม ศาสนา และความเชือ ซึงขอ้มูล

เหล่านีสามารถทาํใหเ้ห็นภาพเกียวกบัประวติัศาสตร์ของลา้นนาไดอ้ีกแง่มุมหนึงผ่านตวัศิลปกรรม ดงันี 

1. ดา้นการเมือง และการปกครอง 

จากขอ้มูลการกระจายตวัการสร้างพระพุทธรูปทีมีจารึก ทาํใหท้ราบถึงขอบเขตของอาํนาจที

กระจายไปยงัเมืองต่างๆ รวมทงัจารึกฐานพระพุทธรูปทีกล่าวถึงการขอถวายผลบุญให้กบักษตัริย์ลา้นนา 

ยงัเป็นสิงทีช่วยยืนยนัการยอมรับอาํนาจของเมืองเชียงใหม่ ทีไปยงัเมืองต่างๆ 

นอกจากนีลกัษณะความยาวของจารึกบนฐานพระพุทธรูป ยงัเป็นส่วนทีบอกได้ถึง

สถานะภาพทางการเมืองได ้ตวัอย่างเช่น ในช่วงพุทธศตวรรษที 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 22 เนน้การจารึก

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         870 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

ทีขอ้ความสันๆ โดยเนน้การจารึกเพียงปีทีสร้าง และชือผูส้ร้าง แต่ในระยะต่อมา จารึกมีความยาวมากขึน 

โดยเพิมการจารึกคาํอธิษฐานลงไป ซึงดงัทีกล่าวไปแลว้ว่า การจารึกคาํอธิษฐานขอทีมีความยาวนนั มี

ความสัมพนัธ์กบัสภาพบา้นเมืองทีวุน่วาย ทาํใหผู้ส้ร้างใชก้ารสร้างพระพุทธรูป และจารึกลงไป เพือขอให้

เป็นไปตามคาํอธิษฐาน ส่งผลใหก้ารขอมีความยาวมากขึนก็เป็นได ้

2. สภาพเศรษฐกิจ 

เนืองจากในการสร้างพระพุทธรูป ซึงตอ้งใชว้ตัถุดิบทีมีค่าอย่างสําริดเป็นหลกัในการสร้าง 

ดงันนัการสร้างพระพุทธรูปนนั ย่อมตอ้งใช้เงินทุนในการสร้าง เพราะฉะนนัจะเห็นว่าช่วงทีมีการสร้าง

พระพุทธรูปจาํนวนมาก อย่างเช่น สมยัพระเจา้ติโลกราช หรือสมยัพระเมืองแก้ว จะสอดคลอ้งกบัช่วงที

ลา้นนามีความเจริญรุ่งเรือง ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพเศรษฐกิจทีมงัคงัในขณะนนั 

 นอกจากนีการจารึกบนฐานพระพุทธรูป ทีมีการจารึกนาํหนกัของสําริดทีใช้ในการสร้าง

พระพุทธรูป แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสําริด หรือความยิงใหญ่ของพระพุทธรูป ซึงหมายถึงการใช้เงิน

จาํนวนมากในการสร้างพระพุทธรูปดว้ย 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการสํารวจ และเก็บขอ้มูลพระพุทธรูปทีมีจารึกในภาคเหนือนัน พบขอ้จาํกัดในการ

เขา้ถึงขอ้มูลอย่างมาก เช่น การเก็บรักษาโดยไม่เปิดเผยใหท้ราบ หรือการเก็บรักษาในทีมิดชิด หรือการฝัง

ส่วนจารึกไวก้บัฐานชุกชี ซึงลว้นเป็นอุปสรรคในการสํารวจทงัสิ น หากไดรั้บการอนุเคราะห์จากทางวดั 

หรือทางกรมศิลปากรจะทาํการเก็บขอ้มูลนีสมบูรณ์ยิงขึน 

 แต่อย่างไรก็ตามการเก็บขอ้มูลครังนี สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลใหเ้ห็นไดว้า่ การแบบแผนการ

จารึก และการวเิคราะห์ทางดา้นรูปแบบ สามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดอายุได ้ดงันนัหากมีการขยายผล

การศึกษากบักลุ่มวตัถุทีมีจารึก อาจไดแ้นวทางในการกาํหนดอายุเช่นกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความส าคญักบัความเคลือ่นไหวแฟช่ันและความพงึพอใจใน    
กลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผ้าแฟช่ันของผู้บริโภค 
 

Correlation between the importance of Fashion Trends and Satisfaction in 

Fashion Marketing Strategies of consumer 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่และ

ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคสตรี ท่ีเคยเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์        
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวและสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบว่า 1. การให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 2. ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในกลยทุธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงผลจากการวิจยั จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกตใ์ช้ในการก าหนดภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
แฟชัน่ และง่ายต่อการปรับใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ ท าให้
ธุรกิจมีศกัยภาพและเจริญเติบเติบโตไดอ้ยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองไดใ้นอนาคต  

ค าส าคัญ : ความเคล่ือนไหวแฟชัน่ , กลยทุธ์ทางการตลาด , เส้ือผา้แฟชัน่ 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the importance of fashion 

trends and satisfaction in fashion marketing strategies of consumer. The research tool 

is a questionnaire with the sample consisted of 400 female consumers who have 

bought fashion clothing at Central World, Pathumwan, Bangkok. The statistics used 
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for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and The hypotheses 

were tested with one-way ANOVA and Pearson Correlation Coefficients. 

The research results revealed that 1.The level of the importance of Fashion 

Trends of consumer, was generally high. 2.The level of Satisfaction in Fashion 

Marketing Strategies of consumer, was generally high. 3.The importance of fashion 

trends with satisfaction in fashion marketing strategies of consumer was highly 

correlated level at 0.05. The results can be beneficial for defining of Brand Identity. 

And easier applied for planning marketing strategies in fashion-related business and 

to increase the competitiveness of business in order to satisfy the consumer 

appropriately and effectively. 

Key Word (s): Fashion Trend, Marketing Strategies, Fashion Clothing 

 

บทน า 
อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย ซ่ึง

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีช่ือเสียงในด้านของความละเอียดและประณีตในการผลิตสินคา้แฟชั่นท่ีมี
คุณภาพ ท าให้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า 
อุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยส่วนใหญ่ประกอบกิจการในลกัษณะรับจา้งผลิตตามค าสั่งผลิตของลูกคา้ท่ีเป็น
ตราสินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศ ท าใหอุ้ตสาหกรรมแฟชัน่ไทยไม่สามารถสร้างสรรคต์ราสินคา้แฟชัน่ให้
มีเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเท่าท่ีควร ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมแฟชัน่ไทยตอ้งเร่งปรับตวัไปสู่การผลิตสินคา้ท่ีมี
ความสร้างสรรค์ โดยอาศยัทุนมนุษยเ์ป็นแนวทางในการพฒันา อีกทั้งขยายบทบาทและเพ่ิมขีดความ 
สามารถใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจไปสู่การออกแบบและการผลิตเพ่ือสร้างสรรคต์ราสินคา้แฟชัน่ใหเ้กิดข้ึน
ในทุกๆกระบวนการ และเพ่ือมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้แฟชัน่
ไทยให้มีความแตกต่างจากสินคา้แฟชัน่อ่ืนทัว่ไปและมีการส่งผ่านกล่ินอายของวฒันธรรมต่างๆออกมา  
ท าให้ผูค้นท่ีสวมใส่มีความรู้สึกร่วมไปกบัวฒันธรรมนั้นๆ นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั
สินคา้แฟชัน่มีคุณสมบติัและประโยชน์ในการใชง้านท่ีมีความเหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัของผูค้นเพ่ิม
มากข้ึน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 36) 

ปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคสินคา้แฟชั่นส่วนใหญ่นั้น ให้ความส าคญักบัความสวยงามและความ
ทนัสมยัมากข้ึนกว่าในอดีต ท าใหธุ้รกิจเส้ือผา้หรือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ท่ีมีผลผลิตประเภทสินคา้ในกลุ่ม
ของการออกแบบ หันมาพฒันาคุณภาพและรูปแบบของความเป็นแฟชัน่ให้ทนัสมยั มีดีไซน์ท่ีสามารถ
ตอบสนองทั้ งด้านความสวยงาม และมีความหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของผู ้บริโภค 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าใหเ้กิดการผสมผสานระหว่างกระบวนการในการออกแบบและการผลิต 
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โดยอาศยัการบูรณาการทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม จนท าใหเ้ส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่เหล่านั้น
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างลงตวั ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ต่างๆหนัมาใหค้วาม
สนใจในการออกแบบและการสร้างสรรค์ตราสินคา้แฟชัน่ให้ทนัสมยั และมีความแปลกใหม่ตามความ
เคล่ือนไหวของแฟชัน่อยูต่ลอดเวลา (ศีมาศ ประทีปะวณิช, 2556 :52) 

เส้ือผา้หรือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีไม่เคยหยุดน่ิง มีการเปล่ียนแปลงและ
ความเคล่ือนไหวตามกระแสนิยมของผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา ส่ิงส าคญัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้
แฟชั่นนั้น คือ การพฒันารูปแบบและดีไซน์ ซ่ึงในแต่ละธุรกิจท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ต่างก็ตอ้งการให้สินคา้
แฟชั่นของตนเองมีลกัษณะพิเศษ มีความแปลกใหม่และแตกต่างเพ่ือช่วยในการสร้างจุดขาย และเพ่ือ  
ตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ท่ีมีความตอ้งการแสวงหาขอ้มูลสินคา้แฟชัน่ท่ีแปลกใหม่
ไม่เหมือนใคร ความตอ้งการแฟชัน่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นตวัตน รวมไปถึงความตอ้งการแสดงออกถึง
บุคคลิกภาพเฉพาะกลุ่มในสังคม ดงันั้น การสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ให้
สามารถสร้างสรรคสิ์นคา้แฟชัน่ท่ีมีคุณภาพและมีรูปแบบของความเป็นแฟชัน่ใหม่ๆไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในเร่ืองของการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ เพ่ือช่วยสร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บันกัออกแบบหรือดีไซนเ์นอร์ใหส้ามารถออกแบบและสร้างสรรคสิ์นคา้แฟชัน่ไดอ้ย่าง
ทนัสมยัและมีเอกลกัษณ์ และสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทุกอย่างท่ี
เป็นไปไดข้องผูบ้ริโภค 

การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชั่นในแต่ละประเภทท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและมี
คู่แข่งขนัรายใหม่ๆเกิดข้ึนอยู่เสมอ เพ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจในระยะยาว การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการศึกษาส่ิงแวดลอ้มเชิงมหาภาค ทั้ งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมต่างๆนั้น เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ทุกประเภท เพ่ือให้
ทราบถึงเหตุผลและความตอ้งการในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค ว่ามีเหตุผลใดหรือ
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัใดบา้ง และสามารถน าผลของขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้แฟชัน่ และง่ายต่อการปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินคา้
แฟชั่น ท าให้ธุรกิจมีศกัยภาพและเจริญเติบเติบโตไดอ้ย่างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองได้ใน
อนาคต เม่ือธุรกิจสามารถผลิตและน าเสนอขายสินคา้แฟชัน่ท่ีทนัสมยัและมีใหเ้ลือกหลากหลายตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก ย่อมส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
และสามารถตดัสินใจไดว้่า เส้ือผา้แฟชัน่รูปแบบไหนเป็นแฟชัน่ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตนได้
มากท่ีสุด  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ของผูบ้ริโภค 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ และความ

พึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
ผูวิ้จยัไดท้บทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
แนวคิดความเคล่ือนไหวแฟชั่น ส่ิงท่ียงัคงอยู่เสมอในโลกของแฟชั่น คือ การท่ีผูบ้ริโภค

แสวงหาแฟชัน่แบบใหม่ๆและการเปล่ียนแปลง ซ่ึงหมายถึง ความเคล่ือนไหวของแฟชัน่หรือการเปล่ียน 
แปลงของวงการแฟชัน่ตลอดทั้งวฏัจกัร ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเคล่ือนไหวของแฟชั่น 
ไดแ้ก่ การน าเสนอเสน้ใยและเน้ือผา้แบบใหม่ๆ ตลอดจนเทคนิคการโฆษณาท่ีสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความสนใจในการเปล่ียนแปลงของแฟชัน่ได ้ซ่ึงดีไซน์เนอร์และร้านเส้ือต่างๆตอ้งการใหผู้บ้ริโภคหนัมา
สนใจในแฟชัน่รูปแบบใหม่ๆเพ่ือท าใหธุ้รกิจแฟชัน่เกิดความต่ืนตวัอยูเ่สมอ (ฤดี หลิมไพโรจน,์ 2555 :66) 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติทางดา้น
บวกจะแสดงออกมาเป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็นถึงภาพท่ีไม่ 
พึงพอใจในส่ิงนั้น อาจกล่าวไดว้่า ทศันคติและความพึงพอใจเป็นความรู้สึกมีความสุขเม่ือคนเราไดรั้บผล 
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของความตอ้งการหรือแรงจูงใจประกอบดว้ย ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก
และทศันคติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซอ้น ระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกว่า 
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ระบบของความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมาก 
กวา่ความรู้สึกทางลบ (นภวรรณ คณานุรักษ,์ 2554 :239-245) 

แนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่น กลยุทธ์ทางการตลาดสินคา้แฟชัน่นั้น 
เป็นกระบวนการของการพฒันาผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาดและการจดัจ าหน่ายสินคา้ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความจ าเป็นของผูบ้ริโภคท่ีนิยมสินคา้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ ซ่ึงธุรกิจแฟชัน่ตอ้งการ
น าเสนอสินคา้ดว้ยวิธีการท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ โดยการน าเสนอสินคา้ในช่วงเวลาและใน
ระดบัราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือการขายสินคา้แฟชัน่ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่างประสบผลส าเร็จ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการธุรกิจแฟชัน่ตอ้งน าส่วนประสมการตลาดไปประยุกต์ใชป้ระกอบดว้ย กลยุทธ์การตลาด
พ้ืนฐาน 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการ 
ตลาด ซ่ึงส่วนประสมการตลาด คือ การน าส่วนประกอบพ้ืนฐานของการตลาดมารวมกนัเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความจ าเป็นของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีช่วยสร้างความพึง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         877 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



พอใจใหก้บัตลาดท่ีไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ เพ่ือใหธุ้รกิจสินคา้เแฟชัน่ต่างๆ ประสบความส าเร็จสูงสุด (สุดา 
เรืองรุจิระ, 2543 :91-92)   

ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิดความเคล่ือนไหวแฟชัน่และแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั คือ ตวัแปรตน้ ได้แก่ การให้ความส าคญักบัความ
เคล่ือนไหวแฟชัน่ ประกอบดว้ย ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเองและทศันคติต่อกลุ่ม
อา้งอิงทางสังคม และผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่น เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดของการวิจัย คือ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผ้าแฟชั่น 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 

  
                                ตวัแปรตน้                          ตวัแปรตาม 
 

 

 

   

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธิกีารวจิยั   
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคสตรีท่ีเคยเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัลเวิลด ์เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีรวมของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายตราสินคา้
แฟชัน่หลากหลายประเภท ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างจากการใชสู้ตรส าหรับกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนไดเ้ท่ากบั 400 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549 :27)  

2. เคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะขอ้ค าถามแบบให้เลือกตอบ (check list) 
และขอ้ค าถามแบบวดัระดบัความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชเ้ทคนิค IOC 
(Index of Item – Objective Congruence) ซ่ึงขอ้ค าถามในแต่ละดา้นมีค่า IOC มากกว่า 0.66 (ทรงศกัด์ิ ภู่สี

ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเส้ือผ้าแฟช่ัน 

1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา 
3. การส่งเสริมการตลาด 
4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. อาชีพ 
4. รายไดต่้อเดือน 
 
การให้ความส าคัญกบัความเคลือ่นไหวแฟช่ัน 

1. ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ 
2. ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง  
3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 
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อ่อน, 2551 :50) ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการทดสอบองคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) ซ่ึงขอ้ค าถามในแต่ละดา้นมีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง 0.788 - 0.961 (ศิริชยั 
กาญจนวาสี, 2544 :92) ดา้นความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเช่ือมัน่กบัผูห้ญิงท่ีเลือกซ้ือ
เส้ือผา้สตรีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach Alphas เท่ากบั 
0.8269 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 :99) แสดงขอ้มลูในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ค่าความเช่ือมัน่ 

    การให้ความส าคัญกบัความเคลือ่นไหวแฟช่ัน 
    1. ทศันคติเก่ียวกบัแฟชัน่ 
    2. ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
    3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสงัคม 

 
0.788 - 0.870 
0.789 - 0.961 
0.865 - 0.885 

0.8269 
0.8580 
0.8839 

    ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด 
    1. ผลิตภณัฑ ์
    2. ราคา 
    3. การส่งเสริมการตลาด 
    4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

0.839 - 0.862 
0.890 - 0.900 
0.816 - 0.885 
0.828 - 0.864 

0.8823 
0.8589 
0.8730 
0.9221 

 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ระดบัการใหค้วาม 
ส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชั่น และระดับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของ
ผูบ้ริโภค 

สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (one-
way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของตวัแปรรายคู่ดว้ยสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) เพ่ือใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความส าคัญกับความ
เคล่ือนไหวแฟชัน่ และความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 

 

ผลการวจิยั 
การวิจยั  เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่และความ

พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคสตรีท่ีเคยเลือกซ้ือ
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เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
26-30 ปี  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือนสูง
กวา่ 25,001 บาท  

2. จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่เพราะเป็นเส้ือผา้ท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองใหดู้ดี
ข้ึน  มีปริมาณในการเลือกซ้ือ 2 ช้ินต่อคร้ัง  มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ  1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีช่วงเวลาในการ
เลือกซ้ือท่ีไม่มีวนัก าหนดแน่นอน  มีระยะเวลาในการเลือกซ้ือ  1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการเลือก
ซ้ือ 1,001-2,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือ ตวัเอง มีส่ือท่ีใชใ้นการรับขอ้มูลข่าวสาร คือ 
อินสตาแกมและเฟสบุค มีประเภทของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ ชุดเดรส มีเฉดสีและโทนสีของ
เส้ือผา้แฟชั่นท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ โทนสีขาวด า  มีโอกาสในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่เพ่ือสวมใส่ในการ
ท างานและยี่หอ้ของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ ยี่หอ้เอชแอนดเ์อม็ (H&M)  

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสงัคม  

ตารางที่ 2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ของผูบ้ริโภคในภาพรวม 
การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ X  S.D. ระดบัการใหค้วามส าคญั 
  1. ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ 
  2. ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
  3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสงัคม 

3.69 
3.90 
3.64 

0.68 
0.65 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.74 0.59 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่า  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากเท่ากบั ( x  = 3.74) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง ( x  = 3.90)  รองลงมา คือ ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ ( x  = 3.69) และดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสงัคม ( x  = 3.64)  

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัความความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ตารางที่ 3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค            
                ในภาพรวม 

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. การส่งเสริมการตลาด 
4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3.91 
3.64 
3.73 
3.80 

0.63 
0.68 
0.61 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.77 0.53 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.77) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ( x  = 3.91) รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( x  = 3.80) ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ( x  = 3.73) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นราคา ( x  = 3.64)  

5. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ และ 
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหว 
                 แฟชัน่และความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในภาพรวม  

การใหค้วามส าคญักบัความ
เคล่ือนไหวแฟชัน่ 

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ 
ผลิตภณัฑ ์ ราคา การส่งเสริม

การตลาด 
ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

รวม 

1. ทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ 
2. ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

0.745** 

0.605** 

0.646** 

0.760** 

0.568** 

0.974** 

0.506** 

0.432** 

0.536** 

0.498** 

0.396** 

0.493** 

0.768** 

0.612** 

0.801** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01                                                        * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่  

การให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อแฟชั่น  มีความสัมพนัธ์   
เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์             
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(r = 0.547, p < 0.05) ดา้นราคา (r = 0.500,  p < 0.05) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (r = 0.700, p < 0.05) และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (r = 0.494, p < 0.05)  

การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ ดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  มีความ 
สัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคโดยรวม ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(r = 0.007, p < 0.05) ดา้นราคา (r = 0.704, p < 0.05)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด(r = 0.4.0, p < 
0.05) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (r = 0..90, p < 0.05) 

การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  มีความ 
สัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคโดยรวม ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(r = 0.954, p < 0.05)  ดา้นราคา (r = 0.040, p < 0.05)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (r = 0.7.0, p < 
0.05)  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (r = 0.49., p < 0.05) 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ และ

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
1. ผลของการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภค

สตรีวยัท างานส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ประเภทชุดกระโปรงหรือชุดเดรส มีโอกาสในการสวม
ใส่เส้ือผา้แฟชั่นเพ่ือการท างาน มีเฉดสีและโทนสีของเส้ือผา้แฟชั่นท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ โทนสีขาวด า 
เน่ืองจากเป็นสีท่ีแสดงถึงความเป็นสุภาพและสามารถสวมใส่ไดใ้นหลายโอกาส มียี่หอ้ของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ี
นิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ เอชแอนดเ์อม็ (H&M) ซ่ึงเป็นยี่หอ้ของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ
เป็นท่ียอมรับและรู้จกัทัว่โลก ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่อย่างนอ้ย 1-2 คร้ังต่อ
สัปดาห์ มีช่วงเวลาในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีไม่มีก าหนดแน่นอน มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่โดยเฉล่ีย 1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีปริมาณในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ในแต่ละคร้ังจ านวน 2 ช้ิน 
มีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ประมาณ 1,001-2,000 บาท และมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชั่นเพราะเป็นเส้ือผา้ท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีข้ึน และผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานนิยม
เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับเส้ือผา้แฟชั่นใหม่ๆจากส่ืออินสตาแกมและเฟสบุค เน่ืองจาก เป็นส่ือสังคม
ออนไลนท่ี์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ คือ 
ตวัเอง เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายุท่ีอยู่ในวยัท างาน ซ่ึงมีรายไดห้ลกัเป็นของตวัเอง จึงมีวุฒิ
ภาวะในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ไดด้ว้ยตนเอง 

2. ผลการศึกษาขอ้มูลการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่  พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยั
ท างานให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง รองลงมา คือ ทศันคติท่ีมีต่อ
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แฟชัน่ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ  ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น
สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อแฟชัน่ สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานให้ความสนใจต่อ
กระแสแฟชัน่ใหม่ๆท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และใหค้วามสนใจต่อรูปแบบของแฟชัน่ใหม่ๆ
ท่ีดูทนัสมยัและก าลงัไดรั้บความนิยมอยู่ในขณะนั้น โดยนิยมแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัแฟชัน่ใหม่จากส่ือ
ออนไลนต่์างๆอยูเ่สมอ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบแฟชัน่ไดง่้าย 

ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานส่วนใหญ่ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัความเป็นเอกลกัษณ์และสไตลใ์นตนเองสูง จะใหค้วามสนใจในการแต่งตวัตามแฟชัน่
ในแบบของตนเองโดยไม่คิดท่ีจะลอกเลียนแบบผูอ่ื้น เพ่ือเป็นการสร้างใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเติมเต็ม
ความตอ้งการพ้ืนฐานในการแต่งตวั นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานยงัใหค้วามสนใจในการแต่งตวัตาม
แฟชัน่ใหม่ๆเพ่ือช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองใหดู้ดีข้ึน ท าใหสิ้นคา้แฟชัน่ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค
ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานใหค้วาม
สนใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารแฟชัน่ใหม่ๆ และแฟชัน่ท่ีผูส่ื้อข่าวแฟชัน่น าเสนอ
รวมไปถึงแฟชัน่จากส่ือและนิตยสารแฟชัน่ชั้นน าต่างๆ แต่ผูบ้ริโภคบริโภคสตรีวยัท างานนั้นกลบัใหค้วาม
สนใจในแฟชัน่ท่ีเป็นตราสินคา้ของดีไซนเ์นอร์ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก ดีไซน์เนอร์ท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่ยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการแต่งตวัตาม
แฟชัน่จากส่ือท่ีมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแฟชัน่รูปแบบใหม่ๆมากกว่า โดยไม่ไดย้ึดติดกบั
ตราสินคา้วา่เป็นของดีไซนเ์นอร์ท่ีมีช่ือเสียงหรือไม่ 

3. ผลการศึกษาขอ้มูลความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภค 
พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือ ดา้นราคา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
คุณภาพของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีธุรกิจผลิตและน าเสนอขายใหก้บัผูบ้ริโภคตามฤดูกาลค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีความเรียบร้อยและประณีตในการตดัเยบ็ ความคงทนของ
เน้ือผา้ วสัดุ และผิวสมัผสัท่ีสวมใส่สบาย มีรูปแบบของความเป็นแฟชัน่ท่ีหลากหลาย และมีสีสันลวดลาย
ของแฟชัน่แปลกใหม่และก าลงัเป็นท่ีนิยม ส่งผลท าใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

ดา้นราคา สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานมีความพึงพอใจในระดบัราคาของ
เส้ือผา้แฟชัน่ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่โดย
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ค านึงถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บมากกว่า โดยไม่ไดย้ึดติดกบัระดบัของราคาว่าจะแพงมากนอ้ยเพียงใด 
เพ่ือใหไ้ดเ้ส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างาน มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆท่ีธุรกิจแฟชัน่น าเสนอ โดยเฉพาะ การเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีการลดราคา
ตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานยงัมีความสนใจเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ ท่ีมีบริการช าระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต การมีบริการแลกเปล่ียนรับคืนสินคา้ รวมไปถึงการมีส่วนลด
ส าหรับการซ้ือสินคา้แฟชัน่ในคร้ังต่อไป 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างาน มีความพึงพอใจ
กบัการตกแต่งภายในของสถานท่ีท่ีร้านคา้แฟชัน่น าเสนอ การจดัแสดงตวัอย่างของสินคา้แฟชัน่บริเวณ
หนา้ร้านท่ีดูสวยงามทนัสมยั สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะความนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
จากร้านคา้ ท่ีมีการจดัแยกประเภทสินคา้แฟชัน่ต่างๆเป็นสัดส่วน มีป้ายสัญลกัษณ์บอกต าแหน่งหอ้งลอง
สินคา้ และเคานเ์ตอร์ส าหรับช าระสินคา้ชดัเจน ท าใหง่้ายต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

4. การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค พบวา่ การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ดา้นทศันคติ
ท่ีมีต่อแฟชัน่ ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเองและดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีความสัมพนัธ์ 
เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถอภิปรายผลได ้
ดงัน้ี  

การใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานท่ีมีความสนใจต่อ
กระแสแฟชัน่ใหม่ๆตามฤดูกาล จะนิยมแต่งตวัตามแฟชัน่ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆทนัสมยั และก าลงัไดรั้บความ
นิยมอยูข่ณะนั้น เพราะเส้ือผา้แฟชัน่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองใหดู้ดีข้ึน  จึงนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ท่ีธุรกิจผลิตและน าเสนอขาย โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นหลกั การออกแบบและการดีไซน์ท่ีสวยงาม
การผลิตท่ีรวดเร็วทนัสมยั และมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของเส้ือผา้แฟชั่นท่ีไดรั้บได้ นอกจากน้ี 
ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานยงัมีความสนใจในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัแฟชัน่รูปแบบใหม่ๆจากส่ือต่างๆ   
อยู่เสมอ ท าใหนิ้ยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีธุรกิจมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ
มากข้ึน เน่ืองจากเป็นส่ือออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบแฟชัน่ไดง่้าย จึงท าให้ไดรั้บความ
นิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ได้เป็นผูน้ าในการแต่งตัวตามแฟชั่นในลักษณะดังกล่าว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษม สุรวิริยากร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น    
แบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคท่ีศูนยก์ารคา้ ดิเอม็โพเร่ียม พบว่า  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคในแต่ละ
ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีช่ืนชอบการแต่งตวัและตาม
กระแสแฟชัน่ ชอบความหรูหรา ชอบการเขา้สงัคมและตอ้งการไดรั้บการยอมรับในสงัคม จะนิยมเลือกซ้ือ
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เส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เนมท่ีมีรูปแบบทนั สมยัตามแฟชัน่ เพราะท าใหรู้้สึกมัน่ใจในตนเองเม่ือไดส้วมใส่
และไดรั้บการยอมรับในสงัคม นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานท่ีใหค้วามส าคญักบัเอกลกัษณ์และสไตล์
ในตนเองสูง จะนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายในโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆท่ี
มีจ านวนจ ากัด เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือได้ครอบครองเส้ือผา้แฟชั่นพิเศษรุ่นนั้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธณวชั สุภาสี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้แฟชัน่
ของผูห้ญิง พบวา่ การรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของผูห้ญิงนั้น มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ 3 ดา้น คือ 
ความเป็นผูน้ าทางดา้นแฟชัน่ ความเก่ียวพนัระหว่างผูบ้ริโภคกบัสินคา้แฟชัน่และความตอ้งการความ   
โดดเด่นเฉพาะตวั แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระทั้ง 3 ดา้นนั้น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงมีการรับ
นวตักรรมสินคา้แฟชัน่ท่ีเร็วหรือชา้ข้ึน นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานท่ีใหค้วามสนใจกบัการตกแต่ง
ภายในของสถานท่ีท่ีร้านคา้แฟชัน่น าเสนอ จะนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จากร้านคา้ท่ีมีการตกแต่งหนา้ร้าน
โดดเด่น และมีการดึงดูดใจโดยใชรู้ปของดาราและนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงต่างๆมาประดบัตกแต่งร้านคา้ ท่ีท า
ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันาวลยั 
เตชะพิสิษฐ์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศ 
พบวา่ การเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติดา้นเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศ 
ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ดารานกัร้องและนกัแสดง
ต่างๆ ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการให้ความส าคญักบัเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศดา้นคุณภาพดีมี
ความทนทาน คุณภาพท่ีมีความเหมาะสมกบัราคาและรูปแบบ และคุณภาพท่ีมีความทนัสมยัตามแฟชัน่ 
เม่ือสวมใส่แลว้เป็นท่ียอมรับในสังคมและกลุ่มเพ่ือน เม่ือสวมใส่แลว้ดูเป็นคนมีรสนิยมทนัสมยั และเม่ือ
สวมใส่แลว้ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเอง แสดงใหเ้ห็นว่าหากกลุ่มผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าว สาร
จากส่ือมวลชนมากข้ึนจะท าใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 

ประโยชน์จากการวจิยั 
ประโยชน์เชิงการจดัการ 
1. ผลจากการศึกษาการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ดา้นทศันคติ

การใหคุ้ณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ควรมีการพฒันา
สินคา้แฟชัน่ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้จกัจดจ าตราสินคา้และเกิดความจงรักภกัดี
ต่อสินคา้แฟชัน่ อีกทั้ง ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ของสินคา้แฟชัน่ท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเป็น
อนัดบัแรก ดงันั้น นอกจากการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีความเป็นเอกลกัษณ์แลว้ จึงควรเลือกใชว้สัดุท่ีมี
คุณภาพทนทานต่อการใชง้าน เน่ืองจาก ความคงทนของตวัสินคา้จะสามารถเพ่ิมปริมาณการบริโภคสินคา้
แฟชัน่ได ้

2. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภค ด้าน
ผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัสูง ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ควรใหค้วามส าคญักบัการ
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พฒันากลยุทธ์การตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูง การ
พฒันากลยทุธ์ในดา้นการออกแบบนั้นเป็นส่ิงส าคญัส าหรับสินคา้แฟชัน่ตน้แบบ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การผลิตและจดัจ าหน่าย เน่ืองจาก สินค้าแฟชั่นจะมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัขั้นตอนของการออกแบบเป็นส าคญั ควรมีการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันา 
การออกแบบสินคา้แฟชั่นให้มีความแปลกใหม่ และมีรูปแบบทนัสมยัตามฤดูกาลอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
สินคา้ประเภทชุดเดรส ท่ีเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีผูบ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด รวมถึงการพฒันาขั้นตอนการ
ผลิตสินคา้แฟชัน่ใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค ดา้นราคา
โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันากลยุทธ์
การตลาดดา้นราคา ควรตั้งราคาโดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้แฟชัน่เป็นหลกั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบราคาของสินคา้กบัสถานท่ีอ่ืนไดว้่ามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้แฟชัน่หรือไม่ โดย
ไม่ตอ้งยึดเกณฑว์า่ผูบ้ริโภคจะเต็มใจจ่ายในราคาเท่าใด ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าของราคา
และเกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ไดร้วดเร็วข้ึน 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
งานวิจยัน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพ่ือสร้างกรอบ

แนวคิดของการวิจยัเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความเคล่ือนไหวแฟชัน่ซ่ึงประกอบดว้ย ทศันคติท่ีมีต่อ
แฟชัน่ ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเองและทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม ซ่ึงองคป์ระกอบต่างๆ ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค กล่าวคือ 
เม่ือผูบ้ริโภคมีความสนใจต่อความเคล่ือนไหวแฟชัน่ใหม่ๆ มากจะมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ท่ีธุรกิจผลิตและน าเสนอขาย โดยผ่านกระบวนการวางแผนการตลาดต่างๆ มากข้ึน ดงันั้น การวิจยั
คร้ังน้ีท าใหเ้ห็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ ท าให้ธุรกิจมี
ศกัยภาพและเจริญเติบเติบโตไดอ้ยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองไดใ้นอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาลกัษณะการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 
ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่  โดยเนน้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในกลยทุธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่มากท่ีสุด 

2. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงขอ้มูลและผลการศึกษาท่ีไดจ้ะมีลกัษณะ
เป็นขอ้มูลเชิงสถิติและมีขอ้จ ากดัส าหรับการอภิปรายประเด็นทางสังคมศาสตร์ เช่น ทศันคติและความ   
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พึงพอใจ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไป
อภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหว
แฟชัน่  และความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค ระหว่างเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จาก
ต่างประเทศและเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีผลิตภายในประเทศ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจแฟชัน่ในไทยสามารถน า
ผลของการศึกษาวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นของตนให้พฒันาเทียบเท่ากบัธุรกิจเส้ือ
แฟชัน่ชั้นน าต่างประเทศ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกจิทีพ่กัในเขตอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 
Implementation strategies of lodging business in Suan Phueng district 

Ratchaburi province. 

 
ผู้วจิยั ชุดาพร  สุวรรณวงษ ์ , อาจารย ์ดร.วิโรจน ์ เจษฎาลกัษณ์ 
 สาขาวิชา การประกอบการ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบ ลกัษณะ และสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
พกัในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ตลอดจนกลยุทธ์การด าเนินงานของผูป้ระกอบการ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง   
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั พนักงานท่ีท างานภายในธุรกิจท่ีพกั และผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั 
ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูป้ระกอบการท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้งจงัหวดั
ราชบุรีส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทรีสอร์ท มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว เงินท่ีใช้
ลงทุนเป็นเงินจากผูป้ระกอบการเองทั้งหมด พนกังานท่ีท างานภายในธุรกิจท่ีพกัส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 
จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกัสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินไดด้ว้ย 2) สภาพแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจ มีทั้ งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพัก โดย
ผูป้ระกอบการมกัประสบปัญหากบัปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคลากร ปัจจยัทางดา้นโครงสร้าง
ราคา  ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีพกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคู่แข่งขนั ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัดา้นการเมือง และปัจจยัทางดา้นกฎหมาย 3) การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการมีแนวคิด
ในการด าเนินงานโดยการน าเอากลยุทธ์ต่างๆมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจท่ีพกัของตนเอง เพ่ือท่ีจะท า
ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัอาศยัแนวคิดการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในระดบั
ธุรกิจมาใช้ในกิจการ ทั้งในดา้นของการปรับตวัเพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
เพ่ือใหธุ้รกิจอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน แต่ทั้งน้ีก็ยงัคงมีการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความไดเ้ปรียบในสถานการณ์แข่งขนัของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดว้ย 4) ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการนั้นมีทั้งปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ดา้น
การเงิน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้ ท่ีช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจท่ีพักของ
ผูป้ระกอบการประสบผลส าเร็จ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
พกัในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน การใหบ้ริการลกูคา้ ตลอดจนการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือใหธุ้รกิจ
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดม้ากท่ีสุด 
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Abstract 

 This research is to study the category, type, environment of management 

lodging business in Suan-Pung district Ratchaburi province as well as strategy for 

management of entrepreneur and understand to key success of lodging business in 

Suan-Pung district Ratchaburi province. The study are group’s entrepreneur, employees 

and customers by conducting an in-depth interview. The research finds that 1) 

entrepreneur of lodging business in Suan-Pung district Ratchaburi province is owner 

business alone, the money is for themselves, the most employees are from local area 

it’s to make income for local people’s well. 2) the business environment have internal 

and external that effect to operation of lodging business, entrepreneur has experiencing 

to management with internal including employees, pricing structure, and external 

including economic, politics and legal. 3) the strategic action of entrepreneur is use 

most strategies to management in lodging business, it’s to make successful in business. 

entrepreneur use the strategic business for changes in current situation. in order to 

survive the competition more intense. however, it still has a different strategy. to guide 

the operations and build competitive advantage in the situation of businesses located in 

Suan-Phung district Ratchaburi province. 4) key success of entrepreneurs are all factors 

in technology, finance and management. and learning to help promote the business and 

entrepreneurial success. results of this study can be used as guidelines for planning and 

business owners to improve operations. customer service as well as the strategic 

planning so that businesses can operate effectively. and can meet most customers' needs  

 

Keyword(s): category and type / environment / strategy / key success / lodging business 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัอย่างมาก
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็นแหล่งรายไดท่ี้น ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการพฒันาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ สามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั
ไดร้วดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) โดยการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมหลกัชนิดหน่ึงของประเทศไทย จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายประเภท ดงันั้นอุตสาหกร
รมท่องเท่ียวจึงมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง ขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว การพิจารณาองคป์ระกอบแต่ละส่วน 
จะท าใหส้ามารถพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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 ธุรกิจท่ีพกัแรมเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะ
เป็นธุรกิจท่ีส าคญัในการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพใหก้บัประชาชน  ธุรกิจท่ีพกัแรมมีหลายประเภท  เช่น  
โรงแรม โมเต็ล  เกสตเ์ฮาส์  รีสอร์ท  อพาร์ทเมน้ท์  แมนชัน่  คอนโดมิเนียม  ท่ีตั้งแคมป์  บา้นพกัรับรอง 
บา้นพกัตากอากาศ  บงักะโล  เรือนแพ เป็นตน้  ท่ีพกัแต่ละประเภทมีราคาหลากหลายระดบัต่างกนัตาม
ขนาดของท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภยั ความสะดวกในการเดินทาง การท่ี
นักท่องเท่ียวจะเลือกพักแบบใดนั้ น ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน อาทิเช่น รายได้ รสนิยมของตัว
นกัท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการเดินทางไป เป็นตน้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2556) 
 เม่ือพิจารณาถึงผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซ่ึงมีอยู่
จ  านวนมาก คือ กวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดในประเทศไทย จะไดรั้บประโยชน์
จากโอกาสท่ีเอ้ือดา้นการท่องเท่ียวไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการปรับกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจรองรับสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีปรับเปล่ียนไป ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัในธุรกิจท่ี
ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยอาศัยจุดแข็งท่ีมีอยู่ของผู ้ประกอบการแต่ละรายซ่ึงแตกต่างกันออกไป 
(ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554) 
 ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจเต็มไปดว้ยการแข่งขนั มีผลท าใหเ้จา้ของกิจการตอ้งพยายามใช้
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ผู ้
ศึกษาวิจยัจึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง 
จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีพกั เพ่ือให้มีความเขา้ใจถึงรูปแบบและ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งทราบแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีพกั เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขกระบวนการท างานและการให้บริการลูกคา้  ศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
ศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจะประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจท่ีพกั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 3. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  
 1. ข้อมูลทั่วไปพืน้ที่อ าเภอสวนผึง้  
 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประวติัของอ าเภอสวนผึ้ง รวมทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอสวนผึ้ง 
เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการประกอบการวิจยั 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัธุรกจิที่พกั  
 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของธุรกิจท่ีพกัตั้งแต่แรกเร่ิม รวมทั้งมีการศึกษา
ความหมายและประเภทของธุรกิจท่ีพกั โดยผูวิ้จยัไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบและการด าเนินธุรกิจของธุรกิจท่ีพกั
ในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 3. สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิ  
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือใหผู้บ้ริหารรู้
ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององคก์ร (สมคิด บางโม, 2551) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพแวดลอ้ม
ในการด าเนินธุรกิจทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือให้
ไดข้อ้มลูประกอบการวิจยั 
 4. กลยุทธ์การด าเนินงาน  
 การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยทัว่ไปหมายถึงการตดัสินใจและด าเนินการเพ่ือท าใหไ้ดผ้ลตามท่ี
องค์กรก าหนดไว ้ซ่ึงเน้นท่ีกระบวนการตั้ งแต่การก าหนดกลยุทธ์ การน าเอากลยุทธ์ไปใช้ และการ
ประเมินผลกลยุทธ์ เป็นกระบวนการวางแผนและท าใหม้ัน่ใจว่าแผนนั้นไดน้ าไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค์ในระยะยาว (เสนาะ ติเยาว์, 2546) ผูว้ิจยัไดศึ้กษากลยุทธ์การด าเนินงานมาเป็น
ขอ้มลูประกอบการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มลู 
 5. ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการ  
 ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุความส าเร็จ
ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ รวมทั้งเป็นเสมือนเคร่ืองมือหรือวิธีการฝึกแยกแยะและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญั
ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
 6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 ท่ีผ่านมาพบว่าไดมี้ผูท้  าการศึกษาวิจยัในประเด็นของความพึงพอใจในการไดรั้บบริการของ
ผูใ้ช้บริการธุรกิจท่ีพัก ดังนั้น การศึกษาถึงกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพัก จึงเป็นอีกมุมมอง
การศึกษาท่ีมีความน่าสนใจ เพ่ือใหท้ราบถึงกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัใชเ้พ่ือใหธุ้รกิจท่ีพกัประสบ
ความส าเร็จ 
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วธิีการวจิยั 
 1. การเลอืกพืน้ที่ศึกษา 
 ส าหรับขอบเขตในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้หค้วามส าคญัในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเฉพาะ
ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพราะเป็นเขตท่ีมีการประกอบการธุรกิจท่ี
พกัมากท่ีสุดในจงัหวดัราชบุรี (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2556) ประกอบกบัเป็นจุด
ท่ีมีการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งธุรกิจท่ีพกัในเขตพ้ืนท่ีน้ีมกัมี
ผลประกอบการท่ีค่อนขา้งดี ซ่ึงท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจในการศึกษากลยทุธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 2. ผู้ให้ข้อมูล 
 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีผูวิ้จยัเลือกสมัภาษณ์นั้น  ประกอบไปดว้ย 
     2.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอเขตสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
     2.2 พนกังานท่ีท างานภายในธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
     2.3 ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
 ผูใ้หข้อ้มลูเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการใหข้อ้มลูท่ีมีความคลอบคลุมในการวิจยั กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัจะใหข้อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูหลกัของกิจการ ส่วนพนกังานนั้นจะสามารถใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัรายละเอียดปลีกย่อยของการท างานในหน้าท่ีต่างๆได ้รวมทั้งผูใ้ช้บริการจะเป็นตวัช้ีวดัความ
ตอ้งการ และความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั โดยขอ้มลูพ้ืนฐานเหล่าน้ีท าใหผู้วิ้จยัสามารถศึกษา
ถึงบริบทของพ้ืนท่ีท่ีผูวิ้จยัจะเขา้ไปศึกษาเพ่ือน าไปสู่ผลของการวิจยัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้
 3.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
     3.1 แบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดส้ร้าง แนวค าถามเพ่ือใชส้ าหรับเป็นแนวทางการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มลู คือ แนวค าถามส าหรับ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั พนกังาน และผูใ้ชบ้ริการ 
     3.2 การสังเกต ผูวิ้จยัใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการตอบค าถามของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั 
 ผูวิ้จัยจดบันทึกข้อมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกและบันทึกด้วยกลอ้งวีดีโอ ผูวิ้จัยก าหนด
ประเดน็การสงัเกตวา่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัมีการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 
 4. การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจยั จ านวน 3 ฉบบั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้าง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
     4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการจากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยั สอบถามบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีพกั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแนว
ค าถาม 
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     4.2 ก าหนดหวัขอ้ประเด็นหลกัและประเด็นย่อยของแนวค าถาม เพ่ือช่วยใหก้ารสร้างแนว
ค าถามใหค้รอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาใหค้รบถว้น 
 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     5.1 การศึกษาจากเอกสาร เพ่ือใหท้ราบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากหนงัสือและเอกสาร บทความ และงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัการวิจยัมากท่ีสุด 

     5.2 การสังเกต ใชวิ้ธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตโดยผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวั 
จะท าใหก้ารแสดงพฤติกรรมของผูถ้กูสงัเกตเป็นไปอยา่งธรรมชาติ และท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริง 

     5.3 การสัมภาษณ์ ใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผูวิ้จยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลในพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยการสร้างแนวค าถามอย่างกวา้งๆ เพ่ือเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ ซ่ึงขอ้ค าถามต่างๆ
สามารถแตกประเดน็ค าถามในระหว่างการสัมภาษณ์ได ้โดยการสัมภาษณ์จะเป็นไปในลกัษณะธรรมชาติ
มากกวา่การถามแบบเคร่งเครียด   
 6. การพทิักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัด าเนินการเพ่ือพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง โดยการจดัท าหนงัสือขอความร่วมมือใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก เร่ืองการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือก
ท่ีพกัในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดรั้บทราบวตัถุประสงค์ของการวิจยัแลว้ 
จะให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธความร่วมมือก็ได้  ค าตอบหรือข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็น
ความลบัและน ามาใชต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น  
 7. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
     7.1 ขอ้มูลจากการสนทนาพดูคุยหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองมาก
ท่ีสุดระหว่างผูวิ้จยักบัผูใ้ห้ขอ้มูล จึงท าการบนัทึกหลงัจากเสร็จส้ินการสนทนา แต่ในบางคร้ังผูวิ้จยัไดข้อ
อนุญาตผูใ้หข้อ้มลูใชเ้ทปบนัทึกเสียง ในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูท่ีส าคญัมาก ไม่สามารถจดจ าไดห้มด  
     7.2 ขอ้มูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอาจจะสามารถ
ท าการบนัทึกในขณะท่ีท าการสังเกตไดท้นัที หรือท าการบนัทึกหลงัการสังเกตก็ได ้ผูวิ้จยัจะยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม 
 8.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

    8.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กบัการ
เก็บขอ้มูล มีการจดบนัทึกและถอดเทปบนัทึกเสียง เพ่ือแยกประเด็น อีกทั้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะตอบค าถามไดห้รือไม่ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

    8.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์จะถูกแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพ่ือหาข้อสรุป ท่ีชัดเจนเป็นภาพรวมท่ี
สามารถตอบค าถามได ้
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 9.  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ผูท้  าวิจยัใชวิ้ธีการตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นขอ้มูลโดยพิจารณาแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และอาจใชเ้อกสารควบคู่กนัไปกบัการ
ซักถาม ทั้งน้ีจะท าให้ทราบว่าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากหลายแหล่งนั้นสอดคลอ้งถูกตอ้งหรือไม่  หาก
ขอ้มูลมีความขดัแยง้ไม่ตรงกนักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูส้ัมภาษณ์คนใดคนหน่ึง ผูวิ้จยัน าค าถามเดิมสอบถาม
ผูใ้หข้อ้มูลอีกคร้ังโดยเปล่ียนคนสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นการยืนยนัและหาขอ้สรุปขอ้มูลนั้นใหเ้กิดความชดัเจน 
และถา้หากขอ้มลูท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการศึกษา ผูวิ้จยัจะเกบ็ขอ้มลูเพ่ิมเติมใหส้มบูรณ์ 
 

ผล/สรุปผลการวจิยั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี สามารถสรุปขอ้มลูเป็น 4 ส่วน ดงัต่อน้ี 
 1. รูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกจิที่พกั 
 การด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีมานานแลว้ แต่รูปแบบการ
ด าเนินงานเป็นแบบธรรมดา ในราคาท่ีไม่แพงเกินไป โดยธุรกิจท่ีพกัในสมยัก่อนนั้นไม่ไดรั้บความนิยม 
เพราะนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยมี รวมทั้งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางแบบเชา้ไปเยน็กลบั จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกั
ท่ีสวนผึ้ง ไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกั ส่วนในปัจจุบนันั้น มีธุรกิจท่ีพกัเกิดข้ึนใหม่มากมาย ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนจากนกัธุรกิจท่ีอยู่กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยมีการพฒันารูปแบบท่ีพกัใหต่้างไป
จากเดิม กล่าวคือ มีการออกแบบบา้นพกั และห้องพกั ใหเ้ขา้กบับรรยากาศป่าเขาล าเนาไพร มีความสงบ 
ร่มร่ืน อีกทั้ งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีน่าประทับใจ เพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาก่อน จึงท าใหปั้จจุบนัน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
 ผูวิ้จยัไดศึ้กษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการท่ีพกั
ในอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่เลือกจะประกอบกิจการประเภทรีสอร์ท มีพ้ืนท่ีเร่ิมต้น
โดยประมาณตั้งแต่ 5-50 ไร่  โดยผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีช่วงอายุประมาณ 30 ปีข้ึนไป รูปแบบการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการเป็นแบบธุรกิจ
เจา้ของคนเดียว ผูป้ระกอบการเป็นผูดู้แลเป็นหลกั  เงินท่ีใชล้งทุนเป็นเงินจากผูป้ระกอบการเองทั้งหมด
ส่วนพนกังานท่ีท างานภายในธุรกิจท่ีพกัส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกัสามารถสร้างรายได้
ให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินไดด้ว้ย โดยผูใ้ชบ้ริการนั้นมีทั้งคู่หนุ่มสาว นกัธุรกิจ ครอบครัว รวมทั้งกรุ๊ป
ทวัร์หรือกรุ๊ปสมัมนา ซ่ึงเป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจท่ีพกั 
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 2. สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิที่พกั 
 การด าเนินธุรกิจท่ีพักในอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี มีสภาพแวดลอ้มหลายด้าน ทั้ ง
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี 
     2.1 สภาพแวดล้อมภายในการประกอบธุรกจิที่พกั 
 ดา้นสินคา้และบริการของแต่ละธุรกิจท่ีพกันั้นจะมีความแตกต่างกนัไป โดยส่วนใหญ่แลว้จะ
เป็นการบริการหอ้งพกั และอาหารเคร่ืองด่ืม ซ่ึงผูป้ระกอบการของแต่ละธุรกิจท่ีพกันั้นจะมีส่วนเขา้มาช่วย
ดูแลในส่วนของการบริการลูกคา้ และพาชมหอ้งพกัดว้ยตวัเอง ท าใหลู้กคา้ไดรั้บความเป็นกนัเองมายิ่งข้ึน 
ทุกธุรกิจท่ีพกัท่ีสวนผึ้งจะเนน้การบริการท่ีเป็นกนัเอง เป็นแบบครอบครัว ท าใหล้กูคา้รู้สึกวา่เหมือนมาพกั
ตากอากาศภายในสถานท่ีของตนเอง โดยสินคา้และบริการของธุรกิจท่ีพกัจะมีการบริการหอ้งพกั บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม บริการสถานท่ีสัมมนาและหอ้งประชุม การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก และกิจกรรมเสริม
ต่างๆ 
 ในดา้นของโครงสร้างราคาของแต่ละธุรกิจท่ีพกันั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามรูปแบบ
ลกัษณะ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยู่ภายในและภายนอกห้องพกั บรรยากาศ และทศันียภาพรอบๆ
ห้องพกั รวมทั้งช่ือเสียงของธุรกิจท่ีพกั ก็ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีเป็นตวัก าหนดราคาของห้องพกั
ภายในธุรกิจท่ีพกั 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายห้องพกัของทางธุรกิจท่ีพกัไปยงักลุ่มเป้าหมายนั้น มีความส าคญั
อยา่งยิ่งกบัการท าประกอบกิจการธุรกิจท่ีพกั ดงันั้นทางธุรกิจท่ีพกัต่างๆในอ าเภอสวนผึ้งจึงใหค้วามส าคญั
ในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายห้องพกัของธุรกิจท่ีพกัให้กวา้งไกล และครอบคลุมตลาดเป้าหมาย 
เพ่ือใหส้ามารถขายหอ้งพกัไดอ้ย่างรวดเร็ว ขายไดร้าคาดี และท่ีส าคญัคือใชต้น้ทุนในการจดัจ าหน่ายต ่า 
โดยในการจดัจ าหน่ายห้องพกัในปัจจุบนันั้น จะใชก้ารจดัจ าหน่ายหอ้งพกัผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยส่วน
ใหญ่ เพราะเป็นช่องทางท่ีส าคญั และมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งยิ่ง โดยสามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดค่้อยขา้งทัว่ถึง 
รวมทั้งมีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจดัการ 
 การส่งเสริมการขายหอ้งพกัของทางธุรกิจท่ีพกันั้น จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายของ
หอ้งพกั และเป็นการแนะน าธุรกิจท่ีพกัใหล้กูคา้รู้จกั โดยธุรกิจท่ีพกัท่ีสวนผึ้งจะมีการส่งเสริมการขายโดย 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของทางธุรกิจท่ีพกัผ่านส่ือต่างๆ ส่งตรงไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
หรือลูกคา้ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรู้้จกัธุรกิจท่ีพกัและมี
ทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจท่ีพกั เพ่ือขยายผลถึงการตลาด รวมไปถึงกายขายห้องพกั การลดราคา เพ่ือเป็นการ
กระตุน้ยอดขายให้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการแจก Gift Voucher ให้กบัส่ือพนัธมิตรต่างๆน าไปแจกจ่ายให้กบั
สมาชิก หรือผูช้มผูฟั้งของส่ือเหล่านั้นเป็นรางวลั ของสัมมนาคุณ เพ่ือแลกกบัการไดโ้ฆษณาธุรกิจท่ีพกั
ผา่นส่ือเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 การเลือกบุคลากรมาท างานในธุรกิจท่ีพกันั้น ส่วนใหญ่แลว้ผูป้ระกอบการมกัเลือกบุคลากร
ท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีมาท างาน โดยตอ้งเป็นคนท่ีมีใจรักในดา้นการบริการ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความขยนั 
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อดทน และมีความมุ่งมัน่มนการท างาน รวมทั้งตอ้งสามารถปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆได ้ส่วน
จ านวนบุคลากรนั้น ข้ึนอยู่กบัขนาดของพ้ืนท่ี รวมทั้งความจ าเป็นในการใชบุ้คลากรของแต่ละธุรกิจท่ีพกั
ดว้ย  
 2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกการประกอบธุรกจิที่พกั 
 การแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจธุรกิจท่ีพกัมีความรุนแรงมากข้ึนจากเดิม เน่ืองจาก
ปัจจุบนัอุปทานของห้องพกัสูง ขณะท่ีความตอ้งการห้องพกัต ่า อ  านาจต่อรองของผูบ้ริโภคย่อมสูงข้ึน 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือรักษาระดบัก าไรของธุรกิจ
ธุรกิจท่ีพกัไว ้ส่วนโอกาสของผูป้ระกอบการรายใหม่ในการเขา้สู่ธุรกิจธุรกิจท่ีพกันั้น ถา้ผูป้ระกอบการ
รายใหม่ไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีดี ย่อมเสียเปรียบดา้นตน้ทุนเฉล่ียต่างๆท่ีสูงกว่าผูป้ระกอบการราย
เดิม ตลอดจนการสร้างธุรกิจท่ีพกัใหม่ อาจจะมีอุปสรรคดา้นราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน ส่วนการทดแทนนั้นไม่
สามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ คือ เม่ือระดบัราคาของหอ้งพกัเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคมีงบประมาณจ ากดั 
จึงจ าเป็นตอ้งหาการทดแทนโดยการเปล่ียนแปลงระดบัธุรกิจท่ีพกัท่ีจะเขา้พกัให้เพียงพอกบัวงเงิน ทั้งน้ี
การทดแทนผูบ้ริโภคจะมากหรือนอ้ยนั้นจึงข้ึนอยูก่บัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคดว้ย 
 ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีลกัษณะท่ีหลากหลาย 
เม่ือธุรกิจการท่องเท่ียวและท่ีพกัขยายตวัข้ึน ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่หนัมาประกอบกิจการเพ่ือสนบัสนุน
การท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และธุรกิจบริการต่างๆ ในส่วนของภาคเอกชนท่ีมี
ผูป้ระกอบการคอยสนับสนุนก็หาโอกาสจัดกิจกรรมในสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่เสมอ ส่วนในด้านการ
คมนาคมก็สามารถเดินทางไดส้ะดวกโดยรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีโครงการปรับปรุงถนนอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีและนกัท่องเท่ียว สามารถเดินทางไปยงัแหล่งต่างๆไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 ปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 
นักท่องเท่ียวแทบทุกคนท่ีเขา้มาท่องเท่ียวลว้นใช้ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์การส่ือสารอ่ืนๆ 
แน่นอนว่าผูค้นเหล่าน้ีตอ้งการสญัญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือการแชร์รูปภาพ แชร์ขอ้ความ หรือตั้งสเตตสั ไป
ยงักลุ่มเพ่ือนในโลกออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีพ้ืนท่ีประกอบไปดว้ยภูเขา 
ป่าไม้และล าธารท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพักในบางแห่งไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตได ้
 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีถดถอยส่งผลท าใหน้กัท่องเท่ียวใชจ่้ายอยา่งประหยดั
ข้ึน ทั้งน้ีรัฐบาลไดเ้สนอนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือเป็นการกระตุน้ความเช่ือมัน่ท่ีมี
ต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวต่อต่างชาติ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีปกติ รัฐบาลจึง
พยายามกระตุน้ให้ประชาชนออกไปท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลส าคญั แต่ผลตอบรับจากประชาชนก็ไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัเป็นอย่างมาก 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกท่ีจะพกัผ่อนอยู่ภายในบา้นหรือทอ้งถ่ินของตนเอง เน่ืองจากเกรงต่อความไม่
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ปลอดภยัและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของสวน
ผึ้งค่อนขา้งมาก ท าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการท่ีต่างๆลดลง 
 ทางดา้นกฎหมายนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจธุรกิจท่ีพกัท่ีสวนผึ้งตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 
เพราะท่ีดินส่วนใหญ่ยงัเป็นของแผ่นดิน และยงัไม่มีโฉนดท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงผูป้ระกอบการ
สามารถขอเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจได้ แต่ในการประกอบธุรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจไม่ขัดแยง้ต่อ
กฎหมายไทย 
 ทางดา้นภูมิศาสตร์ในสวนผึ้งนั้นเหมาะกบัการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เพราะภูมิประเทศส่วน
ใหญ่ประกอบไปดว้ยภูเขา ป่าไม ้ตน้น ้าและล าธาร และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกมากมายให้
เท่ียวชม ท่ีน่ีมีอุณหภูมิท่ีไม่ร้อนและเหมาะแก่การพกัผ่อน  นกัท่องเท่ียวจึงสามารถเดินทางมาท่องเท่ียว
และพกัผอ่นในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไดต้ลอดปี 
 3. กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกจิที่พกั 
 ผูป้ระกอบการน ากลยุทธ์ระดบัองคก์รมาใชเ้พ่ือช่วยใหย้อดขาย และก าไร ของธุรกิจท่ีพกัดี
ข้ึน โดยผูป้ระกอบการสามารถใชท้รัพยากรอนัเป็นความสามารถพิเศษของธุรกิจท่ีพกัท่ีก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง โดยผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในสวนผึ้งมกัจะใชก้ลยุทธ์การพฒันา
ตลาด และกลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนใหญ่ 
 ผูป้ระกอบการน ากลยุทธ์ระดบัธุรกิจมาใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการท าธุรกิจ เน่ืองจาก
อตัราการเติบโตและการแข่งขนัของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน
ตลอดเวลา และคู่แข่งขนัหนา้ใหม่ท่ีเขา้มาในตลาดมกัจะมีความคิดใหม่ๆน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ถา้
ผูป้ระกอบการรายเก่าไม่ปรับปรุง พฒันาหรือมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองอาจท าสูญเสียลูกคา้ไปได ้ เพ่ือ
เป็นการรักษาลูกค้าเอาไว ้จึงมีการน าเอากลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านต้นทุน และกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 ผูป้ระกอบการน ากลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีมาใชเ้พ่ือท่ีจะมุ่งเน้นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีน้ีจะถูกน ามาปฏิบติัโดยผูจ้ดัการตามหนา้ท่ี หรือ
ฝ่ายต่างๆ และศึกษาและพฒันาเพ่ือให้การประกอบกิจการประสบผลส าเร็จ ส าหรับธุรกิจท่ีพกันั้น ได้
ค านึงถึงว่า ในแต่ละหน้าท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ ถา้ทุกภาคส่วนแต่ละหนา้ท่ีของพนกังานมีความ
เขา้ใจ มีศกัยภาพในการท างานในต าแหน่งนั้นๆ และสามารถปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ท่ีของตวัเองได ้ก็
จะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีพกัด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 4. ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกจิที่พกั 
 ผูป้ระกอบการมีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาใชอ้ยา่งแพร่หลาย เพ่ือการบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและแม่นย  า รวมทั้ งมีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาความ
ปลอดภยัดว้ย ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการบริหารจดัการ ระบบบญัชี ระบบบริหารการขายสินคา้ 
ระบบการจดัจ าหน่ายหอ้งพกัผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน ์กลอ้งวงจรปิด วิทยส่ืุอสารภายใน 
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 ทางดา้นการเงินของธุรกิจท่ีพกันั้น ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนสูงไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีมาช่วย
ในการบริหารจดัการ มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายประจ าวนั รวมทั้งมีการว่าจา้งส านักงานบญัชีจาก
ภายนอกให้มาดูแลรับผิดชอบในดา้นการจดัท าบญัชีให้กบัธุรกิจท่ีพกั ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการทุกรายมีการ
วางแผนในเร่ืองของการเงินมาก่อน โดยมีการจดัสรรเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุกส ารองไวเ้พ่ือรักษา
เสถียรภาพของธุรกิจท่ีพกั 
 การบริหารจัดการธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอสวนผึ้ งนั้น ผูป้ระกอบการจะเน้นไปในเร่ืองของ
คุณภาพของการบริการและมาตรฐานของธุรกิจท่ีพกั โดยหลกัๆแลว้ธุรกิจท่ีพกัเป็นธุรกิจประเภทบริการ 
ดงันั้น ธุรกิจท่ีพกัจ าเป็นจะตอ้งมีการบริการท่ีดี รวมทั้งบรรยากาศภายในธุรกิจท่ีพกัถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
ดงันั้นธุรกิจท่ีพกัจึงตอ้งมีความสวยงาม และคุม้ค่ากบัเงินท่ีลกูคา้จ่าย  
 ส าหรับดา้นการเรียนรู้นั้น การพฒันาคนถือเป็นการพฒันาท่ีมีความส าคญัท่ีสุด และถือว่า
เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ย ัง่ยืน เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนดา้นอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่แลว้ผูป้ระกอบการจะมี
การไปอบรมเพ่ิมเติมกบัหน่วยงานต่างๆท่ีจดัข้ึน ไม่วา่จะเป็นการอบรมท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีพกัหรือหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั้นผูป้ระกอบการยงัมีการพาพนักงานไปอบรม
เพ่ิมเติมและดูงานในธุรกิจท่ีพกัอ่ืนๆดว้ย 
 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกจิที่พกั 
 ในปัจจุบนัมีธุรกิจท่ีพกัเกิดข้ึนในอ าเภอสวนผึ้งจ านวนมากมาย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาก่อนแลว้ โดยมีการพฒันารูปแบบใหแ้ตกต่างไปจาก
เดิม มีการออกแบบบา้นพกั และห้องพกั ให้เขา้กบับรรยากาศ อีกทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
บริการท่ีน่าประทับใจ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าท่ีพกัแต่ละท่ีในสวนผึ้ ง ลว้นมีความโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การท่ีรูปแบบลกัษณะท่ีพกัมีความโดดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์ ประกอบกบัการตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
อีกทั้งการท่ีภายในท่ีพกัมีกิจกรรม มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีประทบัใจเป็นปัจจยัท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวกลบัมาใชบ้ริการอีก 
 ผูป้ระกอบการท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้งจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทรี
สอร์ท มีพ้ืนท่ีเร่ิมตน้ประมาณตั้งแต่ 5 – 50 ไร่ โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีช่วงอาย ุ30 ปีข้ึนไป มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว เงินท่ีใชล้งทุนเป็น
เงินจากผูป้ระกอบการเองทั้งหมด โดยผูป้ระกอบการเป็นคนดูแลธุรกิจเองเป็นหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
วา่ การท่ีผูป้ระกอบการเขา้มาบริหารงานเองนั้น จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงรายละเอียดของงานทุก
อย่าง รวมทั้งทราบถึงขอ้บกพร่องของธุรกิจท่ีพกัของตนเอง และสามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขไดโ้ดยเร็ว 
ส่วนพนกังานท่ีท างานภายในธุรกิจท่ีพกัส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกัสามารถสร้างรายได้
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ให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินไดด้ว้ย โดยผูใ้ชบ้ริการจะมีทั้งคู่หนุ่มสาว นกัธุรกิจ ครอบครัว และกรุ๊ปทวัร์
หรือกรุ๊ปสมัมนา ซ่ึงถือเป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่ีพกั  
 2. สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิที่พกั 
 ในดา้นการด าเนินธุรกิจท่ีพกันั้น มีสภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆท่ีเป็นผลต่อการด าเนินงาน
หลายดา้น ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยผูป้ระกอบการมกัประสบปัญหากบั
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคลากร เพราะบุคลากรท่ีมาท างานใหก้บัธุรกิจท่ีพกันั้น ไม่มีความจงรัก
ภคัดีกบักิจการเท่าท่ีควร กล่าวคือ เม่ือมีธุรกิจท่ีพกัอ่ืนซ้ือตวัไปดว้ยเงินค่าจา้งท่ีแพงกว่า หรือสวสัดิการท่ี
ดีกว่า ก็จะท าใหธุ้รกิจท่ีพกัเสียบุคลากรนั้นๆไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนัวา จุลชาติ กล่าวว่า แมอ้ตัราการยา้ย
งานของพนักงานบริษทัฯ ในประเทศไทยจะยงัไม่สูงมากนกั แต่จากนโยบายการข้ึนค่าแรงของรัฐบาล 
และ AEC ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ท าให้การบริหารคนใหอ้ยู่กบัองค์กรเป็นส่ิงท่ียากมากข้ึน กลุ่มผูท่ี้มีศกัยภาพ
สูงมีโอกาสจะลาออกจากองคก์รเพราะการแข่งขนัของตลาดในเร่ืองค่าจา้งนั้นสูงมากกว่าแต่ก่อน ซ่ึงผูว้ิจยั
มีความคิดเห็นว่า เม่ือธุรกิจท่ีพกัประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึงเจา้ของกิจการควรให้ความส าคญักบั
พนักงานดว้ย เพราะส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ก็คือพนักงาน เม่ือสารมารถรักษา
พนักงานเดิมไวไ้ด้ การท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจให้เติบโต จ าเป็นต้องใช้พนักงานชุดเดิมท่ีมี
ประสบการณ์เขา้มาร่วมท างานอีก ส่วนปัจจยัทางดา้นโครงสร้างราคานั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัใชก้าร
ตั้งราคากนัเอง โดยเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่ง ท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นการตดัราคากนั หรือราคาไม่มีความ
สมดุลกับความเป็นจริง ธุรกิจท่ีพกัแต่ละท่ีมีราคาแตกต่างกัน ทั้งท่ีความเป็นจริงแลว้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการตั้งราคากลางไวเ้พ่ือเปรียบเทียบว่าราคาของ
หอ้งพกัควรจะมีราคาประมาณเท่าไหร่เม่ือเทียบกบัความสะดวกสบายและความพึงพอใจท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
ในส่วนของปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบกบัธุรกิจท่ีพกั ไดแ้ก่ ปัจจัยทางด้านคู่แข่งขนั เน่ืองจากการ
แข่งขนัในธุรกิจท่ีพกัท่ีสวนผึ้งนั้นมีอยู่ค่อนขา้งสูง เพราะจ านวนธุรกิจท่ีพกัมีมากกวา่จ านวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มา ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมีการปรับตวัในดา้นต่างๆเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นว่าการสร้างความแตกต่างทางดา้นสินคา้และบริการ จะเป็นตวัแปรท่ีท าใหลู้กคา้ตดัสินใจเขา้
ใชบ้ริการ ส่วนทางดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกบัธุรกิจท่ีพกัในสวนผึ้ง เพราะ
เศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดอตัรารายไดข้องนกัท่องเท่ียว ถา้นกัท่องเท่ียวรายไดไ้ม่ดี หรือตอ้งน ารายไดน้ั้นไป
ใชจ่้ายอย่างประหยดั จะส่งผลท าให้นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่ออกมาเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศุภาสิณี บุญ
ท าดี  ไดศึ้กษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการแพเธค กล่าวว่า สภาวะเศรษฐกิจผนัผวน ท าให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวลดลง เน่ืองจากในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า ท าให้ค่าครองชีพ
สูงข้ึน แต่รายไดค้งท่ี จึงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว ดงันั้น ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายกระตุน้การ
ท่องเท่ียวสักเพียงใด ถา้นกัท่องเท่ียวขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็จะไม่มีผลกบัการท่องเท่ียวและการมา
ใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมเพ่ิมข้ึนเลย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเจา้ของกิจการควรเตรียมแผนไวรั้บมือกบั
สภาพเศรษฐกิจท่ียงัคงผนัผวน การลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น เป็นมาตรการหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจไม่สูญเสีย
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รายได ้อีกทั้งการด าเนินงานควรค านึงถึงโอกาสในการลงทุนดว้ย เพราะการท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวั ย่อม
ท าใหก้ารลงทุนไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ส่วนในดา้นการเมืองนั้น ลว้นมีผลกบัการท่องเท่ียว เพราะ
เม่ือมีเหตุการณ์ทางดา้นการเมืองเกิดข้ึน นกัท่องเท่ียวจะไม่นิยมออกจากบา้น หรือไม่นิยมออกมาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาชนนั เกาะไพบูลย ์กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองท่ีเกิดข้ึนขณะน้ีมี
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวขาดความเช่ือมัน่ท่ีจะเดินทางมาไทย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม เพราะรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นรายได้หลกัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดจ้ดัท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวไทย ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นวา่การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนการเดินทางท่องเท่ียว ประชาชนยงัคงยืนยนัท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเหมือนเดิม โดยจะมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการเดินทาง หากสถานการณ์ทางการเมืองยงัคงด าเนินอยู่และทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  
นกัท่องเท่ียวยงัยืนยนัท่ีจะเดินทาง ตามแผนการเดิมท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าปัจจยัทางดา้น
การเมืองนั้นมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวก็จริง แต่ถา้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัมีการวางแผนเตรียมรับมือ
กบัปัจจยัแวดลอ้มภายนอกไวก้จ็ะสามารถลดผลกระทบนั้นไปได ้ในส่วนทางดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจท่ีพกั คือกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินราชพสัดุ เน่ืองจากเม่ือซ้ือมาแลว้ ท่ีดินยงัเปรียบเหมือนท่ีเช่า การ
จะด าเนินการปลูกสร้างส่ิงต่างๆตอ้งมีการขออนุญาต รวมทั้งท่ีดินบางส่วนไม่สามารถสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ไดด้ว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าจะกระทบต่อโอกาสในการพฒันาอย่างแน่นอน แต่ในทางกลบักนัจะมี
การส่งเสริมมาจากภาครัฐท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 
 3. กลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกจิที่พกั 
 การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการมีแนวคิดในการด าเนินงานโดยการน าเอากล
ยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจท่ีพกัของตนเอง เพ่ือท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัอาศยัแนวคิดการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ในระดบัองคก์รมาใชเ้พ่ือช่วยเพ่ิมยอดขาย 
และก าไร ใหก้บัธุรกิจท่ีพกั โดยใชก้ลยุทธ์การพฒันาตลาด เพ่ือขยายตลาด และขยายกลุ่มเป้าหมายใหเ้พ่ิม
มากข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบการมีการใช้กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือเป็นการพฒันาให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัฐวิทย ์ทองภกัดี กล่าวว่า การท่ียอดขายของกิจการจะเพ่ิม
มากข้ึนทุกๆ ปี ในความเป็นจริงก็สามารถท าไดโ้ดยการขยายตลาดหรือหาลูกคา้ใหม่ๆเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่เจา้ของกิจการมีโอกาสในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน แต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพเงินลงทุน
ท่ีตอ้งมีสภาพคล่องเพราะการลงทุนในพ้ืนท่ีไม่สามารถกูย้ืมเงินจากสถาบนัทางการเงินได ้อีกทั้งการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ียงัแบ่งเป็นช่วงฤดู เจา้ของกิจการท่ีจะลงทุนเพ่ิมควรศึกษาถึงโอกาสและจงัหวะในการ
ลงทุนใหดี้ ไม่เช่นนั้นธุรกิจอาจไดรั้บผลกระทบได ้
 ในดา้นของกลยุทธ์ระดบัธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการมีการน าเอากลยุทธ์มาใชใ้นดา้นของการ
ปรับตวัเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เพ่ือใหธุ้รกิจอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากข้ึน โดยผูป้ระกอบการมีการใชก้ลยุทธ์การเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน โดยพยายามลดค่าใชจ่้ายท่ี
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ไม่จ าเป็น เพ่ือท่ีจะขายสินคา้และบริการในราคาท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขนั รวมทั้งมีการใชก้ลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างในดา้นสินคา้ ดา้นบริการ เพ่ือท าใหธุ้รกิจท่ีพกัมีจุดเด่นเฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั กฤษติกา คงสมพงษ ์กล่าววา่ เม่ือการตลาดในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัรุนแรงยิ่งข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีนกัลงทุน
และนกัการตลาดควรน ามาใชใ้นช่วงท่ี ตอ้งแย่งชิงผลประกอบการก็คือ สร้างระบบการใหบ้ริการเพ่ือให้
ลูกค้าประทับใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิทศัน์ คณะวรรณ กล่าวว่า จุดท่ีสร้างความแตกต่างใหม่
นอกเหนือจากผลิตภณัฑท่ี์เป็นของดีมีคุณภาพและราคาเหมาะสมแลว้ บริการท่ีลูกคา้ยอมรับหรือสร้าง
ความผูกพนัทางใจให้ลูกคา้ประทบัใจ ไวว้างใจไดเ้สมอ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าธุรกิจท่ีพกัในพ้ืนท่ี 
ยงัใหค้วามส าคญัต่อความสัมพนัธ์ของลูกคา้อยู่ การบริการท่ีเป็นกนัเองและประทบัใจยงัคงส่งผลใหลู้กคา้
กลบัเขา้ใชบ้ริการอยู่เสมอ และความโดดเด่นของธุรกิจท่ีพกัในพ้ืนท่ีคือการใกลชิ้ดกบัลกูคา้ จึงท าใหล้กูคา้
ไดรั้บความรู้สึกเหมือนอยูก่บัครอบครัว และไดรั้บความอบอุ่นทุกคร้ังท่ีเขา้รับบริการ 
 ส่วนกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีนั้น ผูป้ระกอบการน ากลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีมาใชเ้พ่ือท่ีจะมุ่งเนน้การ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับธุรกิจท่ีพักนั้น ได้ค านึงถึงว่า 
พนกังานทุกคนมีส่วนสร้างความส าเร็จใหก้บัธุรกิจท่ีพกั ในแต่ละหนา้ท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กนัทั้งระบบ ถา้ทุก
ภาคส่วนแต่ละหนา้ท่ีของพนกังานมีความเขา้ใจ มีศกัยภาพในการท างานในต าแหน่งนั้นๆ และสามารถ
ปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ท่ีของตวัเองได ้ก็จะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีพกัด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืน และเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภทัรี พฤทธิธรรมกุล กล่าววา่ บริษทัควรท าใหพ้นกังานรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยใหพ้นกังานรู้สึกว่าตนเองมีเป้าหมายเดียวกนักบับริษทั คือตอ้งการท่ีจะ
สร้างความส าเร็จใหก้บับริษทั ท าใหพ้นกังานรู้สึกว่าต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีเขาท าอยูน่ั้นมีความส าคญัท่ี
น าพาบริษทัไปสู่เป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว ้ตราบเท่าท่ีพนักงานรู้สึกถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบักับ
บริษทั พนกังานก็จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กบัการพฒันาบริษทัใหก้า้วหนา้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าการท่ี
เจา้ของกิจการมอบหมายงานใหพ้นกังานท า เป็นการมอบความรับผิดชอบท่ีบุคคลผูมี้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งท า 
แต่ในการดูแลพนกังาน เขา้ไปพูดคุย สอบถามและให้ความเป็นกนัเองกบัพนกังาน ความสัมพนัธ์เหล่าน้ี
จะเป็นตวัสร้างความจงรักภกัดีต่อองค์กร และท าให้พวกเขาท างานไดอ้ย่าเต็มประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการ
ก าหนดกลยุทธ์ระดบัต่างๆจึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความไดเ้ปรียบในสถานการณ์
แข่งขนัของธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดว้ย 
 4. ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกจิที่พกั 
 จากผลการศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จ ในเร่ืองของการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการ
ด าเนินงานธุรกิจท่ีพกั จะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการท่ีสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจท่ีพกั
ได ้จะช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการ รวมทั้งลดขั้นตอนต่างๆท่ียุ่งยากได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นราทิพย ์ 
ณ นคร ท่ีกล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนบัสนุนการท างานดา้นต่าง ๆ ขององคก์รในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงในแต่ละระดบัขององค์กรจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั เช่น 
ฝ่ายตลาดจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการก าหนดกลุ่มลูกคา้ช่วยพฒันาสินคา้และบริการ
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เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สนบัสนุนการขายสินคา้และบริการ และการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ซ่ึง
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีจะช่วยในการควบคุมงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและช่วยในเร่ืองของ
เวลา กล่าวคือผูต้รวจงานไม่จ าเป็นต้องเดินไปดูความเรียบร้อยเพียงแต่ให้พนักงานรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านเคร่ืองมือส่ือสารเท่านั้น อีกทั้งยงัช่วยในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆภายใน
องคก์รไดดี้อีกดว้ย  ส าหรับทางดา้นการเงินนั้น ผูป้ระกอบการมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละ
วนั มีลกัษณะเป็นบญัชีอย่างง่าย เพ่ือเอาไวดู้รายรับ-รายจ่าย คร่าวๆเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กุสุมาลย ์รัตนแสง ไดศึ้กษาถึงกระบวนการบริหารจดัการของธุรกิจหตักรรมส่ือทอบา้นแพง ต าบลแพง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ผูป้ระกอบการมีการประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
สมาชิก และคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตข้ึน โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายดว้ยตนเอง 
ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่ากิจการหรือธุรกิจสามารถรับรู้ถึงก าไรและขาดทุนไดโ้ดยการจดัท าบญัชี แต่ใน
ขณะเดียวกนัการท่ีธุรกิจมีพนกังานบญัชีไวค่้อยจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้งจะเป็นการสรุปไดว้่าธุรกิจมีก าไรหรือ
ขาดทุนมากนอ้ยเพียงใด จึงเป็นวิธีท่ีท าให้เจา้ของกิจการสามารถรับรู้ถึงสภาพคล่องของสินทรัพยแ์ละ
การเงินของธุรกิจ ส่วนในเร่ืองของการบริหารจดัการนั้น ผูป้ระกอบการจะเนน้ไปในเร่ืองของคุณภาพของ
การบริการ และมาตรฐานของธุรกิจท่ีพกั รวมทั้ งด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หทยัวสีวงศ์ สุขศรี ไดศึ้กษาถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ความส าเร็จของผูป้ระกอบการในการด าเนินกิจการ โดยรวมและ
รอบดา้นมีระดบัความส าเร็จดีกวา่คู่แข่งขนั โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นการตลาดหรือ
ลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร ดา้นการพฒันาบุคลากร และดา้นอนาคต ตามล าดบั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นว่าการท่ีเนน้ไปยงัคุณภาพของการบริการและมาตรฐานของธุรกิจท่ีพกันั้น เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
ลูกคา้พึงพอใจ ถา้หากไม่ไดใ้ส่ใจในเร่ืองของมาตรฐานการบริการอาจท าใหลู้กคา้ไม่เขา้มาบริการ หรือ
การท่ีหอ้งพกัไม่มีมาตรฐานก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ ท าใหธุ้รกิจถกูมองไปในดา้นลบได ้
ส าหรับการเรียนรู้นั้น ผูป้ระกอบการถือว่าการพฒันาคนเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด โดยจะมีการไปอบรม และดู
งานเพ่ิมเติมในสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จงรักษ ์ศรีจนัทร์งาม กล่าวว่า  เทคนิคในการพฒันาบุคคล
คือการฝึกอบรม การอบรมจะช่วยในการเพ่ิมความรู้ในการท างานของบุคคลใหดี้ข้ึนทั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาบุคคลในองคก์รใหมี้ ทศันคติ พฤติกรรม ทกัษะ และความรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นว่าการท่ีบุคลากรไดรั้บค าแนะน าหรือความรู้ใหม่จากภายนอก เป็นส่วนช่วยในการพฒันาให้
ธุรกิจด าเนินไดอ้ย่างมาตรฐานและประสบผลส าเร็จ อีกทั้งการน าประสบการณ์จากบุคลภายนอกมาปรับ
ใชท้ าใหธุ้รกิจสามารถลบจุดดอ้ยหรือปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู ่ใหก้ลบัมาด าเนินไดอี้กดว้ย 
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ประโยชน์จากการวจิยั  
 ประโยชน์เชิงการจดัการธุรกจิ 
 1. ผลการวิจยัพบว่า ยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีเขา้ไปให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการและบุคลากร
ภายในธุรกิจท่ีพกัในเร่ืองของการด าเนินกลยุทธ์ ผูป้ระกอบการตอ้งมีการออกไปศึกษาหาความรู้โดยการ
เขา้ร่วมอบรมและสัมนาจากหน่วยงานอ่ืนๆเอง ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการเขา้มาใหค้วามรู้กบั
ผูป้ระกอบการในเร่ืองกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าเอากลยทุธ์ต่างๆมาปรับ
ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  
 2. ผลการวิจยัพบว่า การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของภาครัฐและเอกชนนั้น ยงัมีอยู่
ค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีส่วนเขา้มาช่วยในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
ของอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
 3. ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีมาท างานใหก้บัธุรกิจท่ีพกันั้นไม่มีความจงรักภคัดีเท่าท่ีควร 
กล่าวคือ เม่ือมีการซ้ือตวัดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการท่ีมากกว่า จะท าให้ธุรกิจท่ีพกัสูญเสียบุคลากรไป 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนดา้นบุคลากร เพราะเม่ือธุรกิจท่ีพกัมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึนจะท าให้
เกิดการซ้ือตวับุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ท าใหอ้าจเกิดการขาดแคลนบุคลากรของธุรกิจท่ีพกัได ้
 ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในเขต
อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลทัว่ไปพ้ืนท่ีอ าเภอสวนผึ้ง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ธุรกิจท่ีพกั สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์การด าเนินงาน รวมไปถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการ จากทฤษฎีเหล่าน้ี ท าให้ผูวิ้จยัสามารถน ามาสร้างวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษา
รูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีพกั ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีพกั ศึกษากลยทุธ์การ
ด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั และศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
 ในส่อนของการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกันั้น โดยรวมแลว้จะเนน้ดา้นการบริการ การสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูม้าใชบ้ริการ โดยแต่ละธุรกิจท่ีพกัจะมีการน าเอากลยุทธ์ต่างๆมาปรับใชใ้น
การด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไป อนัเน่ืองมาจากปัจจุบันมีธุรกิจท่ีพกัจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ทั้งในเร่ืองของคุณภาพ ราคา และการบริการ ดงันั้น จึงตอ้งมีการด าเนินกลยุทธ์
ระดับต่างๆเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ได้มากท่ีสุด โดยผูวิ้จัยได้ให้ความสนใจใน
การศึกษาเฉพาะอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพราะอ าเภอสวนผึ้งนั้นเป็นแหล่งท่ีมีการด าเนินธุรกิจท่ีพกั
จ านวนมากท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี รวมทั้ งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีการเข้ามาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวค่อนขา้งมาก ท าใหมี้การเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวสูงข้ึนดว้ย  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต ดงัน้ี 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงเร่ืองกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั ทั้งกลยุทธ์
ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี ซ่ึงผูป้ระกอบการน ากลยุทธ์ต่างๆมาใชใ้นการ
ด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัในอดีตและปัจจุบนั แต่ไม่ไดมี้การศึกษาเพ่ือน ามาปรับใชใ้นสภาวะการแข่งขนั
ในอนาคต ดงันั้น ควรมีการศึกษากลยุทธ์ท่ีใช้ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่ีพกัให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่เป็นระยะ และวางแผนกบักลยุทธ์ท่ีจะใชใ้นอนาคต เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ีใชน้ั้นมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และควรมีการท าการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาธุรกิจท่ีพกัท่ีมีวิธีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั
ออกไป รวมทั้งกลุ่มลกูคา้เป้าหมายแตกต่างกนั ดงันั้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละธุรกิจท่ีพกัท่ีมีการ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาและงานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการศึกษา ทั้งดา้นการน าไปใชง้าน รวมทั้งในการใชเ้ป็นตน้แบบในการด าเนินธุรกิจท่ีพกั 
 3. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง 
จงัหวดัราชบุรีเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ครอบคลุมในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ
ลงทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในพ้ืนท่ีบริเวณต่างๆ เพ่ือใหท้ราบวา่พ้ืนท่ีบริเวณใดมีความเหมาะสมท่ี
จะลงทุนท าธุรกิจท่ีพกัมากท่ีสุด รวมทั้งควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจลงทุนไดช้ดัเจน และครอบคลุมมากข้ึน 
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ส่ือบันเทิงและวัฒนธรรมทหารเกาหลี 

Entertainment Media and Korean Military Culture 

ผู้วิจัย นางสาวชุลีวรรณ ไหลเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย ์ดร.จิรยุทธ์ สินธุพนัธ์ุ 

สาขาวิชา เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารเกาหลี” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถงึความสัมพนัธ์ของ

วฒันธรรมทหารเกาหลีท่ีถูกสร้างและน าเสนอผ่านทางส่ือบนัเทิง โดยใชก้รอบแนวคิดเร่ืองการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม 

(Cultural Reproduction), แนวคิดเร่ืองภาพตวัแทน (Representation) รวมถึงแนวคิดเร่ืองการครอบง า 

(Hegemony) ของ Gramsci เป็นแนวทางในการศึกษา 

จากการศึกษาส่ือบนัเทิง กรณีศึกษาของส่ือบนัเทิงท่ีปรากฏภาพของทหารเกาหลีท่ีออกฉายตั้งแต่ปีค.ศ 2000 – 

ปัจจุบนั โดยแบ่งตามลกัษณะของส่ือบนัเทิงออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1).ภาพยนตร์, 2).รายการเรียลลิต้ีโชว ์3).ซิทคอม 

โดยไดค้ดัเลือกภาพยนตร์จ านวนทั้งส้ิน 5 เร่ือง แบ่งเป็นภาพยนตร์ตลาดจ านวน 4 เร่ืองคือ “แทกึกกี เลือดเน้ือเพ่ือฝัน วนั

ส้ินสงคราม” (The Brotherhood of War), “มหาสงครามเฉียดตาย” (The Front Line), “สงครามเกียรติยศ 

มิตรภาพเหนือพรมแดน” (Joint Security Area) และ “ยยัตวัจุน้ วุน่สมรภูมิป่วน” (Welcome to Dongmakgol) 

และภาพยนตร์นอกกระแสจ านวน 1 เร่ืองคือ “The Unforgiven” รวมไปถึงรายการเรียลลิต้ีโชว ์“Real Men” และ

ซิทคอมเร่ือง “Blue Tower” พบวา่ภาพยนตร์ตลาดมีการน าเสนอภาพทหารเกาหลีในมุมมองของภาพยนตร์ต่อตา้น

สงคราม ทหารเกาหลีเป็นวรีบุรุษท่ีเสียสละเพ่ือส่วนรวม โดยพวกเขาเป็นเพียงประชาชนบริสุทธ์ิและเหยื่อคนหน่ึงใน

สงครามท่ีโหดร้าย และยงัเป็นเพียงชนชั้นแรงงานท่ีตอ้งเสียสละตนเองเพ่ือครอบครัวอกีดว้ย ในขณะท่ีภาพยนตร์นอก

กระแสไดน้ าเสนอภาพทหารเกาหลีในยุคปัจจุบนั นัน่คือทหารเกาหลีท่ีเป็นชายหนุ่มเกาหลีทัว่ไปท่ีตอ้งรับใชช้าติดว้ย

การเกณฑท์หาร สะทอ้นภาพของสังคมท่ียึดมัน่ล  าดบัชั้นและลทัธิอ  านาจนิยมในองคก์รทหาร ส่วนรายการเรียลลิต้ีโชว์

และรายการซิทคอมท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ไดน้ าเสนอภาพทหารเกาหลีในปัจจุบนัซ่ึงมีภาพของทหารตาม

แบบอุดมคติหรือตามแบบท่ีสังคมคาดหวงัทั้งส้ิน 

กล่าวไดว้า่ส่ือบนัเทิงทั้ง 3 ประเภทไดน้ าเสนอภาพตวัแทนของทหารในแบบท่ีแตกต่างกนัเลก็นอ้ยตาม

ประเภทของส่ือ แต่ยงัคงผลิตซ ้ าภาพและวฒันธรรมทหารอย่างต่อเน่ือง โดยช้ีใหเ้ห็นภาพของทหารในดา้นบวก

เหมือนกนั ซ่ึงกระบวนดงักล่าวเกิดข้ึนจากการทีความคิดหลกัเก่ียวกบัทหารท่ีส่งจากชนชั้นปัญญาชนผ่านทางส่ือบนัเทิง
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เหล่าน้ี โดยผูผ้ลิตภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์เหลา่น้ีลว้นเป็นเพศชายท่ีมีประสบการณ์การเกณฑท์หารทั้งส้ิน พวก

เขาจึงมีอ  านาจในการครอบง าทางวฒันธรรมและอุดมการณ์ท่ีวา่ “การเกณฑท์หารเป็นหนา้ท่ีของชายเกาหลีทุกคน” ผ่าน

ทางส่ือบนัเทิงต่างๆได ้ โดยส่ือบนัเทิงเหล่าน้ีไดถ้กูสร้างผ่านการท าส่ิงไม่เป็นปกติใหเ้ป็นส่ิงปกติ (Normalization 

the abnormal) จนเกิดการยอมรับโดยทัว่ไปถงึความจ าเป็นของทหารท่ียงัคงมีอยู่ในสังคมเกาหลีปัจจุบนั 

ค าส าคัญ: ทหาร, การเกณฑท์หาร, วฒันธรรมทหาร, ส่ือบนัเทิง, เกาหลี, เกาหลีใต,้ การผลิตซ ้ า, ภาพตวัแทน, การ

ครอบง า 

 

Abstract 

 The study of “Entertainment Media and Korean Military Culture” aims to analyze the 

relationship between Entertainment media and Korean military culture including how it is 

constructed and portrayed through the entertainment media. The ideas of “Cultural 

Reproduction”, “Representation” and “Hegemony” were a guideline concepts and theories in this 

study. 

 Three types of entertainment media which had been broadcasted since 2000 – present 

(2014) that are 1).Films 2).Reality Show 3).Sitcom were selected. The selected films were 

divided into four mainstream films title: “The Brotherhood of War”, “The Front Line”, “Joint 

Security Area” and “Welcome to Dongmakgol” as well as one independent film title: “The 

Unforgiven”. In addition, reality show title: “Real Men” and sitcom title: “Blue Tower” was 

selected. It was concluded that the mainstream films portrayed the image of Korean military in 

the viewpoint of antagonism war films. The image of Korean military is the hero who sacrifices 

himself to the majority. They are an innocent citizen and victim in the brutal war including a 

working class who sacrifice everything to family as well. Meanwhile, the independent film 
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portrays the image of Korean military in the contemporary day that is the typical young Korean 

man serving the military service. It also reflects the hierarchical and authoritarian society in the 

military organization. While, the reality show and sitcom which are broadcasted on television 

channel portray the ideal type of Korean military or the image which the society has expected. 

 Considering the representation of Korean military in the entertainment media, there is 

some differences in term of the media type. However, the cultural reproduction of Korean 

military culture is still continuing.  And it all points out the image of Korean military as well as 

its culture in the positive aspect. This process is a result of the main thought and ideology which 

are passed from the intellectual status through these entertainment media. The filmmakers and 

producers of entertainment media are the intellectual and being men who all have experienced 

the military service. Therefore, they have authorized to dominate the ideology and culture in 

society through the entertainment media which is constructed by the process of normalization the 

abnormal till the presence and necessity of Korean military in the society were uniformly 

adopted by the viewers.  

Key Word (S): military, military service, military culture, entertainment media, Korea, South 

Korea, reproduction, representation, hegemony, normalization, film, reality show, sitcom 
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บทน า 

ผลจากสงครามเกาหลีท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 1950-1953 ท่ีจบลงด้วยการท าสนธิสัญญาสงบศึกนั้นได้ท าให้

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายเหนือและใต ้โดยไดแ้ยกการปกครองออกจากกนันบัแต่นั้นเป็นตน้มา จึงอาจกลา่ว

ไดว้า่ในปัจจุบนัประเทศเกาหลียงัอยู่ในภาวะสงครามแมจ้ะไม่มีการรบเกิดข้ึน และผูช้ายเกาหลีทุกคนตอ้งเกณฑ์ทหาร

เป็นระยะเวลา 2 ปี 

เกาหลีใต้นบัแต่นั้นมาไดมี้การเน้นย  ้ าถึงความส าคญัขององค์กรทหาร อนัเป็นผลมาจากความไม่ไวว้างใจ

เกาหลีเหนือที่โดดเด่ียวตวัเองออกจากนานาประเทศ ทั้งยงัปกครองดว้ยระบอมคอมมิวนิสต์และมีกองก าลงัทหารท่ี

เขม้แขง็ภายใตก้ารปกครองของประธานาธิบดีคิมอิลซองในสมยัแรก ในขณะท่ีเกาหลีใตไ้ดพ้ฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง

หลังจากท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังสงคราม โดยเฉพาะในสมัย การปกครองแบบเผด็จการทหารของ

ประธานาธิบดี ปาร์คจองฮี (1963-1979) เขาไดพ้ฒันาความเข็งแกร่งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงดา้น

องค์กรทหาร ประธานาธิบดีปาร์คเคยได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนทหารในสมยัท่ีญี่ปุ่นปกครอง เกาหลี เขาไดรั้บ

อิทธิพลทางการทหารแบบญี่ปุ่นและน ามาใชใ้นการปกครองประเทศ รวมถึงมีนโยบายในการส่งเสริมองคก์รทหาร เขา

ไดอ้อกกฏหมายใหช้ายเกาหลีทุกคนท่ีอายุครบก าหนดตอ้งเขา้รับการตรวจร่างกายเพ่ือเกณฑ์ทหารโดยถือเป็นหน้าท่ี

ของพลเมืองท่ีดี มีการออกแบบเรียนท่ีส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัการเป็นทหารและมีการออกกฎหมายลงโทษแก่ผูท่ี้

พยายามหลีกเลี่ยงการเกณฑท์หาร แมว้า่ในสมยัต่อๆ เช่นสมยัการปกครองของประธานาธิบดีชอนดูฮวาน (1980-1988) 

จะมีกระแสการต่อตา้นเร่ืองการเกณฑท์หารจากเหล่านกัศึกษาเป็นจ านวนมาก  แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ี

แขง็กร้าวมาเป็นการใชว้ธีิท่ีนุ่มนวลมากข้ึน เสียงต่อตา้นจากเหล่านกัศึกษาจึงเบาบางลงไดใ้นท่ีสุด  

ดว้ยเหตุผลต่างๆดงัท่ีกล่าวมาได ้องค์กรและวฒันธรรมทหารจึงเขา้มามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตของคน

เและสังคมเกาหลีเป็นอย่างมาก การเกณฑท์หารของชายเกาหลีไดถู้กพฒันาใหเ้ช่ือมโยงกบัความรู้สึกและความคิดเร่ือง

ความรักชาติ และถือเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีจะช่วยขดัเกลาทางสังคมแก่ชายเกาหลีให้พวกเขากลายเป็นชายท่ีสมบูรณ์ มีค า
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กล่าวมากมายในภาษาเกาหลีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของประชาชนต่อการเกณฑท์หาร เช่น “ผูช้ายท่ีแทจ้ริงคอืผูช้ายท่ี

ไปเกณฑท์หาร” เป็นตน้  

อิทธิพลของวฒันธรรมทหารยงัปรากฏมากมายในส่ือต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีส่ือได้กลายมาเป็น

เคร่ืองมือส าคญัในการสืบทอดและด ารงคไ์วซ่ึ้งอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆของชนชั้นท่ีปกครองประเทศ ภาพทหาร

นั้นจึงปรากฏมากมายโดยเฉพาะในส่ือบนัเทิง  ในยุคแรกๆหลงัจากสงครามเกาหลีจบลง มีภาพยนต์มากมายท่ีน าเสนอ

เร่ืองการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์ของทหาร รัฐบาลมีอ านาจเขา้แทรกแซงการน าเสนอเร่ืองต่างๆ 

และลงโทษผูท่ี้พยายามน าเสนออุดมกาณ์หรือความเช่ือท่ีเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีชนชั้นปกครองตอ้งการ แมเ้ม่ือเวลาผ่าน

ไปชนชั้นปกครองจะลดบทบาทในการเขา้แทรกแซงส่ือและผูผ้ลิตเร่ิมมีเสรีในการน าเสนอในมุมมองท่ีกวา้งมากข้ึน อกี

ทั้งส่ือบนัเทิงก็มีแนวโนม้ท่ีมุ่งเนน้ความบนัเทิงจริงๆมากกวา่จะเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามภาพทหาร

และวฒันธรรมทหารก็ยงัคงมีปรากฏใหเ้ห็นในส่ือบนัเทิงอยู่เสมอเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

เหตุการณ์เด่นชดัท่ีบ่งบอกถึงบทบาทและอิทธิพลของวฒันธรรมทหารต่อส่ือบนัเทิง เกิดข้ึนเม่ือนกัร้องชาย

เกาหลีช่ือดงัไดท้ าการเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นอเมริกนัในปี 2000 จนเกิดกระแสวพิากษว์จิารณ์และต่อตา้นเขาเป็นจ านวน

มากจากคนในสังคมเกาหลี สุดทา้ยแลว้เขาตอ้งจบอาชีพการเป็นนกัร้องและถูกศาลสั่งหา้มเขา้ประเทศเกาหลีตลอดชีวติ 

เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ส่ือจบัตาคนในวงการบนัเทิงมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายท่ีส่งผล

กระทบต่อภาพลกัษณ์และความมัน่คงขององคก์รทหาร เน่ืองจากดารา นกัร้องท่ีเกณฑ์ทหารเขา้มานั้นจะถูกส่งไปอยู่

กรมทหารดารา ท่ีถูกก่อตั้งข้ึนเม่ือปี คศ.1997 ซ่ึงทหารดาราเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิงแก่ทหารทัว่ไป ซ่ึง

ถือวา่เป็นงานท่ีเบากว่าทหารทัว่ไปค่อนขา้งมาก แต่ถึงกระนั้น เหล่าทหารดาราก็ยงัท าเร่ืองให้เกิดความเส่ือมเสียแก่

องคก์รทหาร ดงันั้นกรมทหารดาราจึงถูกยุบไปในปี 2013 ส่ิงเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมทหารและ

ส่ือบนัเทิงรวมไปถึงสังคมโดยทัว่ไปไดอ้ย่างชดัเจน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความตั้งใจในการศึกษาถึงเร่ืองราว

ของวฒันธรรมทหารและส่ือบนัเทิงนัน่เอง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

งานวิจยัเล่มน้ีมีจุดประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมทหารและส่ือบนัเทิง โดยจะท าการ

วเิคราะห์ใหล้ึกซ้ึงลงไปถึงส่ือบนัเทิงประเภทต่างๆท่ีน าเสนอภาพของทหารเกาหลีตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีค.ศ 2000 

ถึงปัจจุบนัวา่วฒันธรรมทหารไดถู้กผลิตซ ้ าข้ึนอย่างไรและมีการครอบง าทางความคิดหรืออุดมการณ์ ผ่านภาพตวัแทน

แบบใดในส่ือบนัเทิงเหล่าน้ีบา้ง นอกจากน้ีงานวิจยัยงัมุ่งหวงัเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อวฒันธรรมทหารเกาหลี

รวมถึงชีวติของทหารเกณฑท่ี์ถูกน าเสนอผ่านส่ือบนัเทิงต่างๆอีกดว้ย 

วิธีการวิจัย  

งานวจิยัเร่ือง “ส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารเกาหลี” เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ภายใตก้รอบแนวคิดและทฤษฎี 

“การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม”, “ภาพตวัแทน”, และ “การครอบง า” โดยผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกส่ือบนัเทิงจ านวน 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ภาพยนตร์, รายการเรียลลิต้ีและซิทคอม โดยค านึงถึงความนิยมของส่ือนั้นๆท่ีไดถู้กกล่าวถึงผ่านทาง

เวบ็ไซตช่ื์อดงัต่างๆของเกาหลี รวมถึงเรตต้ิงท่ีวดัโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือไดอ้ย่าง Nielsen Korea ภาพยนตร์ท่ีผูว้จิยัเลือก

แบ่งออกเป็น ภาพยนตร์ตลาด 4 เร่ือง ไดแ้ก่ คือ “แทกึกกี เลือดเน้ือเพ่ือฝัน วนัส้ินสงคราม” (The Brotherhood of 

War), “มหาสงครามเฉียดตาย” (The Front Line), “สงครามเกียรติยศ มิตรภาพเหนือพรมแดน” (Joint Security 

Area) และ “ยยัตวัจุน้ วุน่สมรภูมิป่วน” (Welcome to Dongmakgol) และภาพยนตร์นอกกระแสจ านวน 1 เร่ืองคือ 

“The Unforgiven” รวมไปถึงรายการเรียลลิต้ีโชว ์ “Real Men” และซิทคอมเร่ือง “Blue Tower”  โดยสอง

รายการหลงันั้นจะใชว้ธีิการสุ่มเลือกมารายการละ 20 ตอนเพ่ือท าการศึกษา 

ผูว้จิยัศึกษาไดท้ าการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัส่ือที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทหารเกาหลี, งานวิจยัอื่นๆ, ข่าวจาก

อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการดูภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ดงักล่าวจากส่ืออิเลคทรอนิค โดยท่ีผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์

ส่วนประกอบต่างๆในส่ือบนัเทิง เช่น การเล่าเร่ือง ฉาก บทสนทนา คาแรคเตอร์ของตวัละคร สถานท่ีถ่ายท า รวมถึง
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บทสัมพาษณ์ของผูผ้ลิตภาพยนตร์และรายการนั้นๆเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ถึงจุดประสงค์และแนวคิดของการสร้างส่ือ

บนัเทิงเหล่าน้ีออกมา โดยมีค าถามในการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

ค าถามในการวจิยั 

1. ส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร?  

2. วฒันธรรมทหารถูกสร้างและน าเสนออย่างไรผ่านส่ือบนัเทิง? 

3. มีการผลิตซ ้ าทางความหมายและอุดมการณ์อะไรผ่านทางส่ือบนัเทิงหรือไม่? 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาและวเิคราะห์ส่ือบนัเทิงทั้ง 3 ประเภท สรุปไดด้งัน้ีคือ 

การน าเสนอภาพตวัแทน (Representation) ของทหารและวฒันธรรมทหารในส่ือบนัเทิง 

 ภาพยนตร์ตลาดนั้นมีการน าเสนอภาพทหารเกาหลีภายใตเ้น้ือหาหลกัของภาพยนตร์ท่ีมีจุดประสงคมุ่์งเนน้เพ่ือ

ต่อตา้นสงครามเป็นหลกั ภาพตวัแทนของทหารเกาหลีท่ีปรากฏในภาพยนตร์ตลาดทั้ง 4 เร่ืองลว้นเป็นภาพทหารท่ี

เสียสละตนเองเพ่ือส่วนรวม พวกเขาเป็นเหยื่อของสงคราม และเป็นเพียงชนชั้นแรงงานท่ีบริสุทธ์ิเท่านั้น ทั้งน้ีพบ

ขอ้สังเกตประการหน่ึงคือ การน าเสนอภาพของทหารเกาหลีในภาพยนตร์ตลาดนั้นลว้นหลีกเลี่ยงภาพของทหารเกณฑ์

ในกรมทหาร ภาพยนตร์ตลาดไม่ไดน้ าเสนอชีวติและความเป็นอยู่ของทหารในปัจจุบนัซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองละเอยีดออ่นใน

การน าเสนอผ่านส่ือบนัเทิง ในขณะเดียวกนัภาพยนตร์นอกกระแสอย่างเร่ือง “The Unforgiven” ท่ีน ามาวเิคราะห์ใน

การวจิยัน้ีกลบัมุ่งประเดน็ท่ีชดัเจนในการน าเสนอชีวิตในกรมทหารของชายเกาหลีซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัของประชาชน

เกาหลีเป็นอย่างมาก ในฐานะท่ีภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์นอกกระแสท่ีผลิตข้ึนเป็นผลงานการจบการศึกษาของผูก้  ากบั 

ท าใหเ้ขากลา้น าเสนอเร่ืองราวท่ีอ่อนไหวและเป็นประเดน็ในสังคม ออกมาตีแผ่ถึงเร่ืองราวท่ีซ่อนอยู่ภายในก าแพงของ

กรมทหารเกาหลี ภาพยนตร์เร่ือง “The Unforgiven” นั้นไดน้ าเสนอถึงวฒันธรรมทหารท่ีถูกยึดถือปฎิบติัสืบต่อกนั

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         913 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มาหลายต่อหลายรุ่น เป็นส่ิงท่ียากจะเปลี่ยนแปลง โดยน าเสนอผ่านภาพตวัแทนของชายเกาหลีทัว่ไป 4 ประเภทท่ี

สามารถพบไดท้ัว่ไปในกรมทหาร นัน่คือ ชายท่ีปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมทหาร,ระบบล าดบัชั้นและอ านาจนิยมในกรม

ทหาร, ชายท่ีตั้งค  าถามต่อระบบเหล่าน้ีและพยายามท่ีจะแกไ้ขแต่แลว้กลบัโดนสังคมทหารกลืนกินจนตอ้งปรับตวั, ชาย

ท่ีไม่สามารถปรับตวัไดแ้ละตอ้งพ่ายแพไ้ปดว้ยการจบชีวติตนเอง และสุดทา้ยคือชายท่ียึดมัน่ยึดถือกบัระบบล าดบัชั้น

และอ านาจนิยม ชอบใชก้ าลงัและวางตนเหนือผูด้อ้ยล าดบัชั้นกว่า ภาพยนตร์นอกกระแสเร่ือง “The Unforgiven” 

(2005) น้ีไดรั้บเสียงตอบรับจากผูช้มเป็นจ านวนมาก รวมถึงไดรั้บรางวลัหลายแขนง เน่ืองจากสามารถสะทอ้นชีวิต

และวฒันธรรมของทหารเกาหลีไดอ้ย่างลึกซ้ึงชดัเจน และยงัไม่มีใครกลา้น าเสนอในประเดน็เช่นน้ีมาก่อน 

ในขณะเดียวกนั ส่ือโทรทศัน์อย่างรายการเรียลลิต้ีโชว ์“Real Men” ออกอากาศในปี 2013 ทางช่อง MBC 

หน่ึงในสถานีโทรทศัน์แห่งชาติของเกาหลีใต ้และรายการซิทคอม “Blue Tower” ออกอากาศในปี 2012 ทางช่อง 

tvN ช่องดาวเทียมของเกาหลีใต ้เป็นรายการท่ีมีธีมหลกัเก่ียวกบัทหารเกณฑ์และชีวิตของพวกเขาในกรมทหาร ซ่ึง

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก รายการทั้งสองมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยในเร่ืองรูปแบบการน าเสนอ นัน่คือ รายการ

เรียลลิต้ีโชว ์“Real Men” เป็นรายการท่ีใหด้ารานกัร้องเขา้ไปใชชี้วติเหมือนทหารเกณฑจ์ริงๆรวมกบัทหารทัว่ไปตาม

หน่วยทหารต่างๆทัว่ทั้งเกาหลี มีลกัษณะเป็นเรียลลิต้ีโชว ์โดยท่ีดาราเหล่าน้ีตอ้งฝึกฝนและเจอสถานการณ์ต่างๆแบบ

ทหารจริงๆ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวม รายการเรียลลิต้ีโชว ์“Real Men”ก็ไดส้ร้างภาพของทหารและวฒันธรรมทหาร

ในภาพท่ีสวยงามและเป็นไปในเชิงบวก ในขณะท่ีรายการซิทคอม “Blue Tower” ไดน้ าเอาประสบการณ์ทหารท่ี

ทีมงานและนักแสดงเคยประสบมา และเขียนเป็นบทละครเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของซิทคอม รายการ “Blue 

Tower” จึงสามารถสะทอ้นภาพชีวติทหารไดส้มจริงและท าให้ผูช้มท่ีเป็นเพศชายและเคยเกณฑ์ทหารเกิดความรู้สึก

ร่วมไดม้ากกวา่รายการเรียลลิต้ีโชว ์“Real Men” ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่รายการโทรทศัน์ทั้งสองไดน้ าเสนอภาพทหาร

ในแบบอุดมคติคือแบบท่ีสังคมคาดหวงั แมร้ายการจะสะทอ้นภาพชีวติ เช่น การฝึกฝน ความล าบากในการปรับตวั แต่

รายการทั้งสองก็ช้ีให้เห็นว่า การเกณฑ์ทหารเป็นหน้าท่ีของชายเกาหลีทุกคนท่ีพึงกระท านัน่เอง รวมไปถึงภาพของ

ทหารเกาหลีท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ดงักล่าวขา้งตน้ก็ลว้นแต่ตอกย ้าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของทหารเกาหลีทั้งส้ิน 
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การผลิตซ ้ า (Reproduction) และการครอบง า (Hegemony) ทางวฒันธรรมทหารในส่ือบนัเทิง 

 ภาพตวัแทนทหารดงักล่าวขา้งตน้ลว้นเป็นภาพในเชิงบวกท่ีถูกผลิตซ ้ าผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ

น าเสนอและประเภทของส่ือบนัเทิง ลกัษณะของภาพตวัแทนทหารเกาหลีไดเ้ปลี่ยนแปลงจากภาพของทหารในสงคราม

มาเป็นภาพตวัแทนท่ีเป็นทหารเกณฑใ์นปัจจุบนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหาร

อย่างชดัเจน ในแง่ของความพยายามในการผลิตซ ้ าภาพเหล่าน้ี เพ่ือให้เกิดการยอมรับโดยทัว่ไปในสังคมถึงความเป็น

ปกติธรรมดา (Normalization) ของการมีอยู่ขององคก์รทหารในสังคมเกาหลี โดยท่ีการผลิตซ ้ าภาพเหล่าน้ีลว้นผ่าน

กระบวนการสร้างและผลิตจากชนชั้นปัญญาชนของเกาหลีซ่ึงเป็นเพศชายและมีประสบการณ์ทหารและไดรั้บอิทธิพล

ของวฒันธรรมทหารทั้งส้ิน พวกเขาเหล่าน้ีมีอ  านาจในการก าหนดอุดมการณ์ท่ีครอบง าคนในสังคม ในฐานะของผูผ้ลิต

ส่ือนัน่เอง 

ในการศึกษาหวัขอ้ “ส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารเกาหลี”  อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ภาพตวัแทนทหารเกาหลี

ถูกผลิตซ ้ าในภาพเชิงบวกและเป็นแบบอุดมคติ โดยท่ีมีจุดประสงค์ส าคญัในการครอบง าทางอุดมการณ์ท่ีมีความ

แนบเนียนมากกวา่ในอดีตผ่านการน าเสนอในส่ือบนัเทิงท่ีมีความแปลกใหม่และความสมจริงมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็

ตาม อุดมการณ์หลกัท่ียงัพบอยู่ในส่ือบนัเทิงเหล่าน้ีก็คืออุดมการณ์ท่ีวา่ “การเกณฑ์ทหารเป็นหน้าท่ีของชายเกาหลีทุก

คน”  ซ่ึงยงัคงถูกถ่ายทอดและผลิตซ ้ าผ่านส่ือบนัเทิงต่างๆอยู่ในปัจจุบนัและจะยงัด าเนินต่อเน่ืองไปตามความตอ้งการ

ของชนชั้นท่ีปกครองสังคมนัน่เอง 

อภิปรายผล 

 ผลของการศึกษาในหัวขอ้ “ส่ือบนัเทิงและวฒันธรรมทหารเกาหลี” ท่ีพบว่าส่ือบนัเทิงมีความสัมพนัธ์กับ

วฒันธรรมทหารเกาหลีในด้านการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมและภาพตวัแทนของทหารเกาหลีในเชิงบวก โดยมีการ

ครอบง าทางอุดมการณ์ท่ีส าคญัคือ“การเกณฑท์หารเป็นหนา้ท่ีของชายเกาหลีทุกคน”  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Son 

Su-tae เร่ืองวฒันธรรมทหารในสังคมเกาหลี และงานเขียนของ Moon Seung-sook เร่ืองการครอบง าทางอุดมการณ์
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ทหารเกาหลีผ่านส่ือ รวมถึงทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ “การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม”, “ภาพตวัแทน”, และ 

“การครอบง า” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวฒันธรรมทหารไดฝั้งรากลึกในสังคมเกาหลีและถือเป็นวฒันธรรมย่อย (Sub-

culture) อย่างหน่ึงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพนัธ์กบัเกาหลีเหนือซ่ึงยงัคงมีปัญหา

เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 63 ปีหลงัสงครามเกาหลีจบลง ไดท้ าให้การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมและสร้างภาพตวัแทนของ

ทหารเกาหลีในเชิงอุดมคติยงัคงปรากฏอยู่ในส่ือบนัเทิงท่ีกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในสงครามการช่วงชิงอ านาจทาง

ความคิด (War of Position) ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการครองง าตามทฤษฎีของ Gramsci จากผลการศึกษาน้ีท าให้

ผูว้จิยัมองเห็นจุดประสงคแ์ละนยัยะต่างๆของผูผ้ลิตท่ีแฝงอยู่ในส่ือบนัเทิง ท าใหเ้ห็นถึงอิทธิพลและบทบาทของส่ือวา่มี

อ  านาจมากเพียงใดในการครอบง าความคิดของผูค้นในสังคมปัจจุบนั  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพ่ือท าการศึกษาและวจิยัในคร้ังต่อไปคือ ควรมีการเพ่ิมการศึกษาและ

วเิคราะห์ส่ือบนัเทิงท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน ในแง่ของบุคคลท่ีอยู่ในวงการส่ือบนัเทิง โดยเฉพาะเพศชายท่ีถูกส่ือเพ่งเลง็

ตลอดถึงการเกณฑท์หารของพวกเขา และผลจากการหลีกเลี่ยงการเกณฑท์หารท่ีเป็นประเดน็ส าคญัของคนในวงการส่ือ

บนัเทิงของเกาหลี ในขณะเดียวกนักค็วรมีการศึกษาท่ีลึกซ้ึงลงไปในแง่ของวฒันธรรมทหารท่ีกระทบต่อคนในสังคม 

และการเปิดรับส่ือท่ีน าเสนอภาพทหารของผูช้มวา่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการน าเสนอเร่ืองทหารและวฒันธรรม

เหล่าน้ี  โดยอาจมีการออกแบบสอบถามถึงผลกระทบจากการรับชมส่ือบนัเทิงท่ีน าเสนอเก่ียวกบัทหารวา่มีบทบาทต่อ

ความคิดและอุดมการณ์ของพวกเขาหรือไม่ ถา้มีมีมากนอ้ยอย่างไร เป็นตน้ 
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“การสร้างทฤษฎีฐานราก” เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก                   

การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการแปลความและตีความข้อมูล                 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร จาํนวน 18 คน  

ผลการการศึกษาพบว่า L) การให้ความหมายคาํว่า “การออม” คือ L. การแบ่งเงินส่วนหนึ� ง               

จากรายไดเ้พื�อเก็บไว ้สําหรับค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นที�คาดว่าจะเกิดขึ) นในอนาคต N.การเก็บเงินส่วนหนึ� ง                 

จากรายไดเ้พื�อเอาไวเ้ป็นทุนและบริหารจดัการทุนนั)นใหง้อกเงย เพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการลงทุน                  

ทาํธุรกิจส่วนตวั O.การสร้างวินยัในการเก็บเงิน รวมถึงการวางแผนทางการเงินที�จะใชส้ร้างหลกัประกนั

ความมั�นคงในชีวิตให้แก่ตนเอง ครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาของบุตร P. การแบ่งเงินส่วนหนึ� งจาก

รายได ้เพื�อเก็บไว ้สําหรับซื)อทรัพยสิ์นในอนาคต R.การประหยดั รู้จกัเก็บเงินไวใ้ชซื้)อสิ�งของที�อยากได้

และจาํเป็น N) รูปแบบการออมเงินมี N รูปแบบ คือ L.รูปแบบการออมที�เลือกตามความสมคัรใจ และ                       

N.รูปแบบที�ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือ ครอบครัว O) กระบวนการออม มี N รูปแบบ คือ                      

L.กระบวนการออมแบบมีการวางแผน และN.กระบวนการออมแบบไม่มีการวางแผน P) ปัญหาและ

อุปสรรคในการออม คือ L.ปัจจยัภายนอกที�มีผลกระทบกบัรายไดห้ลกั N.การใช้จ่ายที�ไม่ได้วางแผน                    

O.ปัญหาเกิดจากคนใกลชิ้ด  P.การวางแผนการออมไม่รอบคอบ R. ค่าใชจ่้ายไม่แน่นอน  
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Abstract  

 This qualitative research aims to investigate the social construction of meaning, patterns, 

saving process and saving problems based on grounded theory approach.The data were collected from 

18 master’s students of Business Administration program in Entrepreneurship at Silpakorn University 

using in-depth interviews, observations and note-taking, and document analysis.  

 The results of this study found that ‘saving’ is defined as 1) an act of sparing the portion of 

disposable income accumulated for future expense; 2) an act of saving money for long-term investment 

to prepare for private business; 3) a positive self-discipline of planning to pay off tuition including 

purchase of securities for the families; 4) an act of saving money for a planned purchase of assets; and 

5) an act of saving money for personal goals. The patterns of saving consisted of voluntary saving and 

supportive saving from families or institutes. Saving process is categorized into two types: 1) planned 

saving and 2) unplanned saving. Last, the obstacles to saving behaviors include 1) external factors 

affecting the main income, 2) unplanned expenditure, 3) the problems caused by friends, 4) a lack of 

discrete saving planning, and 5) uncertain expenses. 

บทนํา   

 ภายใตส้ถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที�  LL (พ.ศ. NRRR-NRRs) สะทอ้นให้เห็นว่า  ประเทศไทยตอ้งเผชิญ

กระแสการเปลี�ยนแปลงทั)งภายในและภายนอกประเทศที�ผนัผวนซบัซอ้นและคาดการณ์ผลกระทบไดย้าก 

แมว้า่ ในภาพรวมของสงัคมไทยมีภูมิคุม้กนัมากขึ)น และมีภูมิคุม้กนัที�แข็งแกร่งแตกต่างกนัไปทั)งในระดบั

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ก็ยงัไม่เพียงพอที�จะรองรับสถานการณ์เปลี�ยนแปลง                     

ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งเผชิญความเสี�ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี�ยง

จากการบริหารภาครัฐที�อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที�ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างย ั�งยืน                     

ทั) งความเสี� ยงในความเสื� อมถอยของค่ านิยมที� ดีงามในสังคมไทย ความเสื� อมโทรมของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม และความเสี� ยงด้านความมั�นคงของประเทศ จึงจําเป็นต้อง                         

นาํภูมิคุม้กนัที�มีอยู่พร้อมทั)งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งขึ)นภายใตห้ลกัปรัชญาของ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยเสริมสร้างทุนที�มีอยู่ของประเทศให้เขม้แข็ง ทั)งทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม รวมทั)งใชป้ระโยชน์อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (สาํนกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,NRRR) โดยการออมนั)นถือเป็นปัจจัยสําคัญของ                      

การพฒันาเศรษฐกิจ  เนื�องจากเงินออมเป็นแหล่งที�มาของเงินลงทุนภายในประเทศซึ� งสาํคญัต่อการพฒันา
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เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ หากมีเงินออมภายในประเทศอย่างเพียงพอต่อการลงทุนในประเทศแลว้ 

ย่อมไม่จาํเป็นต้องพึ� งพาทุนภายนอกประเทศ อนัจะส่งผลดีต่อ การมีเสถียรภาพในประเทศได้อย่าง

ต่อเนื�องและมั�นคง(กรรณิการ์ เอกเผา่พนัธ์ุ และคณะ,NRRL) 

 การให้ความสําคญักบัปัญหาการออมของประเทศอย่างจริงจงั  จึงเป็นเรื� องที�ประชาชน                          

ทุกภาคส่วนตอ้งใหค้วามสาํคญัซึ� งทาํไดโ้ดย การปรับเปลี�ยนทศันคติและสร้างค่านิยมการสร้างจิตสาํนึก                    

ในการออมเพื�อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกลการออมในระดับชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้น                      

ให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม โดยเน้นการออมเป็นประจาํสมํ�าเสมอติดต่อกันนานๆ 

(Contractual Savings) รวมถึงการสร้างเครื� องมือการออมเพื�อวยัชรา ซึ� งประเทศไทยควรจะต้องมี

หลกัประกนัรายไดส้าํหรับแรงงานไวใ้นวยัชรา เป็นการสร้างพื)นฐานการออมให้เกิดขึ)นในทุกภาคส่วน 

สร้างเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นระดบัที�มีเสถียรภาพบนหลกัการที�สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (สาํนกังาน

เศรษฐกิจการคลงั, NRRv) 

 จากความสําคญัที�กล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาเรื�อง การให้ความหมาย รูปแบบและกระบวน               

การออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร      จึงมีความน่าสนใจ เพราะจะทาํใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัที�ดีเกี�ยวกบัการออมเงินเป็นอย่างไร 

สามารถนาํมาเผยแพร่เพื�อเป็นประโยชน์ต่อประชนทั�วไป รวมถึงเป็นการสร้างพื)นฐานการออมใหเ้กิดขึ)น                         

ในทุกภาคส่วน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 L.  เพื�อศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของนักศึกษาระดับ

มหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 N .  เ พื� อ ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคของกา รออมของนัก ศึกษา ระ ดับมหา บัณฑิต                          

สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประโยชน์ที1ได้รับจากการวจิยั 

 1. ทราบถึงการให้ความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมเงินของนักศึกษาระดับ

มหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื�อเป็นแนวทาง                           

ในการพฒันารูปแบบ และกระบวนการออมเงินของประชาชนทั�วไป 

 2. ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขา                          

การประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื�อใชเ้ป็นพื)นฐานทางการศึกษาสําหรับ

ผูส้นใจทั�วไป ในเรื� องปัญหาและอุปสรรคของการออม และนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม                            

ก่อเกิดคุณประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิตต่อไป 
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ขอบเขตการวจิยั 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรที�ศึกษา เป็นของนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2.ขอบเขตดา้นเนื)อหา 

 2.1 การใหค้วามหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 

สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2.2 เงื�อนไขและปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อรูปแบบ และกระบวนการออมเงินของนักศึกษา

ระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 3.ขอบเขตดา้นพื)นที� 

 ผูวิ้จยัศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในเขตพื)นที� มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 4.ขอบเขตดา้นระยะเวลาและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ผูวิ้จยัเริ�มศึกษาขอ้มูลเบื)องตน้ตั)งแต่ เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2556ระยะเวลาในการลงพื)นที�

เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตั)งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2557 

วรรณกรรมที1เกี1ยวข้อง 

 1.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี จุดมุ่งหมายที� จะผลิตบุคลากรใน                       

สาขาวิชาที�สามารถประกอบอาชีพอิสระไดร้ะดบัหนึ�ง เป็นบณัฑิตที�มีความสามารถทางธุรกิจขั)นพื)นฐาน 

รวมทั)งมีความสามารถในการร่วมปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอย่างดีโดย

คาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพชีวิต

และคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั กลุ่มนกัศึกษากลุ่มนี) ที�มีความพร้อมทั)งทางดา้นฐานการศึกษาจากระดบั

ปริญญาตรี ดา้นฐานะทางการเงิน อีกทั)งทางดา้นสังคมที�จะเขา้มาเรียนร่วมกนั  โดยสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุ่ม  คือ 1.กลุ่มนักศึกษาผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 2.กลุ่มนกัศึกษาผูป้ระกอบอาชีพเป็นพนกังาน

ประจาํ 3.กลุ่มผูศึ้กษาต่อเนื�อง  

 2.แนวคิดและทฤษฎีเกี1ยวกบัการออม      

    2.1 ทฤษฎีสมมตฐิานรายได้ (Absolute Income Hypothesis) 

   John Maynard Keynes (อา้งถึงใน ปิยกานต์ อาจารียวุฒิ, 2554) ได้กล่าวว่า                           
มีหลากหลายแรงจูงใจที�เป็นสาเหตุใหค้นเหล่านั)นออมเงิน แรงจูงใจเหล่านั)น ประกอบดว้ย  การออมเงิน
เนื�องจากการวางแผนการใชจ่้ายในชีวิต (Life-Cycle Motive) ,การออมเงินเพื�อเป็นมรดกแก่บุตรหลาน 
(Bequest Motive),การออมเงินเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงรสนิยมการใชจ่้าย (Improvement Motive),การ
ออมเงินเพื�อความตอ้งการในการซื)อสินคา้คงทน (Downpayment Motive),การออมจากผลตอบแทนและ
การเพิ�มค่าของสินทรัพย ์(Intertemparal Substitution Motive),การออมเพื�อการลงทุนทางธุรกิจ (Enterprise 
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Motive),การออมเงินเพื�อป้องกนัความไม่แน่นอนในชีวิต (Precautionary Motive),การออมเงินเนื�องจากมี
ลกัษณะนิสัยตระหนี�(Avarice Motive),การออมเงินเนื�องจากมีความรู้สึกตอ้งการมีเอกภาพทางการเงิน 
(Independence Motive) 

3.งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

ฐานิศร์ สุพัฒน์ว ัชรานนท์ (NRRO) ศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน                     

ส่วนบุคคลเพื�อความมั�นคงทางการเงินของกลุ่มวยัทาํงาน ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการวิจยั การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง และตามสะดวก จาํนวนทั)งหมด 

Pvv ตวัอย่าง ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด และระดบัรายไดที้�

ไดรั้บต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื�อความมั�นคงทางการเงินที�

แตกต่างกนั นอกจากนี)   การตั)งเป้าหมายทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล เพื�อความมั�นคงทางการเงิน  

วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (NRRN) ศึกษาเรื� อง “ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชาการกบัทิศทางการออมในอนาคต” โดยเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่างสมาชิก กบข. จาํนวน N,s�L ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยมีวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตพฤติกรรมและทศันคติดา้นการใชจ่้าย การเก็บออม 

การวางแผนการเกษียณอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที�อายุมากจะวางแผนเรื� องการจัดสรรเงินออมเพื�อ

เกษียณอายมุากกวา่กลุ่มตวัอย่างที�อายุนอ้ย เนื�องจากเห็นว่าเป็นเรื�องไกลตวัและเห็นว่าตวัเองมีรายไดน้อ้ย 

ตอ้งจดัสรรเงินไปใช้เรื�องอื�นๆ ที�สําคญักว่า  สําหรับเป้าหมายหลกัของผูที้�มีเงินออม คือ การออมเพื�อ

การศึกษาของบุตร รองลงมาคือ การออมเพื�อการเกษียณอายุ นอกจากนี)ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างคิดจะพึ�งพา

ตนเองมากกวา่จะหวงัพึ�งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือลกูหลาน 

ปัญญาสมาพันธ์ เ พื�อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (NRRN)  ได้ศึกษา                          

เรื�องพฤติกรรมการออมของคนไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาพฤติกรรม

การออม และปัจจยัต่างๆที�มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจออม รวมถึงแนวโน้มการออมของคนไทย                

โดยอาศยักระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ผูที้�มีการศึกษา

ในระดับสูง (ตั) งแ ต่ปริญญาโทขึ) นไป) มีแนวโน้มที� จะวางแผนกา รออมในสัดส่ วนที� สูงกว่ า                                    

ผูที้�มีระดบัการศึกษานอ้ย ซึ� งเป็นไปไดว้่าระดบัการศึกษาทาํให้กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อการออม

ต่างกนั นอกจากนี)  แนวโนม้ที�ว่า คนไทยที�มีการศึกษาสูงจะมีฐานะที�ดีกว่าคนที�มีการศึกษานอ้ยมีความ

เป็นไปไดสู้ง เนื�องจาก มีการวางแผนการเก็บออม ถึงแมว้่าส่วนใหญ่จะไม่ไดก้าํหนดรูปแบบการออมไว้

ชดัเจน แต่เมื�อคาํนึงถึงการออม ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายเพื�อนาํเงินออมนั)นๆ ไปใชใ้นการลงทุนในอนาคต

เพื�อความมั�นคงของตนเองและครอบครัวในอนาคต รวมไปถึงผูที้�อยู่ในอาชีพลูกจา้งอาจมีความไม่มั�นใจ
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มากขึ)นในสถานภาพการจา้งงานของตน ดงันั)น ในเชิงเปรียบเทียบจึงมีแนวโนม้ให้ความสนใจการออม

เพื�อการลงทุนในสดัส่วนที�สูง 

วรเวศน์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มนัประเสิรฐ (NRRL) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมของ               

ผูมี้งานทาํโดยใชข้อ้มูลจุลภาคระดบัรายบุคคล เพื�อวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงปัจจยักาํหนดพฤติกรรมการออม-        

ไม่ออมของผูมี้งานทาํ รวมไปถึงปัจจยัที�มีกาํหนดพฤติกรรมการออมในระยะยาวเพื�อดาํรงชีวิตยามชรา

ภาพ ตลอดจนศึกษาปัจจัยสําคัญที� มีส่วนในการกําหนดอัตราการออมของผู ้มีงานทํา การศึกษา                         

ใชแ้บบจาํลอง ทางเศรษฐมิติ มีพื)นฐานมาจากแบบจาํลองชีวิตและรายไดถ้าวรในการประมวลผลขอ้มูล                

ที� เก็บจากภาคสนามใน LR จังหวัด รวมทั) งสิ) น N,vN� ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า รายได้และ                            

ความสมํ�าเสมอของรายได้ รวมถึงการมีลกัษณะนิสัยรู้จักการวางแผนในการดาํเนินชีวิตจะส่งผลให ้                   

ผูมี้งานทาํเป็นผูอ้อมเงิน ในส่วน ระดบัอตัราการออมเงินของผูมี้งานทาํที�ออมไดน้ั)น ลกัษณะนิสัยรู้จกั                

การวางแผนมีส่วนสาํคญั ในการเพิ�มระดบัอตัราการออม 

Patti J. Fisherand Catherine P. Montalto (NRRN) ไดศึ้กษาผลกระทบของแรงจูงใจและระยะเวลา

ในการออมต่อพฤติกรรมการออมเงินโดยในการตดัสินใจในการใชจ่้ายและการออมเงินของคนเรานั)นจะ

พิจารณาจากจุดอา้งอิงความเสี�ยงของรายไดที้�แต่ละคนไดรั้บในแต่ละช่วงเวลา มากกว่าพิจารณา จาก

รายไดที้�ไดม้าตลอดช่วงอายุหรือชีวิต ถา้เลี�ยงความเสี�ยง การคาํนวณที�ไดก้็จะอยู่สูงเป็นการออมระยะยาว 

ถา้รักความเสี�ยงผลที�ออกมาคืออยู่ต ํ�ากว่าจุดดงักล่าว หรือออมระยะสั)น พฤติกรรมการออมเงินจึงมาจาก

แรงจูงใจที�ต่างกนัออกไป  พฤติกรรมการออมและแรงจูงใจก็มีความซบัซอ้นในบางมุม  แต่ละคนมีการใช้

และการออมเงิน ตลอดจนระยะเวลาในการออมที�ต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงเวลา 

วธีิการดาํเนินวจิยั 

 การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory study) เป็นแนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์

นิยม (Phenomenology) ซึ� งไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดทฤษฎี ที�เรียกว่าปฏิสังสรรคส์ัญลกัษณ์ (Symbolic 

Interaction) ของ George H.Mead  ซึ� งมีหลกัการว่า การกระทาํหรือพฤติกรรมของบุคคลอยู่บนพื)นฐาน 

ของสถานการณ์ต่างๆที�เราติดต่อสื�อสาร รวมทั)งการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นและการตีความ การสร้าง

ความหมายซึ� งกันและกัน โดยการตีความในพฤติกรรมที�แสดงต่อกัน ทั) งคาํพูด ลกัษณะท่าทาง  ใน

ขณะเดียวกนับุคคลจะพฒันาความเป็นตวัตน (Self concept) ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น    โดยมี

อิทธิพลทางวฒันธรรม และกระบวนการทางสังคม  บรรทัดฐานทางสังคม โครงสร้างทางสังคม                    

เป็นตวัควบคุม โดยทฤษฎีจะถูกสร้าง (Construct) และไดรั้บการตรวจสอบจากการศึกษาปรากฏการณ์ 

(Verify) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็น

ระบบ (George H.Mead  อา้งถึงใน พิทกัษ ์ศิริวงศ,์NRP�)  
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เครื1องมอืที1ใช้ในการวจิยั 

 ในงานวิจยันี) ผูวิ้จยัใชเ้ครื�องมือในการวิจยั ซึ� งประกอบดว้ย สมุดบนัทึกขอ้มูล แนวคาํถาม

สมัภาษณ์และตวัผูวิ้จยั 

 1. เครื�องมือช่วยจดบนัทึก คือ สมุดจดและปากกา สาํหรับจดบนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์                   

โดยในสมุดบนัทึกขอ้มลูผูวิ้จยัจดบนัทึกเกี�ยวกบัผูใ้หข้อ้มลู นอกจากนี)  ยงับนัทึกสิ�งที�สังเกตลงไปดว้ย เช่น 

ลกัษณะท่าทางการพดูคุยวา่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งไร ผูวิ้จยัตอ้งนาํรายละเอียดที�ปรากฏในสมุด

บนัทึกนี)ไปใชใ้นขั)นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย 

 N. เครื� องบันทึกเสียง เพื�อใช้บันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล                   

ทั)งนี)    เพื�อตรวจสอบความคลาดเคลื�อนของขอ้มลู 

 3. แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นคาํถามเชิงลึก มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบกวา้งๆเพื�อ

กระตุน้ใหคู้่สนทนาเล่าเรื�องต่างๆอย่างมีเป้าหมาย ผูส้ัมภาษณ์มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ในลกัษณะ                     

เป็นคู่สนทนา (ชาย โพธิสิตา, NRPs : N��) ผูวิ้จัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีในบทที� N เป็นแนวทาง                       

ในการกาํหนดคาํถาม และใช้วิธีการตะล่อม (Probe) เป็นวิธีการที�ทาํให้การพุดคุยดาํเนินไปอย่างดี                       

โดยการพูดคุยไม่ถูกขดัจงัหวะ ผูวิ้จยัตะล่อมดว้ยการจบัความสําคญัหรือภาษาองักฤษเรียกว่า Clue หรือ 

Key word แลว้ถามต่อไปเรื�อยๆ การตรวจสอบแนวคาํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ในงานวิจยันี) มีความสาํคญั

เพราะจะเป็นหลกัประกนัที�ว่าผูวิ้จยัจะไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้ผูวิ้จยัตรวจสอบแนว

คาํถาม โดยใหที้�ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นผูต้รวจสอบพิจารณาความสมบูรณ์ของคาํถาม 

 4. ผูวิ้จยั เป็นเครื�องมือหนึ� งที�มีความสําคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัในพื)นที�และ            

การเขียน (ชาย โพธิสิตา NRPs: NsP-Ns�) กล่าวว่า ผู ้วิจัย คือ เครื� องมือ ในการสัมภาษณ์ที� ดีที� สุด                                    

ผูส้ัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์ที�ดีตอ้งมีองค์ประกอบในดา้นความรู้ความสามารถในการถาม การฟัง และ

ความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั  

 

การตรวจสอบความน่าเชื1อถือของข้อมูล 

 สําหรับการตรวจสอบความน่าเชื�อถือของข้อมูล ผูวิ้จัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า              

( Triangulation) (Denzin, 1970, อา้งถึงใน จตุพร จุย้ใจงาม, NRRP: 416) เพื�อรวบรวมขอ้มูลที�เป็นเรื�อง

เดียวกนั โดยใชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-Participate Observation ) ควบคู่ไปพร้อมกบัการ

สัมภาษณ์เชิงลึก เช่น การแสดงหลกัฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั รวมถึงการซกัถามผูใ้กลชิ้ดของผูใ้หข้อ้มูล

หลกั พร้อมกนันั)นกต็อ้งศึกษาขอ้มลูเพิ�มเติมจากแหล่งเอกสาร การตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดย

การแยกแยะเป็นหมวดหมู่ ตีความ และนาํเสนอในรูปแบบการบรรยายต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับขั)นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล แนวคาํถามที�สัมภาษณ์เชิงลึกไดต้รวจสอบคุณภาพดา้น
ความตรงตามเนื) อหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ ในการเริ� มการสัมภาษณ์เชิงลึกผูวิ้จัยได้มีคําถามสําหรับการ
สมัภาษณ์ และผูวิ้จยัไดถ้อดเทปบทสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (verbatim) โดยการนาํเสนอขอ้มูลการวิจยัดว้ย
วิธีการเขียนบรรยายการวิเคราะห์ขั)นตน้นั)นจะกระทาํไปตลอดการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทาง
และประเภท ของขอ้มูล ในครั) งต่อไป เพื�อรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์  เป็นการตีความหมายในระดบั
กวา้งและเชื�อมโยงขอ้มูลสร้างมโนทศัน์และทฤษฎี ดงันั)น จึงถือว่าเป็นคุณสมบติัที�มีความสําคญัที�สุด                 
ในทุกขั)นตอนของการวิจยั  หลงัจากนั)น จดักลุ่มมโนทศัน์(Concept) สร้างและพฒันาหมวดหมู่มโนทศัน์
ใหมี้รายละเอียด  และมีความเป็นนามธรรมสูง โดยใชคุ้ณสมบติัและคุณลกัษณะของขอ้มูลที�สามารถแปร
ผนัได ้เพื�อวิเคราะห์เชื�อมโยงขอ้มูลในรูปเงื�อนไขต่างๆ หมวดหมู่ของมโนทศัน์ จะกลายเป็นเงื�อนไข และ
พฒันา มโนทศัน์ ให้เป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎี ซึ� งขอ้สรุปเชิงทฤษฎีที�ไดม้านั)นจาํนาํมาเสนอในรูปแบบของ
แบบแผน (pattern) ที�เรียกวา่ ทฤษฎีฐานราก (พิทกัษ ์ศิริวงศ,์ NRP�)   
ผลการศึกษา 

 1.การให้ความหมายของคาํว่า “การออม” ของ นักศึกษาระดบัมหาบัณฑิต สาขาการ

ประกอบการคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 จากการศึกษาการใหค้วามหมายของคาํวา่ “การออม” จากความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั มี

การให้นิยามความหมายแตกต่างกนัตาม สถานภาพทางสังคม เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการออม 

รวมถึงการปลูกฝังที� ได้รับอบรมสั�งสอนจากครอบครัว ซึ� งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขา                           

การประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดใ้หค้วามหมายดงันี)  

 1.1 “การออม” คือ การแบ่งเงินส่วนหนึ�งจากรายไดเ้พื�อเก็บไว ้สาํหรับค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นที�

คาดวา่ จะเกิดขึ)นในอนาคต 

 จากความหมายขา้งตน้นั)นเกิดจากที�นกัศึกษาตระหนกัถึงการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

สิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั ทั)งสิ�งแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพื�อ

รองรับสถานการณ์ที�อาจเกิดขึ)นไดอ้ยา่งกะทนัหนั 

 1.2 “การออม” คือ การเก็บเงินส่วนหนึ�งจากรายไดเ้พื�อเอาไวเ้ป็นทุนและบริหารจดัการทุน

นั)นใหง้อกเงย เพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการลงทุนทาํธุรกิจส่วนตวัในอนาคต 

 ความหมายนี) เกิดจากการตั)งเป้าหมายในอนาคตที�นกัศึกษาตอ้งการทาํธุรกิจส่วนตวั หรือ

ขยายธุรกิจของครอบครัว โดยมองวา่ความอยูร่อดและการเจริญเติบโตของธุรกิจนั)น เป็นส่วนหนึ�งของการ

ไดม้าซึ� งการออม นอกจากนี) ยงัมองว่า การออมและการลงทุนมีส่วนเกี�ยวขอ้งกนัอย่างมาก ทั)งนี) การออม

เกิดขึ)นเพื�อนาํไปลงทุนในอนาคต และการไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนก็นาํมาออมเพิ�ม ซึ� งทาํใหก้ารออม

และการลงทุนเป็นส่วนหนึ�งของกนัและกนั 
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 1.3 “การออม” คือ การสร้างวินยัในการเก็บเงิน รวมถึงการวางแผนทางการเงินที�จะใชส้ร้าง

หลกัประกนัใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาของบุตรในอนาคต 

 ครอบครัวเป็นสิ�งสาํคญัในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องกการออมให้แก่นกัศึกษา ทั)งโดยวิธีการ

ทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งในดา้นการวางแผนทางการออม และความสมํ�าเสมอในการออม สิ�งเหล่านี)ทาํใหเ้กิด

วินยัในการออม และเกิดเป็นความหมายที�นกัศึกษาไดแ้สดงออกมา 

 1.4 “การออม” คือ การแบ่งเงินส่วนหนึ� งจากรายไดเ้พื�อเก็บไว ้สําหรับซื)อทรัพยสิ์นใน

อนาคต 

 นกัศึกษามองวา่ การออมเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งหนึ�ง เพราะเป้าหมายมีไวส้าํหรับใชใ้นอนาคตจะ

ไม่มีการเกบ็ออมไวเ้ฉยๆ แต่จะตอ้งมีเป้าหมายเพื�อนาํไปตอบสนองความตอ้งการของตนเองในอนาคต 

 1.5 “การออม” คือการประหยดั รู้จกัเกบ็เงินไวใ้ช ้ซื)อสิ�งของที�อยากไดแ้ละจาํเป็น   

 ความหมายนี) เกิดจาการที�มีรายไดเ้ขา้มาอย่างจาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเงินที�มี

อยูอ่ยา่งคุม้ค่าที�สุด เพื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองที�อยา่งไม่จาํกดั 

 โดยนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  ให้ความสําคญักบัการออมเงินอย่างมาก  มีทศันคติที�ดีต่อการออมเงินที�ไดรั้บจากครอบครัว                 

ที�ปลูกฝังดา้นวินยั และความสมํ�าเสมอในการออมเงินตั)งแต่เด็กๆ รวมถึงการมีเป้าหมายสําคญัที�อยากมี

ธุรกิจส่วนตวัในอนาคต รวมถึงขยายกิจการที�ทาํอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนี)ความหมายขา้งตน้ยงัไดม้าจาก

การคาํนึงถึงการดูแลตนเองและครอบครัวในอนาคตอีกดว้ย 

2.รูปแบบการออมของนักศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการ

จดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร ในปัจจุบนั มี N รูปแบบ คือ 

 2.1 รูปแบบการออมที�เลือกตามความสมคัรใจ 

 เป็นรูปแบบที�นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการศึกษาเพื�อเลือกรูปแบบดว้ยตนเองเพื�อให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมาย การดาํเนิน

ชีวิต และวตัถุประสงคข์องการออมของตนเอง  ไดแ้ก่ การออมในรูปแบบฝากธนาคาร การออมในรูปแบบ

ซื)อประกนัชีวิต การออมในรูปแบบซื)อสลากออมสิน การออมในรูปแบบการเล่นแชร์ การออมในรูปแบบ

การซื)อทองคาํ การออมในรูปแบบการซื)ออสังหาริมทรัพย ์และการออมในรูปแบบการลงทุนในหน่วย

ลงทุน 

 2.2 รูปแบบที�ไดก้ารสนบัสนุนจากหน่วยงาน หรือ ครอบครัว 

 เป็นรูปแบบการออมที�ไดรั้บการดูแลจากหน่วยงาน โดยเป็นสวสัดิการที�ไดรั้บคุม้ครองตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานในประเทศไทย เพื�อสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีใหแ้ก่ลูกจา้งและครอบครัวของลูกจา้ง 
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โดยคาํนึงถึงสภาพความเป็นอยู่หลงัเกษียณร่วมดว้ย ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสังคม และกองทุนสาํรองเลี)ยง

ชีพ นอกจากนี)  ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสําคัญของการออม โดยมีการปลูกฝังวินัย รวมถึง                      

การวางแผนให้อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการฝากเงินในธนาคารและซื)อประกนัชีวิต เพื�อเป็นทุนสําหรับใช ้            

ในอนาคต 

รูปแบบที�ส่วนใหญ่เลือกนั)น เป็นรูปแบบการออมระยะยาว เกิดจากการวางแผนการใชเ้งินออม      

ในอนาคต รูปแบบที�เลือกจึงเน้นที�ผลตอบแทนสมํ�าเสมอ และมีความเสี�ยงในระดบัที�ยอมรับได ้และ                     

ที�สําคญัรูปแบบการออมที�เลือกนั)นตอ้งส่งเสริมธุรกิจที�ตนเองทาํอยู่ หรือสามารถส่งเสริมให้สามารถ

ลงทุนทาํธุรกิจในอนาคตได ้ นอกจากนี) ยงัพบว่า การออมในรูปแบบการซื)ออสังหาริมทรัพย ์อาทิ ที�ดิน 

อาคารชุด เป็นรูปแบบการออมที�ไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ อยา่งไรกต็ามจะมีการเปลี�ยนรูปแบบการออม

เงินเพื�อเพิ�มผลตอบแทนใหก้บัตนเองในระยะเวลาหนึ�ง 

ปัจจัยสําคัญที� ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออม คือความสมํ�าเสมอของรายได้ที�ได้รับ                      

ความชดัเจนของเป้าหมายการออม  ความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ไดรั้บจากการออม  และวตัถุประสงค ์              

ในการออม  ดา้นเวลา โอกาส และการไดรั้บคาํแนะนาํจากคนใกลชิ้ด   ดา้นความสะดวกต่อการจดัการเงิน

ออม และ ดา้นการลดหยอ่นภาษี  

O. กระบวนการออมของนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิธีการที�แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความชัดเจนของเป้าหมายและ                      

การให้ความสําคญัต่อการออมของแต่ละบุคคล โดยพยายามสร้างระบบในการออมเงิน และปฏิบติัตาม                            

อยา่งเคร่งครัดเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ไดต้ั)งไวก้ระบวนการออม N รูปแบบ คือ 

 O.L กระบวนการออมแบบมีการวางแผน 

 เป็นกระบวนการออมที�เกิดจากความมีวินยัในการออม เพื�อให้เกิดการออมอย่างสมํ�าเสมอ               

แลว้นาํเงินออมไปใช้ตามเป้าหมายที�ไดต้ั)งไวใ้นอนาคต โดยมีการจดัลาํดบัความสําคญัของการออม              

ก่อนและหลงัค่าใชจ่้าย กล่าวคือ กระบวนการออมก่อนหกัค่าใชจ่้ายประจาํ และกระบวนการออมหลงัหกั

ค่าใชจ่้ายประจาํ 

 O.N .กระบวนการออมแบบไม่มีการวางแผน 

 เป็นกระบวนการออมที� เกิดจากการไม่ได้วางแผนที�ชัดเจนและไม่มีความสมํ�าเสมอ             

ในการออมอาจเกิดมาจากรายไดที้�ไม่แน่นอน ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย รวมถึงเป้าหมายที�ตั)งใจไว ้             

ไม่ชดัเจน โดยจะเป็นการเกบ็ออมหากเหลือจากค่าใชจ่้ายเท่านั)น 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการออมของนักศึกษาระดบัมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ                                      

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร คือ ปัญหาเกิดจากปัจจยัภายนอกที�มีผลกระทบกบัรายไดห้ลกั, 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         927 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



เกิดจากการใชจ่้ายที�ไม่ไดว้างแผนความฟุ่ มเฟือย, ปัญหาเกิดจากคนใกลชิ้ด, ปัญหาเกิดจากการวางแผนการ

ออมไม่รอบคอบและ ปัญหาเกิดจากค่าใชจ่้ายไม่แน่นอน ไม่อาจควบคุมได ้

 ปัญหาและอุปสรรคที� เ กิดจากปัจจัยภายนอก อาจไม่สามารถควบคุมได้ทั) งหมด                         

แต่ถา้มีความชดัเจนในเป้าหมายการออมเงิน การวางแผนการออมเพื�อให้เกิดวินยัและสมํ�าเสมอในการ

ออมตั)งแต่วยัเยาว ์จะสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ)นได ้

สรุปผลการศึกษา 

 ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  สาขา                                

การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทางสังคม                     

การปลกูฝังทศันคติที�ดีต่อการออมของครอบครัว ทาํใหเ้กิดการปลกูฝังวินยัการออมเงินที�ดี   ทั)งนี) มีแนวคิด

และกระบวนการออมนั)นมีความแตกต่างกนัไปตามรายไดห้ลกัที�ไดรั้บเขา้มา แต่มีเป้าหมายที�คลา้ยคลึงกนั         

ในดา้นการจะนาํเงินออมไปใชส้ร้างความมั�นคงใหแ้ก่ตวัเอง และครอบครัวในอนาคต โดยการลงทุนใน

กิจการของตนเอง ถือไดว้่าการออมส่งผลต่อความมั�นคง และเสรีภาพทางการเงินในอนาคต การสร้าง

เป้าหมายที�ชดัเจนและการมีวินยัในการดาํเนินตามกระบวนการที�ไดว้างแผนไว ้ถือว่าเป็นความสาํเร็จใน

ดา้นการออม สร้างความภูมิใจและทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการสร้างทางเลือกในรูปแบบการออมเพื�อใหเ้กิด

การขยายช่องทางสร้างผลตอบแทนที�มากขึ)น รวมไปถึง การปลูกฝังค่านิยมที�ดีต่อการมีวินยัในการออมใน

นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  สาขาการประกอบการ   คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน 

ข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการวจิยั 

 จากการศึกษาความหมาย รูปแบบและกระบวนการออม ของนักศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  

สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูวิ้จยัสามารถสรุปขอ้สรุปเชิงทฤษฎี

จากผลการศึกษา ไดด้งันี)  

L. เมื�อใดก็ตามที�นักศึกษาสามารถวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการออมไดอ้ย่างชัดเจน                       

เมื�อนั)นจะเกิดความสาํเร็จในการออม 

N. ปัจจยัทางดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายของบุคลในสังคมย่อมส่งผลต่อการเลือกรูปแบบในการ

ออม 

O. การออมที�หกัจากรายได ้เป็นหลกัประกนัความมั�นคงทางการเงินในอนาคตของผูอ้อม 

P. การออมของบุคคลยอ่มส่งผลต่อความมั�นคงทางเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

R. เมื�อใดก็ตามที� เยาวชนได้รับการปลูกฝังวินัยในการออมเงิน เมื�อนั) นเยาวชนจะเห็น

ความสาํคญัของการออม 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         928 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



�. ความสําเร็จด้านการออมเงินของบุคคลย่อมเป็นพลวตัไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจที�ดีของ

ตนเอง ครอบครัว และสงัคม  

 
โมเดลข้อสรุปเชิงทฤษฎีผลการวิจัยการให้ความหมายและรูปแบบการออมของนักศึกษา                 

ระดบัมหาบัณฑิต  สาขาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 

อภิปรายผลการวจิยั 

L. กา รให้ควา มหมา ยและรูปแบบกา รออมของนักศึกษา ระดับมหา บัณฑิต  สา ขา                             

การประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เกิดจากสถานภาพทางสังคม เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์ของการออม  รวมถึงการปลกูฝังที�ไดรั้บอบรมสั�งสอนจากครอบครัว ที�ทาํใหเ้กิดการออมมา

จากหลายปัจจยัดว้ยกนั คือ การออมเนื�องจากการวางแผนการใชจ่้ายชีวิต  การออมเพื�อการลงทุนในธุรกิจ  

การออมเนื�องจากผลตอบแทนและการเพิ�มค่าขึ) นของสินทรัพย์  การออมเพื�อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน                 

การออม เพื�อป้องกนัความไม่แน่นอนในชีวิต  สอดคลอ้งกบั แรงจูงใจที�เป็นสาเหตุใหค้นเหล่านั)นออมเงิน

ของ John Maynard Keynes (อา้งถึงใน ปิยกานต ์อาจารียวุฒิ,NRRP) และยงัสอดคลอ้งกบัปัญญาสมาพนัธ์

เพื�อการวิจยัความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (NRRN) ไดศึ้กษาเรื�องพฤติกรรมการออมของคนไทย

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาพฤติกรรมการออม และปัจจัยต่างๆที� มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจออม รวมถึงแนวโนม้การออมของคนไทย โดยอาศยักระบวนการวิเคราะห์

ขอ้มลูตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงสถิติ   

ผลการศึกษาพบว่า ผูที้�มีการศึกษาในระดบัสูง (ตั)งแต่ปริญญาโทขึ)นไป) มีแนวโน้มที�จะวาง

แผนการออมในสดัส่วนที�สูงกวา่ผูที้�มีระดบัการศึกษา และมีแนวโนม้ว่าคนไทยที�มีการศึกษาสูงจะมีฐานะ

ที�ดีกว่าคนที�มีการศึกษาเนื�องจากมีการวางแผนการเก็บออม แมว้่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กาํหนดรูปแบบ                 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         929 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



การออมไวช้ดัเจน แต่เมื�อคาํนึงถึงการออม ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายเพื�อนาํเงินออมนั)นๆ ไปใชใ้นการลงทุน             

ในอนาคต  

N. รูปแบบในการออมของนักศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่ฝากไวก้ับธนาคาร ซื) อประกันชีวิต และเมื�อออมเงินไปได ้                  

ระยะหนึ� งแล้วจะมีการเปลี�ยนรูปแบบการออมเงินเพื�อเพิ�มผลตอบแทนให้กับเงินออมของตนเอง             

ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรเวศม ์สุวรรณระดา และสมประวิณ มนัประเสริฐ (NRRL) ผลการศึกษา

พบว่า  ระดบัรายไดแ้ละความสมํ�าเสมอของรายได ้รวมถึงการมีลกัษณะนิสัยรู้จกัการวางแผนในการ

ดาํเนินชีวิตจะส่งผลใหผู้มี้งานทาํมีการออมเงิน นอกจากนั)น การมีความรู้เกี�ยวกบัการเงินจะส่งผลต่อการ

เป็นผูอ้อมเงินไดเ้ช่นกนั  ในส่วนระดบัอตัราการออมเงินของผูมี้งานทาํที�ออมไดน้ั)น ลกัษณะนิสัยรู้จกัการ

วางแผนมีส่วนสาํคญัในการเพิ�มระดบัอตัราการออม  

O. กระบวนการออมของนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการบริหารจดัการรายไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมีการวางแผนกระบวนการออมที�เป็น

ขั)นตอนและดําเนินการตามแผนนั) นเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�ได้ตั) งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                             

ฐานิศร์ สุพฒันว์ชัรานนท ์(NRRO) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่ม

วยัทาํงาน ในเขตอาํเภอเมือง จงัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเพื�อความมั�นคงทางการเงิน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือในการวิจยั  เลือกสุ่ม

ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด และระดบัรายไดต่้อเดือน        

ที�มีความแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื�อความมั�นคงทางการเงินที�

แตกต่างกนั นอกจากนี)   ปัจจยัดา้นการตั)งเป้าหมายทางการเงิน ดา้นการป้องกนัตวัเองออกจากความเสี�ยง 

ดา้นการเตรียมการเรื�องความมั�นคงทางการเงินของตวัเองและครอบครัว  ดา้นการที�มีความเป็นอยู่ตาม

สะดวกสบายตามมาตรฐาน ดา้นการเตรียมการสําหรับการมีอิสระทางการเงิน ดา้นการจดัระบบและการ

กระจายสินทรัพยเ์พื�อความมั�งคั�ง และการบริหารการเงินส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ทางการเงิน มี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื�อความมั�นคงทางการเงินไปในทิศทาง

เดียวกนั  

P. ปัญหาและอุปสรรคในการออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ                                   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่เกิดจากความฟุ่ มเฟือย อันเนื� องมาจาก                                    

ขาดการวางแผนการออมเงินที�ดี ทาํให้ไม่มีวินยัในการออม สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของวรเวศน์ สุวรรณ

ระดา และ สมประวิณ มนัประเสิรฐ (NRRL) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมของผูมี้งานทาํโดยใชข้อ้มูลจุลภาค

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         930 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ระดบัรายบุคคล เพื�อวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงปัจจยักาํหนดพฤติกรรมการออม-ไม่ออมของผูมี้งานทาํ รวมไปถึง

ปัจจยัที�มีกาํหนดพฤติกรรมการออมในระยะยาวเพื�อดาํรงชีวิตยามชราภาพ ตลอดจนศึกษาปัจจยัสาํคญัที�มี

ส่วนในการกาํหนดอตัราการออมของผูมี้งานทาํ การศึกษาใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติมีพื)นฐานมาจาก

แบบจาํลองชีวิตและรายไดถ้าวรในการประมวลผลขอ้มลูที�เกบ็จากภาคสนามใน LR จงัหวดั  

ผลการศึกษาพบว่า รายไดแ้ละความสมํ�าเสมอของรายได ้รวมถึงการมีลกัษณะนิสัยรู้จกัการ

วางแผนในการดาํเนินชีวิตจะส่งผลใหผู้มี้งานทาํเป็นผูอ้อมเงิน ในส่วนระดบัอตัราการออมเงินของผูมี้งาน

ทําที�ออมได้นั) น ลักษณะนิสัยรู้จักการวางแผนมีส่วนสําคัญในการเพิ�มระดับอัตราการออม  และ                              

50 เปอร์เซ็นต์ของผูที้�มีงานทาํ ยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการวางแผนการดาํเนินชีวิตและการใช้เงินในอนาคต 

เนื�องจากบางคนมีรายไดน้อ้ย บางคนมีรายไดไ้ม่สมํ�าเสมอ และมีบางส่วนที�มีรายไดสู้งแต่ก็ใช้จ่ายมาก

เช่นกนั ทาํใหไ้ม่มีเงินเหลือพอที�จะเกบ็ได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

1.ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

จากการวิจัยพบว่า การปลูกฝังวินัยทางการออมเงินรวมถึงการบริหารจัดการเงินตั) งแต่                    

วยัเยาวข์องครอบครัวส่งผลต่อการใหค้วามสาํคญัและความสมํ�าเสมอในการออม   แต่ยงัพบว่าในการออม

ของนกัศึกษาแต่ละคนยงัมีรูปแบบการออมที�ไม่หลากหลายเพราะขาดการศึกษาหาขอ้มูลเพิ�มเติม และ                

ยงัพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการออมเกิดจากการใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟือยไม่มีการรัดกุมในการใช้เงิน 

ดงันั)น 

 1.1 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ควรปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่หาความรู้

เกี�ยวกบัการสร้างทางเลือกที�หลากหลายในการเลือกรูปแบบการออมเงินในปัจจุบนั เพื�อให้นักศึกษา                    

ไดมี้ทางเลือกในการตดัสินใจการออมเงินที�มีผลตอบแทนมากขึ)น 

 1.2 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการออมเงินของประเทศ ควรมีการส่งเสริมการจดบนัทึกรายรับ

รายจ่าย หรือการทําบัญชีค่าใช้จ่ายประจําวนั เพื�อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินที� เกิดจาก               

การใชจ่้ายที�ไม่ไดว้างแผนไว ้ 

 1.3 ปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้ผลตอบแทนโดยเฉลี�ยสูงกว่าดอกเบี) ยธนาคารแต่ผู ้

ออมยังเลือกฝากเงินกับธนาคารเพราะความสะดวกสบายในการบริหารจัดการ อันเนื�องมากจาก                 

จาํนวนสาขาที�มาก และการประชาสัมพนัธ์ผลิตพนัธ์ของธนาคารเป็นไปอย่างทั�วถึง ดงันั)น การพฒันา

ช่องทาง การประชาสมัพนัธ์เกี�ยวกบัการออมในรูปแบบการลงทุนมีความความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 
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2. ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัครั) งต่อไป 

ในการทาํวิจยัครั) งนี)  เป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการออมของกลุ่มผูมี้พื)นฐานทาง

การศึกษาอยู่ในระดับดี  ให้ความสําคัญเกี� ยวกับการออม จึงเป็นกลุ่มที� เข้า ถึงรูปแบบการออม                            

ที�หลากหลายด้วยการศึกษาหาข้อมูล รวมถึงการเสพสื�อสังคมออนไลน์  แต่ในสังคมยงัมีกลุ่มคนอีก                  

หลายกลุ่มที�ลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการออมของชาติ จึงควรศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบั                

การออมของคนเหล่านั)น รวมถึงการสื�อสารในเรื� องรูปแบบการออมที�หลากหลายนั)นอย่างกวา้งขวาง                    

เพื�อสร้างทางเลือกแก่กลุ่มประชาชนทั�วไปไดอ้ยา่งทั�วถึง 
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ช่ือผลงานวิจัย การพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์  
กรณีศึกษา โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 

 

ช่ือผลงานวิจัยภาษาองักฤษ Development of  Automated Library System together with Social  
Network : A Case Study of  Nongtao Wittaya 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอรูปแบบและวิธีการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติั (Automated Library 

System) ร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) โดยการน าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพ่ือบริหาร
จดัการห้องสมุดอย่าง OpenBiblio ซ่ึงเป็นระบบห้องสมุดอตัโนมติัท่ีพฒันาดว้ยภาษา PHP ท างานบนระบบ
ฐานขอ้มูล MySQL พฒันาโดยส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาท างานร่วมกบัโซเชียล
ปลัก๊อิน (Social Plugin) ของเฟซบุ๊ค ซ่ึงประกอบไปดว้ยฟังก์ชนัการท างานถูกใจ(Like) ส่ง(Send) Share 
(แบ่งปัน) และแสดงความคิดเห็น (Comment) มาทดลองใชก้บันกัเรียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จ.อุทยัธานี 
เพ่ือหาค่าความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบตามรูปแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) หากระบบดงักล่าวถูกน าไปใชก้็จะมีส่วนช่วยให้นกัเรียนเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่าน
ทางส่ือสงัคมออนไลน์ไดง่้ายยิ่งข้ึน ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 121คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามระดบัชั้นมธัยมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ของโรงเรียน
หนองเต่าวิทยา จงัหวดัอุทยัธานี  ซ่ึงมี 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ความง่ายการใชง้าน ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้น
อิทธิพลทางสงัคม ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน และดา้นความตั้งใจใชง้าน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
( ̅= 4.13)  ดงันั้นระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 
 
 

ค าส าคญั : ระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
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Abstract  
This study presented about the development of an automated library system with social media such 

as Facebook by adopting open source software to manage the library. The system applied OpenBiblio, which 
is developed with PHP language and MySQL database running on a system developed by National Science 
and Technology Development Agency. The developed system can work with Social plugins such as 
Facebook, which consisted of several functionalities including Like, Send, Sharing and Comment plugin. 
The evaluation will trial with students from secondary school in Nongtao Wittaya School in Uthai Thani to 
determine satisfaction of system based on the Technology Acceptance Model.  

This research is a survey research. using the questionnaire as a tool to collect information about the 
number of 121 people. use the sampling method, the class based on the high school level. Nong Tao Uthai 
Thani Province, which has 5 aspects. 1) Perceived ease of use. 2) The perceived benefits. 3) The social 
influence. 4) The attitude toward usage and 5) The results showed that the Student satisfaction in the 
Automated Library System with the Social Media in the high level. ( ̅= 4.13) so the system developed can 
be implemented more effectively meet the needs of the user. 

 
 

Key Word :  Automated Library System, OpenBiblio with social plugin 
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บทน า  
ความกา้วหน้าทนัสมยัแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทeให้เกิดผล
กระทบในวงกวา้งต่อสงัคมโดยรวม มีการคิดคน้รูปแบบและวิธีการใหม่ๆท่ีจะน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการ
น าเสนอ เผยแพร่ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในบริบทท่ีแตกต่างกนัไป หน่ึงในวิธีการ
แลกเปล่ียนข่าวสารท่ีคนในยุคสารสนเทศเลือกใช้ในปัจจุบนัและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายคงไม่พ้นส่ือ
ออนไลน์  

ส่ือออนไลน์ท่ีถือว่าเขา้มามีบทบาทและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลก คงไม่มีใครไม่รู้จักส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) เฟซบุ๊ก ถือเป็นเว็บไซต์หน่ึงท่ีถูกพฒันาบนทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ถูก
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยงัถูก
พฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือให้สามารถสร้างขอ้มูลร่วมกบัเว็บไซต์อ่ืน ซ่ึงเปิดบริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายอีก
ดว้ย การเสพติดส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถท าให้เกิดประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถแนะน า และ
แสดงความคิดเห็นหนังสือผ่านทางโซเชียลปลัก๊อินของเฟซบุ๊คท่ีท างานร่วมกับระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด ท าให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วม และเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกอ่าน
หนงัสือตามกลไกสงัคมอีกดว้ย 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงน าประโยชน์ของโปรแกรมประยกุตด์งักล่าว มาพฒันาร่วมกบัระบบสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด ซ่ึงนบัวนัจะยิ่งห่างหายจากชีวิตประจ าของกลุ่มนกัเรียน ให้กลบัมามีบทบาทอีกคร้ัง
เพ่ือตอบโจทยก์ารใชง้านให้เหมาะสมตามยคุสมยัยิ่งข้ึน 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
2. เพ่ือประเมินความพึงใจระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศของสมุด 
2. พฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
3. ทดสอบระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
4. ประเมินความพึงพอใจของระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
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วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคม

ออนไลน์ ผูวิ้จยัไดป้ระยกุตต์ามแนวทางการพฒันาระบบตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development 
Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูล ตรวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. วิเคราะห์/ออกแบบระบบ  
3. เร่ิมพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
4. การทดสอบระบบ 
5. การวิเคราะห์และสรุปผล 

 
1. ศึกษาข้อมูล และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาขอ้มูลในการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1 ระบบห้องสมุดอตัโนมติัแบบโอเพนซอร์ส 
1.2 ระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public And Catalog) 
1.3 เฟซบุ๊ก (Facebook) 
1.4 โซเชียลปลัก๊อิน (Social Plugin) 
1.5 โอเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) 
1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6.1 บุษรา ประกอบธรรม (มปป) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนกัศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ จากการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีบา้นหรือท่ีหอพกั มีการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 7 วนัต่อสปัดาห์ ใช้
งานในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านกัศึกษาใชเ้วลาว่างในช่วงกลางคืนของทุกวนักบั
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ว็บไซต์ Facebook และจากการศึกษาอิทธิพลของ
ตวัแปรพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสงัคม มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มี
อิทธิพลความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์  
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1.6.2 นภสักร กรวยสวสัด์ิ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะสังคมท่ีปัจจุบนัเป็นสังคมการเรียนรู้ คนใน
สงัคมมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในดา้นต่างๆ มีการรวมกลุ่มกนัและท างานเป็นทีม
โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย มีความไวใ้จในเร่ืองของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
ความไวใ้จเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนท่ีติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งมีทศันคติในดา้นบวกเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ยอมรับแนวคิด มุมมองท่ีแตกต่าง และพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

1.6.3 สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง เฟซบุ๊ก:การใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมเป็นเคร่ืองมือทาง
การศึกษา จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 68.8 เฟซบุ๊กช่วยสร้างสมัพนัธภาพของกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน ร้อยละ 
63.3 เฟซบุ๊กช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ร้อยละ 61.2 เฟซบุ๊กเป็น
ส่ือช่วยในการประชาสมัพนัธ์ระหว่างชั้นเรียนหรือระหว่างโรงเรียน ร้อยละ 58.3 เฟซบุ๊กช่วยในการ
จดักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสนใจและตอ้งการในเร่ืองราวท่ีเป็นสาระเดียวกนั และร้อยละ 54.2 เฟซบุ๊ก
เป็นส่ือท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานกลุ่มของผูเ้รียน 

1.6.4 ศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จากการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งานท่ีบ้าน/หอพกั ระยะเวลาการใช้งาน 4 ชัว่โมงข้ึนไป ใช้งานมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลา 16:01น. - 22.00น. และเลือกใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กมากท่ีสุด 

1.6.5 รัฐธีร์ ปภสัสุรียโ์ชติ และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐ จากการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐส่วนใหญ่ใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (36 แห่ง, ร้อยละ 62.07) ส่วนห้องสมุดจ านวน 22 แห่ง (ร้อยละ 37.93) ไม่ใช้
เทคโนโลยีเวบ็ 2.0 แต่ส่วนใหญ่มีแผนการน าเทคโนโลยีเวบ็ 2.0 มาใช ้(19 แห่ง, ร้อยละ 86.36) ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 คือ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีกระแสนิยมของ
เทคโนโลยี  และความง่ายในการใชง้านของเทคโนโลยี 
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2. วเิคราะห์/ออกแบบระบบ  
 ระบบท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาพฒันา เป็นระบบห้องสมุดอตัโนมติัแบบบูรณาการ ภายใตช่ื้อ OpenBiblio ซ่ึง
ระบบไดร้วมฟังก์ชัน่การท างานของระบบบริหารจดัการห้องสมุดเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ยระบบส าคญั 
ไดแ้ก่ 

- แค๊ตตาล๊อก (Cataloging Module) 
- ยืม-คืน (Circulation Module) 
- สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog) 
- รายงานและบาร์โคด้ (Report & Barcode) 
ระบบดงักล่าวพฒันาโดยส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ติดตั้งและใชง้านง่าย 

ประหยดังบประมาณ และค่าใชจ่้ายเน่ืองจากเป็นระบบแบบโอเพนซอร์สอีกดว้ย ดงัภาพท่ี 1  
 

 

ภาพที่ 1 : ตวัอยา่งระบบห้องสมุดอติัโนมติั 
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การท างานร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ในท่ีน่ี ผูวิ้จัยได้เลือกใช้โซเชียลปลัก๊อินของทางเฟซบุ๊คมา
เช่ือมต่อกบัระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 แบบ 
ไดแ้ก่ ปุ่ มถูกใจ (Facebook Like), ปุ่ มแบ่งปัน (Facebook Share), ปุ่ มส่ง (Facebook Send)  และ กล่องแสดง
ความคิดเห็น (Facebook Comment) ดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 : แผนผงัการท างานแต่ละส่วนของระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

  

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 

 

ระบบแค๊ตตาล๊อก 

 ระบบยืม-คืน 

 ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 รายงานและบาร์โค้ด 

 ปุ่มถูกใจ 

 
 ปุ่มส่ง 

 
 ปุ่มส่ง 

 กล่องแสดงความคิดเห็น 

 โอเพนกราฟโปรโตคอล 

 

 เฟซบุ๊กปล๊ักอิน 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ 
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3. เร่ิมพฒันาระบบห้องสมุดอัตโนมัตร่ิวมกับส่ือสังคมออนไลน์ 
3.1 ติดตั้งระบบห้องสมุดอตัโนมติัแบบบูรณาการ (OpenBiblio) บนเซิฟเวอร์ 
3.2 เพ่ิมขอ้มูลหนงัสือตวัอยา่งไปในระบบ  
3.3 ติดตั้งโซเชียลปลัก๊อิน 
 3.3.1 ปุ่ มถูกใจ (Like Button) เป็นการแสดงความชอบ/ถูกใจ หนงัสือท่ีปรากฎบนเวบ็ไซต์ 
โดยขอ้มูลการถูกใจ จะถูกแสดงใหเ้พ่ือนๆ ของคุณไดเ้ห็นดว้ย ดงัภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 : ตวัอยา่งการใชง้านปุ่ มถูกใจ 
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3.3.2 ปุ่ มส่ง (Send Button) เป็นการส่งขอ้มูลหนงัสือผา่นทางขอ้ความไปยงัเพ่ือนของคุณท่ี
อยูใ่นเฟซบุ๊ก ดงัภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 : ตวัอยา่งการใชง้านปุ่ มส่ง 

 
3.3.3 ปุ่ มแบ่งปัน (Share Button) เป็นการแบ่งปันขอ้มูลหนงัสือไปยงัหนา้ส่วนตวัของคุณ 

ดงัภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 : ตวัอยา่งการใชง้านปุ่ มแบ่งปัน 
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3.3.4 กล่องแสดงความคิดเห็น (Comments) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับแสดงความคิด โดย
แทบแสดงความคิดเห็นน้ีจะปรากฎความคิดเห็นท่ีมีต่อหนงัสือ ดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 6 : ตวัอยา่งกล่องแสดงความคิดเห็น 

และไดท้ าการติดตั้งโอเพนกราฟ (Open Graph Protocol) ในส่วนของระบบสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือก าหนดโครงสร้างขอ้มูลให้แสดงผลถูกตอ้งอีกดว้ย 
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3.3.5 ติดตั้งโอเพนกราฟโปรโตคอล 

โอเพนกราฟโปรโตคอลเป็นโปรโตคอลท่ีช่วยให้เว็บไซต์ภายนอกสามารถ
เช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กโอเพนกราฟโปรโตคอลถูกออกแบบมาใน
ลกัษณะเชิงวตัถุท่ีเปิดการท างานดว้ยแท็กเมตา้ดาตา้  (Meta Data) โดยมีพ้ืนฐานการท างาน
มาจาก RDFa (Resource Description Framework in attributes) ท่ีเป็นการจดัการขอ้มูลใน
ลกัษณะของการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ขอ้มูลในภาษา XHTML เพ่ือใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยงกบั
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์และเป็นเคร่ืองมือทางดา้นเขา้ใชง้านบนหน้าเว็บไซต์  โดยกาหนด
ขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดงบนหน้าเว็บไซต ์ซ่ึงเม่ือแสดงขอ้มูลบนหน้าเว็บไซต์ขอ้มูลจะถูกดึง
ข้ึนมาแสดงร่วมกนัทั้งในหนา้เวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ทาให้ขอ้มูลเกิด
ความสมัพนัธ์ทั้งทางดา้นการใชง้านของผูใ้ชง้าน เน้ือหาและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชง้านเป็นผลทา
ให้การเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลเว็บไซต์มีมากยิ่งข้ึนโดยการน าโคด้ดา้นล่างไปวางใน
ส่วนของเวบ็ไซตร์ะหว่าง <head> กบั </head> 

  <meta property="og:title" content="ห้องสมุดของฉัน"/> //og:title คือ ช่ือเว็บท่ีเราจะให้แสดง 
  <meta property="og:url" content="thaireplay.com"/> //og:url คือ url ของเว็บไซต์เรา 
  <meta property="og:site_name" content=" thaireplay.com"/> //og:site_name คือช่ือเว็บไซต ์
  <meta property="og:description" content="OpenBiblio Library Automation System"/>     
  //og:description  

   

  เป็นค าอธิบายเว็บสั้นๆ 1-2 บรรทดัเม่ือท าการใส่ค าอธิบายผ่านเมตา้ดาตา้แลว้ ขอ้มูลจะถูก
แสดงเม่ือน าท่ีอยูข่องเวบ็ไซตไ์ปใชง้าน จะปรากฎค าอธิบาย ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 : ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลเม่ือใชโ้อเพนกราฟโปรโตคอล 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         943 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



4. การทดสอบระบบ 
  4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 สร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถามออนไลน์) 
   4.1.2 ประเมินค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
  4.1.3 ปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  4.1.4 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียน 
 

4.2 ขั้นการทดลอง 
 4.2.1 การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบค าถามผ่านแบบฟอร์ม 

ออนไลน์จากนกัเรียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ต.หนองเต่า อ.เมือง จ.อุทยัธานี จ านวน 121คน โดย
เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งจากการเลือกแบบยกกลุ่ม/ชั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทดลอง 

4.2.2 ช้ีแจงวตัถุประสงค์การน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์กบัระบบห้องสมุดอตัโนมติั
และขั้นตอนการท างานของระบบ 

4.2.3 ด าเนินการทดลองตามกระบวนการของระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่การใชง้านเคร่ืองมือทาง
ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีน ามาประยกุตก์บัระบบห้องสมุดอตัโนมติัท่ีละฟังก์ชนั โดยเร่ิมจาก 1) ปุ่ มถูกใจ 
2) ปุ่ มแบ่งปัน  3) ปุ่ มส่ง  และ  4) กล่องแสดงความคิดเห็น ตามล าดบั 

4.2.4 หลงัจากทดสอบกระบวนการต่างๆ ของระบบเสร็จส้ิน ผูวิ้จยัให้นกัเรียนประเมินความ
พึงพอใจระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

4.3 ขั้นประเมินผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมีนาคม 2557 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและสถานะภาพ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้งาน ได้แก่ สถานท่ีใช้งาน   
ระยะเวลาท่ีใชง้าน ช่วงเวลาท่ีเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า จ านวนคร้ังท่ีเปิดรับส่ือสังคม
ออนไลน์ต่อสปัดาห์ และจุดประสงคห์ลกัในการใชง้านห้องสมุด 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยั 5ดา้น ตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ อิทธิพลทางสงัคม ทศันคติต่อการใชง้าน และความตั้งใจในการใชง้าน 
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5. การวเิคราะห์และสรุปผล 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบห้องสมุดอตัโนมติัร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 5 ปัจจยั คือ 

ปัจจยัการใชง้าน ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยัอิทธิพลทางสังคม ปัจจยัทศันคติต่อการใชร้ะบบ และปัจจยั
ความตั้งใจใชร้ะบบ ไดผ้ลการประเมินดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกบัส่ือสงัคม

ออนไลน์ 

ปัจจัย  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ปัจจยัการรับรู้ความง่ายการใชง้าน 4.19 0.77 มาก 
2.ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ 4.05 0.78 มาก 
3.ปัจจยัอิทธิพลทางสังคม  3.81 0.89 มาก 
4.ปัจจยัทศันคติต่อการใชร้ะบบสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

4.13 0.67 มาก 

5.ปัจจยัความตั้งใจใชร้ะบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

4.34 0.58 มาก 

รวม 4.10 0.74 มาก 

 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผูวิ้จัยได้พฒันาและน าระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

พฒันาข้ึนไปทดลองกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จ.อุทยัธานี และประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบผา่นแบบสอบถามท่ีไดรั้บรองความเท่ียงตรงจากแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาก
ตารางท่ี 1 พบว่า นกัเรียนมีความความพึงพอใจในการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( ̅= 4.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมากทุกดา้นเรียงตามล าดบั คือ ดา้น
ความตั้งใจใชร้ะบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ ( ̅=4.34) ดา้นปัจจยัการ
รับรู้ความง่ายการใชง้าน ( ̅=4.19) ดา้นปัจจยัทศันคติต่อการใชร้ะบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ร่วมกบัส่ือสงัคมออนไลน์ ( ̅=4.13) ดา้นปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ ( ̅=4.05) และดา้นปัจจยัอิทธิพลทางสงัคม 
( ̅=3.81) ตามล าดบั  
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ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมต่อความต้ังใจซ้ือกางเกงยีนส์ กรณีศึกษาในวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี 
 

ATTITUDES, SUBJECTIVE NORM, AND PERCEIVED 

BEHAVIORAL CONTROL ON  INTENTION JEANS 

PURCHASING: A STUDY OF YOUNGSTER 15-25 

YEARS OLD. 
 

ณฐัฏิวรรณ สกดิขวา1,  เกรียงสิน  ประสงคสุ์กาญจน์2 
สาขาบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์ของวยัรุ่นไทย  
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงได้มีการเกบ็ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  ซ่ึง
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 386 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าผูเ้ลือกซ้ือกางเกงยีนส์  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-23 ปี ระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จะเป็นนักเรียนและนักศึกษา รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ  5,001-10,000 บาท 
นิยมเลือกซ้ือยีห่้อ Levi’s มากที่สุด และหาค่าความเที่ยงโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค โดย
ที่ค่าความเช่ือมัน่และความบกพร่องของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 0.699-0.849   นอกจากนั้นค่าของปัจจยั
ดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลา้ยตามกลุ่มอา้งอิงและปัจจยัความสามารถการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมได้
ค่า sig = 0.000 แสดงว่าปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลา้ยตามกลุ่มอา้งอิงและปัจจยัความสามารถการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรมตวัมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์  
 

ค าส าคญั: กางเกงยนีส์, ความสมัพนัธ ์
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Abstract 
 The purpose of this research is to identify the factors of people in making 

to purchase intention jeans by handing in person questionnaires on internet online. 

The total number of respondents was 386 people. The statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, the survey revealed that the 

consumer purchase jeans were women aged 21 to 23 years old. They are student, 

graduated with a bachelor’s degree and earn approximately 5,001 to 10,000 bath. 

Mostly, popular brand was Levi’s. Yielding Cronbach’s alpha coefficients ranging 

from 0.699 to 0.849. Attitude, subjective norm and perceived behavioral control were 

also significant. The result attitude, subjective norm and perceived behavioral control 

have a positive relationship between  purchase intention jeans. 
 

Keywords : Jeans, Relationship  

 
บทน า  
 ในปัจจุบนัเคร่ืองนุ่มห่ม เป็นส่ิงที่มีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตที่มนุษยค์ิดคน้ขึ้นมา โดยนอกจาก
จะท าหนา้ที่ทางกายภาพคือช่วยปกปิดร่างกาย ให้ความอบอุ่นแกร่่างกาย และปกป้องร่างกายจากอนัตราย
ภายนอกแลว้ ยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กบัผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูอ้อกแบบกค็  านึงถึงการใชง้าน 
และความสะดวกสบายเป็นพื้นฐาน เฉกเช่นเดียวหน่ึงอาภรณ์ที่ถือได้ว่าเป็นเหมือนประดิษฐ์กรรมด้าน
เคร่ืองนุ่งห่มที่ผา่นร้อนผา่นหนาว และยงัมีความพิเศษมากมายเกนิกว่าคุณสมบตัิในการเป็นเคร่ืองแต่งกาย
ของมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว (ณฏัฐชยั วิรุฬห์วชิระ, 2554) นัน่คือ “ยนีส์” ซ่ึงยนีส์เป็นผลิตภณัฑท์ี่ครองใจคน
ทัว่โลกมาเป็นเวลาหลายชัว่อายแุลว้ ซ่ึงนบัว่าเป็นความนิยมที่ยาวนานกว่าแฟชัน่เส้ือผา้ใด ๆ ที่เคยปรากฏ 
ผา้ยีนส์เป็นที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ผูส้วมใส่มีความคล่องตวั สะดวกสบาย เป็นผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติ เป็นฝ้ายบริสุทธ์ิ อ่อนนุ่ม แต่มีความคงทนแขง็แรง สมบุกสมบนั มีคุณสมบตัิในการดูดซบัน ้ าใน
ร่างกายไดก้ายไดดี้ ช่วยระบายความช้ืนในร่างกาย (กติิพล เวชกุล, 2546) ดว้ยรูปลกัษณ์เฉพาะตวั และสีสนั
ที่ดูมีเสน่ห์มากขึ้นตามอายกุารใชง้าน เช่น สีที่ซีดจางลง หรือแม้แต่รอยขาดวิ่น กลับกลายเป็นจุดเด่นที่
ส่งผลให้ความนิยมของยีนส์แพร่หลายไปทัว่โลกสู่กลุ่มคนทุกเพศทุกวยัอย่างรวดเร็ว แม้กาลเวลาได้
ล่วงเลยมานานกว่าร้อยปีแลว้ แต่รูปแบบของกางเกงยนีส์ทุกวนัน้ีกย็งัคงรักษาเอกลักษณ์ของยีนส์ในยุค
แรก ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น และยงัเป็นที่นิยมอยูไ่ม่เส่ือมคลาย  
 วยัรุ่นเป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวัยที่ติดเพื่อน คลั่งไคล้
แฟชัน่ ไม่ค่อยมีอ านาจซ้ือที่แทจ้ริง ความนิยมในสินคา้มีลกัษณะเปล่ียนแปลงง่ายและรวดเร็ว สินคา้ที่ขาย
ให้กบัวยัรุ่นจะตอ้งเป็นสินคา้ที่มีวงจรชีวิตสั้น เนน้ความเป็นแฟชัน่ ความสวยงาม ตามกระแสนิยม ถึงแม้
ก  าลงัซ้ือจะมีจ  ากดั แต่จะซ้ือโดยไม่ไตร่ตรองนาน เน่ืองจากอ านาจซ้ือส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตนเอง กลุ่ม
วยัรุ่นเป็นเป้าหมายที่ส าค ัญอย่างยิ่งของตลาดกางเกงยีนส์  ผูป้ระกอบการธุรก ิจหลายรายพยายาม
ปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ์ต่าง ๆ รวมทั้งขยายฐานกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี  
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 ดว้ยสาเหตุดงัที่กล่าวมาน้ี ท  าให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ 
เน่ืองจากการทศันคติเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มวยัรุ่นมักเปล่ียนแปลงง่ายและรวดเร็ว อีกทั้ งวยัรุ่นยงัมี
พฤติกรรมที่ไม่จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น การที่ไดท้ราบถึงทราบว่ามีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกง
ยนีส์ของวยัรุ่นเป็นอยา่งไร และปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยีนส์ของกลุ่มวยัรุ่น จึงเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการในการพิจารณา แกไ้ข รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดตอบสนอง
ความตอ้งการและเขา้ถึงกลุ่มบริโภคเป้าหมายต่อไป นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งขอ้มูลให้กบัผูท้ี่สนใจศึกษา 
และท าวิจยัต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติที่มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์ของวยัรุ่นไทย 
กกกกกก กก 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอา้งอิงมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยนีส์ของกลุ่มวยัรุ่น  
  3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์ของวยัรุ่น 
 

วิธีการวิจัย     
กกกกกกกก  1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มวยัรุ่นในช่วงอายรุะหว่าง 15 - 25 
ปี ที่เลือกซ้ือกางเกงยนีส์ โดยการสุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาจะสุ่มตวัอย่างแบบวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จ านวนแบบสอบถามที่ใช้ท  าการเกบ็ 405 ชุดซ่ึงได้จ  านวนแบบสอบถามที่
สมบรูณ์ทั้งส้ิน 386 ชุด โดยเลือกท าการเกบ็ตวัอยา่งทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวนัที่ 12  กุมภาพนัธ์ 2557 
ถึงวนัที่ 9 มีนาคม 2557 เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นซ่ึงใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าอยู่แล้ว จึงท าให้
นกัวิจยัสามารถเกบ็แบบสอบถามไดอ้ยา่งไม่ยากนกั  
  2.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอน 
ดงัน้ี  
กก/ใ   2.1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลที่มีผู ้
รวบรวมไว ้เช่นหนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต์่างๆ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  หนังสือทางวิชาการ 
บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้ง เป็นตน้  
กกกกกกก  ก 2.2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเกบ็
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยการใช้ค  าถามคดั
กรองเพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการท าการศึกษา โดยมีค  าถามคดักรอง “ภายในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกางเกงยนีส์บา้งหรือไม่” การตดัสินใจ (ไม่ไดซ้ื้อ จบการท าแบบสอบถาม) 
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 3.เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ขอ้ค  าถามโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดทัว่ไป  
และส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นทฤษฏีตามแบบแผนมีทั้งหมดตอน 4ดงัน้ี  
   ตอนที่ 1 ด้านทศันคติ (Attitude) ซ่ึงจะมี 8 ค าถาม คือ กรุณาระบุวิธีการที่มี
ความส าคญัดา้นทศันคติต่อการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ เช่น ยีห่้อที่มีช่ือเสียง, ใส่สบาย,ราคา, สามารถใส่ได้, 
ความคงทน,ความทันสมัย และคุณภาพ( Shim et al, 2001)โดยมีระดับช่วงการตอบ 7 อันดับ ตาม
ความส าคญั   
  ตอนที่ 2 ดา้นการคลอ้ยตามคนรอบขา้ง (Subjective Norm) ซ่ึงจะมี 4 ค าถาม 
กรุณาระบุผูท้ี่มีความส าคญัต่อการมีอธิพลต่อการในการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ เช่น เพื่อนคนส าคญั , 
ผูป้กครอง /พี่นอ้ง , เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน( Shim et al, 2001) และยงัเพิ่มขอ้ค  าถาม บุคคลมีช่ือเสียง เขา้ไป
เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีระดบัช่วงการตอบ 7 อนัดบั ตามความส าคญั   
  ตอนที่ 3 ดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
มีท ั้งหมด 3 ค  าถาม ดั้งน้ี กางเกงยนีส์เป็นส่ิงสามารถหาซ้ือไดง่้ายและมีหลากหลายยีห่้อ, ท่านมีขอ้จ  ากดัใน
การที่จะเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ (เช่นเวลาและเงิน) (Shim et al, 2001), ท่านคิดและไตร่ตรองทุกคร้ังกอ่น
ตดัสินใจซ้ือ โดยมีระดบัช่วงการตอบ 7 อนัดบั ตามความคิดเห็น 
  ตอนท่ี 4 ด้านความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intention) มีทั้ งหมด 3 ค  าถาม ดั้ งน้ี ใน
อนาคตท่านมีแผนท่ีจะซ้ือกางเกงยนีส์ , เม่ือใดกต็ามท่ีท่านต้องการท่ีจะซ้ือกางเกงยีนส์ ท่านจะเลือกซ้ือกางเกง
ยนีส์ท่ีมียีห้่อ(Shim et al, 2001), ถา้ท่านตั้งใจท่ีจะซ้ือยนีส์ท่ีจะตัดสินใจท่ีจะซ้ือทันที โดยมีระดับช่วงการตอบ 7 
อนัดับ ตามความคิดเห็น  
 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 157 40.7 
หญิง 229 59.3 
รวม 386 100 

 จากตารางจ าแนกตามเพศผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 229 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
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15-17 ปี 41 10.6 
18-20 ปี 45 11.1 
21-23 ปี 230 59.6 
24-25 ปี 70 18.1 
รวม 386 100 

  จากตารางจ าแนกตามอายโุดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 23 ปี จ านวน 230 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมามีอายุ  24 - 25 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และอายุ 18 - 20 ปี 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7   
 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษา 11 2.8 
มธัยมศึกษา/ปวช. 49 12.7 

อนุปริญญา/ปวส. 29 7.5 
ปริญญาตรี 237 61.4 

สูงกว่าปริญญาตรี 60 15.5 
รวม 386 100 

 จากตารางจ าแนกตามระดับการศึกษาโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมา เป็นสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 60 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 15.5 และระดบัการศึกษามธัยมศึกษา จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 151 39.1 
ธุรกจิส่วนตวั 83 21.5 
พนกังานบริษทั 132 34.2 

อ่ืนๆ 20 5.2 
รวม 386 100 
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 จากตารางจ าแนกตามอาชีพโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมามีอาชีพพนกังานเอกชน จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 
และอาชีพคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามรายได ้

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

มากกว่า 5,000 บาท 52 13.5 
5,001-10,000 บาท 109 28.2 

10,001-15,000 บาท 71 18.4 
15,001-20,000 บาท 97 25.1 
มากกว่า 20,000 บาท 57 14.8 

รวม 386 100.0 
 จากตารางจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 5,000 - 6,001 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามยีห่อ้กางเกงยนีส์ 

ยี่ห้อ จ านวน ร้อยละ 
Levi's 95 24.6 
Lee 46 11.9 
Hara 29 7.5 

Wrangler 16 4.1 
Mc 69 17.9 

Evisu 10 2.6 
Nudie 27 7.0 
Diesel 12 3.1 

Not brand 70 18.1 
Other 12 3.1 
รวม 386 100 

  จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละยี่ห้อของกางเกงยีนส์ที่นิยมซ้ือ  พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ยีห่้อ LEVI’S จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
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24.6 รองลงมาคือแบบไม่ระบุยีห่้อ จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1  และยี่ห้อ MC จ านวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ17.9 ตามล าดบั 
 
 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ 
ตารางที่ 7 แสดง Cronbach’s Alpha  

Dimension Cronbach’s Alpha No. of item 
ทศันคติ (Attitude) .842 7 
กลุ่มบุคคลอา้งอิง (Subjective Norm) .847 4 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control) 

.790 3 

ความตั้งใจซ้ือ(Purchase Intention) .699 3 
 จากตารางแสดง Cronbach’s Alpha  พบว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่ท  า
การวิจยั  เป็นการหาความเช่ือมัน่และความบกพร่องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  โดยใช้เคร่ืองมือทาง
สถิติ Crobach’s Alpha ซ่ึงสามารถค านวณไดมี้ค่าเท่ามากกว่ากบั 0.6 แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือที่ใชใ้นการ
วิจิยมีความเช่ือมัน่สูง  
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ทศันคติในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยีนส์ 
โดยใช ้Correlations Coefficent 

 ความตั้งใจซ้ือ sig ระดบัความสมัพนัธ ์

ทศันคต ิ .633** .000 มีความสมัพนัธ์กนั 

หมายเหตุ *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 H1 : ทศันคติในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์เป็นไปในเชิงบวกกจ็ะมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยนีส์ 
 H0 : ทศันคติในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์เป็นไปในเชิงลบกจ็ะไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยนีส์ 
 จากตารางที่ 8 พบว่าผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้งไว ้ค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมากกว่า
 sig ที่ต ั้งไว ้0.01ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ปัจจยัดา้นทศันคติในการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์เป็นไปในเชิง
บวกกจ็ะมีผลต่อความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์  
 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์การคลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอา้งอิงในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ที่มีความสมัพนัธ์ตอ่
ความตั้งใจซ้ือกางเกงยนีส์ โดยใช ้Correlations Coefficent 
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 ความตั้งใจซ้ือ Sig ระดบัความสมัพนัธ ์

กลุ่มบุคคลอา้งอิง .330** .000 มีความสมัพนัธ์กนั 
หมายเหตุ *มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 

H2 : การคลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอา้งอิงเป็นไปในเชิงบวกกจ็ะมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยนีส์ 

H0 : การคลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอา้งอิงเป็นไปในเชิงลบกจ็ะไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจ
ซ้ือกางเกงยนีส์ 

 จากตารางที่ปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่มบุคคลอ้างอิงมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยีนส์  โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 จึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต ั้ งไว ้ และมี
ความสมัพนัธ์กนัระดบัมากในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการคล้อยตามกลุ่ม
บุคคลอา้งอิง จะความตั้งใจในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ในทางบวกมากขึ้น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

 
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีความสมัพนัธต์่อความตั้งใจ
ซ้ือกางเกงยนีส์ โดยใช ้Correlations Coefficent 

 ความตั้งใจซ้ือ sig ระดบัความสมัพนัธ ์
การควบคุมพฤติกรรม .509** .000 มีความสมัพนัธ์กนั 

H3 : การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นไปในเชิงบวกกจ็ะมีความสมัพนัธ์ตอ่ความตั้งใจ
ซ้ือกางเกงยนีส์ 
H3 : การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นไปในเชิงลบกจ็ะไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความตั้งใจ
ซ้ือกางเกงยนีส์ 

 จากตารางที่ปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือกางเกงยีนส์  
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 จึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต ั้งไว ้และมีความสัมพนัธ์กนัระดับ
มากในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการควบคุมพฤติกรรม จะความตั้งใจในการ
เลือกซ้ือกางเกงยนีส์ในทางบวกมากขึ้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

อภปิรายผล 
 จากการสรุปผล ท าให้ทราบถึงขอ้มูลประชากรและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือ
กางเกงยนีส์ของวยัรุ่น โดยแยกออกเป็น 3 ปัจจยั ได้แก ่ปัจจยัด้านทศันคติในการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ 
ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอา้งอิง 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ ปัจจยัดา้นความตั้งใจซ้ือ  สรุปผลไดด้งัน้ี 
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 อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้  มีผูต้อบแบบสอบถาม 386 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอาย ุ21-23 ปี จ  านวน 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 237 
ราย คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีรายได/้เดือน มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 และ 
มีรายได ้5,001-10,000 บาท จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  มีความสอดคลอ้งกบั ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal   Factors) คือ อายทุี่แตกต่างกนัท าให้
สภาพร่างกายต่างกนัไป ความตอ้งการกแ็ตกต่างกนัไป จากสรุปผลจะเห็นไดว้่าผูท้ี่เลือกซ้ือมีอายุ 21-23ปี 
ซ้ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย การศึกษาและรายได้กเ็ช่นเดียวกนั การศึกษาที่สูงท าให้รายได้สูงตาม
การศึกษา มีก  าลงัทรัพยเ์พียงพอต่อการซ้ือกางเกงที่มียีห่้อ จากผลการวิจยัพบว่าเลือกซ้ือยีห่้อมาเป็นอนัดบั
หน่ึง LEVI’S จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6  
 ปัจจัยด้านทัศนคติในการเลอืกซื้อกางเกงยีนส์  มีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจ
ซ้ือกางเกงยีนส์  ซ่ึงยี่ห้อที่มีช่ือเสียง, ใส่สบาย,ราคา, สามารถใส่ได้, ความคงทน,ความทนัสมัย และ
คุณภาพมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Ajzen (1991) ที่ว่าผูบ้ริโภคท าพฤติกรรมนั้นแล้ว
จะไดรั้บผลทางบวก กจ็ะมีแนวโนม้ที่จะมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมจึงเกดิความตั้งใจตามมา 
 ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มบุคคลอ้างองิ  มีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ
กางเกงยนีส์ ซ่ึงกางเกงยนีส์ เช่น เพื่อนคนส าคญั, ผูป้กครอง /พี่นอ้ง , เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และ บุคคลมี
ช่ือเสียง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการตดัสินใจที่จะซ้ือ โดยกลุ่มบุคคลนั้นไดช่้วยให้ผูบ้ริโภค
มีความตั้งใจซ้ือ และสามารถช่วยในการตดัสินใจที่จะซ้ือได้ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน และมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McKinlay, Couston & Cowan (2001) ที่ว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการ
รับรู้ของบุคคลต่อแรงผลกัดนัทางสงัคมในการกระท าพฤติกรรมนั้น  
  ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
เลือกซ้ือ หมายความว่าปัจจยัดา้นการควบคุมพฤติกรรม ไดแ้ก ่ส่ิงสามารถหาซ้ือไดง่้ายและมีหลากหลาย
ยีห่้อ, ท่านมีขอ้จ  ากดัในการที่จะเลือกซ้ือกางเกงยีนส์และ การพิจารณากอ่นตดัสินใจซ้ือทุกคร้ังกอ่น
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงความตั้งใจซ้ือเป็นไปตามปัจจยัภายนอกและ ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเงินหรือเวลา กเ็ป็น
ส่ิงที่ เราสามารถรับรู้ได้ สอดคล้องกบั Ajzen (1991)  ที่ว่าความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมใน
สภาพการณ์นั้นไดแ้ละสามารถควบคุมให้เกดิผลดงัต ั้งใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเกบ็ขอ้มูลจากเป็นกลุ่มวยัรุ่น อาจเกบ็ขอ้มูลเพิ่มจากห้างสรรพสินคา้ 
หรือตามโรงเรียนกวดวิชาไดอี้ก แต่จากเหตุการณ์ทางเมืองจึงเกบ็ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 2. ในการท าวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัอาจไม่ครอบคลุม เพราะเป็นแบบสอบถาม
เพียงอยา่งเดียว ดั้งนั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เช่น 
การสมัภาษณ์ การสงัเกตพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่สมบรูณ์มากที่สุด 
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การตลาดเชิงประสบการณ์ ของอลัคาซ่าร์ และภาพตวัแทนเพศทีส่าม 

 

EXPERIENTIAL MARKETING COMMUNICATION OF ALCAZAR AND REPRESENTATION OF THIRD GENDER  

 

ผูว้ิจยั    นางสาวณฐัธยาน ์   สุวรรณโรจน ์      อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 

            สาขาวชิา การจดัการการส่ือสารแบบบูรณาการ  สถาบนัการศึกษา คณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์   

มหาวิทยาลยั 

 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัเร่ือง “การตลาดเชิงประสบการณ์ ของอลัคาซ่าร์ และภาพตัวแทนเพศท่ีสาม” มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ซ่ึงประกอบธุรกิจการแสดงคาบา

เร่ตโ์ชวข์องเพศท่ีสาม และศึกษาภาพตวัแทนเพศท่ีสามของนกัแสดงอลัคาซ่าร์และเพศท่ีสามในสังคมไทย

ปัจจุบัน โดยศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ไปจนถึง

การศึกษาภาพตัวแทนเพศท่ีสามในสังคมไทย โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงส ารวจ(Survey Research) มี

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพ่ือวดัประสิทธิผลการส่ือสาร

การตลาดเชิงประสบการณ์ ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม 

     ผลของการศึกษาพบวา่ ลกูคา้มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.01) ทศันคติ อยู่ในระดบัมาก 

( X  = 3.81) พฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.75) ต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ         

อลัคาซ่าร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และพบว่ามีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย ( X  = 3.82) และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

เห็นดว้ย ( X  = 3.72) 
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ค าส าคญั:  การตลาดเชิงประสบการณ์, ภาพตวัแทน, เพศท่ีสาม, อลัคาซ่าร์, การรับรู้, ทศันคติ, 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 

บทน า 

     ปัจจุบนัการตลาดสมยัใหม่ใหค้วามสนใจในเร่ืองของการท าการตลาดเชิงประสบการณ์เพ่ือให้

ลกูคา้เกิดความรู้สึกเชิงบวกประทบัใจตราสินคา้และบริการในธุรกิจมากข้ึน อลัคาซ่าร์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมี

การน าการตลาดเชิงประสบการณ์ไปใชไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจ ดว้ยลกัษณะของธุรกิจเป็นการแสดงโชวผ์่านสาว

ประเภทสองท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัไปทัว่โลกว่าเป็นสุดยอดแห่งคาบาเร่ตส์าวประเภทสองและยงัเป็นผูน้ า

ความทนัสมยัของระบบเทคนิคต่างๆ มาใชพ้ฒันาการแสดงอย่างต่อเน่ืองถือเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บความนิยมและรู้จกักนัอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในปัจจุบนักลยุทธ์การตลาด

สมยัใหม่มุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบัลูกคา้ในทุกๆขณะของการติดต่อ โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อน

การซ้ือ ระหวา่งการซ้ือหรือการรับบริการ ไปจนถึงหลงัการใชสิ้นคา้และการบริการหลงัการขาย การสร้าง

ส่ิงเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนกบัลกูคา้ท าใหเ้กิดความทรงจ าและเป็นการสร้างประสบการณ์ทางบวก หรือเหตุการณ์

ท่ีน่าประทบัใจ (Moment of Truth or M.O.T)ซ่ึงประสบการณ์ของลูกคา้จะเกิดข้ึนตอ้งอาศยัหลายปัจจยั

ผสมผสานกันระหว่างส่ิงท่ีลูกค้ามองเห็น จะเป็นในรูปของลกัษณะทางกายภาพของธุรกิจ (Physical 

Elements) บวกกบัความรู้สึกภายในของลูกค้า (Emotional Elements)โดยลูกคา้จะเป็น                ผู ้

ประเมินผลและวดัผลประสบการณ์ของตนเองวา่เป็นประสบการณ์ทางบวก หรือประสบการณ์ทางลบ โดย

เทียบกับความคาดหวงัของตนเองท่ีมีต่อสินค้าหรือธุรกิจ   จึงท าให้การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

(Customer Experience Management or CEM) เป็นกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบการณ์

โดยรวมของลูกคา้(Entire Customer Experience) ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงเป้าหมายของ

การสร้างประสบการณ์ลกูคา้เพ่ือสร้างความภกัดีใหเ้กิดในกลุ่มของลูกคา้ เป็นการมดัใจลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการ

อยู่กบับริษทัอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน อนัจะก่อใหเ้กิดมูลค่าต่อตราสินคา้ และมูลค่าทางธุรกิจ

ในระยะยาว (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544) 

 การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management or CEM) เป็นการ

วิเคราะห์ลูกคา้ตั้งแต่จุดสัมผสัแรกท่ีลูกคา้ไดพ้บเห็นโดยเร่ิมตั้ งแต่ท่ีบา้น การเขา้เว็บไซต์ ป้ายช่ือร้าน 

ต าแหน่งท่ีอยู่ ท่ีจอดรถ ยามตอ้นรับ ประตูทางเขา้ ซ่ึงถึงว่าสามารถเกิดประสบการณ์กบัลูกคา้ไดทุ้กจุด
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สัมผสัโดยเร่ิมจากการมองเห็นไปจนถึงการมีประสบการณ์ร่วมกบัส่ิงเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนการเร่ิม

ใช้บริการไปจนถึงหลงัการใช้บริการซ่ึงการสร้างประสบการณ์ให้เกิดกบัลูกคา้ตอ้งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและคงตามเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีวางไว ้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ โลโก ้สี สัญลกัษณ์ เคร่ืองแบบ 

บุคลิกภาพของพนักงาน หรือบรรยากาศ ซ่ึงกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเป็นกลยุทธ์ท่ีถูก

น ามาใชใ้นการวิเคราะห์หาจุดสัมผสัต่างๆท่ีลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์จากการบริการแลว้จึงพฒันาหรือ

ปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีจุดสมัผสัต่างๆ เพ่ือท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนในแต่ละจุดสัมผสัของ

การใหบ้ริการ เพ่ือหวงัสร้างใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในภาพรวม (ดร. วิเลิศ ภูริวชัร, 2555) 

 นอกจากการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management or CEM)          

ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น หากลงลึกเขา้ไปจะพบวา่การตลาดในยุคใหม่นั้นหนัมาใส่ใจในเร่ืองของ “การตลาดเชิง

ประสบการณ์ หรือ (Customer Experiential Marketing) โดยการตลาดในรูปแบบน้ีเป็นการรวมเอาแนวคิด

ทางการตลาดต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนัทั้ง Customer Centric, Sensory Marketing, Customer Engagement, 

Customer Entertainment มารวมเป็นการตลาดแบบบูรณาการ คือ การตลาดแบบขา้งนอกสู่ขา้งใน (Outside 

In) (บุริม โอทกานนท,์ 2009) 

 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์เติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นการสร้างการรับรู้ การ

ยอมรับ ความคุน้เคยและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กลุ่มเป้าหมายกบัตราสินคา้ผ่านกระบวนการ

และกิจกรรมการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กรอบแนวคิดในการท าการตลาดเชิง

ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความ พึงพอใจและ

ผกูพนักบัตราสินคา้ผา่นประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เพื่อสร้างให้ลูกคา้เกิดความสนุก ต่ืนเตน้ ลูกคา้ไดใ้ช้

ประสาทสัมผสัทุกส่วน (Sensory) เกิดความร่ืนเริง (Entertainment) รู้สึกผูกพนั (Engagement)     

เกิดประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน (Experience) และพึงพอใจต่อการมาสัมผสัใน

บริการของเรา (Satisfaction) และเกิดความภกัดี (Loyalty)   ต่อการบริการของเรา การสร้างกลยุทธ์

ในรูปแบบน้ีอาศยัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ (Perception) ทศันคติ (Attitude) พฤติกรรม 

(Behavior) ของกลุ่มลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั เพื่อใช้ในการก าหนดรูปแบบและกลวิธีในการส่ือสาร

การตลาดผา่นกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงประสบการณ์ตรงท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บเกิดข้ึนผา่นการสัมผสั 

ความรู้สึก ความคิด การกระท า การรับรู้และการใช้บริการ รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมการตลาด

ทั้งหลายยอ่มส่งผลต่อตราสินคา้ทั้งส้ิน (ธีรพนัธ์ โล่ทองค า 2556) 
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 ทั้งน้ีอลัคาซ่าร์ได้เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์มาเป็นส่วนหน่ึงของการท า

การตลาดโดยตั้งแต่กา้วแรกของการสัมผสั          เม่ือลูกคา้มาถึงสถานท่ี มีการจดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการ

จอดรถไวอ้ย่างกวา้งขวา้ง พร้อมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกตั้งแต่จุดสัมผสัแรกเม่ือลูกคา้เดินทาง

มาถึง มีป้ายบอกรอบการแสดงท่ีชดัเจน มีช่องจ าหน่ายบตัรการแสดงท่ีเป็นสัดส่วน สะดวกและรวดเร็วใน

การเขา้ถึง มีบริการเคร่ืองด่ืม ท่ีนัง่อ  านวยความสะดวกก่อนเขา้ชมการแสดง ไปจนถึงจุดเช่ือมต่อระหว่างผู ้

แสดงกบัผูช้มท่ีเป็นลูกคา้ใหมี้ส่วนร่วมตลอดระยะเวลาท่ีชมการแสดง โดยผูแ้สดงสามารถลงจากเวทีใน

ขณะท่ีท าการแสดงเพ่ือทกัทาย สร้างสีสันอย่างใกลชิ้ด เพ่ิมลูกเล่นและความสนุกสนาน ไปจนถึงช่วยเพ่ิม

อรรถรสในการรับชมการแสดงไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกบัลูกคา้ไดเ้ป็น

อยา่งดีวิธีหน่ึง นอกจากนั้นหลงัจากชมการแสดงมีการจดัพ้ืนท่ีเพ่ือใหลู้กคา้สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั

นกัแสดงท่ีช่ืนชอบไดอ้ย่างใกลชิ้ด ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีถือเป็นหน่ึงในการท าการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีอลั

คาร์ซ่าร์เลือกใช ้โดยเป็นการสร้างจุดเช่ือมต่อบริการใหก้บัลกูคา้ตั้งแต่ก่อนใชบ้ริการ ระหวา่งใชบ้ริการ ไป

จนถึงหลังการใช้บริการ ซ่ึงส่งผลให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการตลาดเชิง

ประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงตรงกบั 

 นอกจากน้ีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของ           

อลัคาร์ซ่าร์ คือ การเลือกใชน้กัแสดงท่ีเป็นเพศท่ีสามในการถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นโชวต่์างๆ ซ่ึงเป็น

จุดหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างท่ีน่าสนใจและโดดเด่นจากธุรกิจอ่ืน ดว้ยรูปแบบและลกัษณะของ

โชวผ์า่นเพศท่ีสาม จึงท าใหอ้ลัคาซ่าร์ มีจุดขายท่ีส าคญัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนไดรั้บขนานนาม

วา่ เป็นสุดยอดคาบาเร่ต์โชวส์าวประเภทสอง เห็นไดจ้ากการแสดงแต่ละชุดมีลกัษณะการแสดงท่ี

แตกต่างกนัออกไปทั้งการแต่งกายของผูแ้สดง แสง สี เสียง ฉาก โดยน าเสนอผา่นนกัแสดงท่ีไดรั้บ

การฝึกซ้อมเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีต่างกนั จากการแสดงพบวา่ มีการสร้างภาพตวัแทนเพื่อส่ือสาร

กับลูกค้าในหลากหลายลักษณะและความหมาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับลูกค้าในการรับรู้ ทศันคติ และ

พฤติกรรมจากภาพตวัแทนท่ีอลัคาซ่าร์ใชเ้ป็นจุดส าคญัในกลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์  

    จึงน าไปสู่การศึกษาเก่ียวกับ เพศ ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าสังคมมีบทบาทส าคัญในการ

ก าหนดเอกลกัษณ์บทบาททางเพศ โดยธรรมชาตินั้นมนุษยไ์ด้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เพศชาย 

(Masculine) และเพศหญิง (Feminine) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในลกัษณะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

สรีระ กริยา ท่าทาง น ้ าเสียง ความคิด รวมไปถึงการแสดงออกในเร่ืองต่างๆท่ีก าหนดข้ึนตาม

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         960 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ฮอร์โมนเพศของตนท่ีติดตวัมาตั้งแต่แรกเกิด เห็นไดจ้ากพฤติกรรม (Behaviors) และบทบาททาง

เพศ (Sex Role) ทั้งเพศชายและผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัชดัเจน ท าให้สังคมเกิดความคาดหวงัในบทบาท

หนา้ท่ีท่ีแตกต่างออกไป และปัจจยัทางสังคมนั้นเองท่ีเป็นตวัก าหนดให้เพศชายคู่กบัเพศหญิงเสมอ 

เพื่อท่ีจะไดมี้การสืบเผ่าพนัธ์ุจากรุ่นสู่รุ่น หรือท่ีเรียกว่า เพศสภาพ(Gender)  (เจริญวิทย,์ 2544)      

แต่กระนั้นยงัมีคนบางกลุ่มท่ีถูกประกอบสร้างจากสังคมเพื่อใชอ้  านาจควบคุมความตอ้งการของแต่

ละบุคคลในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากรูปแบบรักต่างเพศเกิดเป็น เพศวิถี 

(Sexuality) (Foucault, 1978) หรือกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกนั (Homosexuality) ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมกัไม่ได้

รับการยอมรับจากสังคม จนท าให้เกิดการแบ่งแยกบุคคลในสังคมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ         

กลุ่มบุคคลรักต่างเพศและ กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกนั ถึงอยา่งไรก็ตามสังคมยงัคงไม่ยอมรับกลุ่มคน

รักเพศเดียวกนั จึงท าใหก้ลุ่มคนรักเพศเดียวกนักลายเป็นกลุ่มดอ้ยในสังคม (อดิศร ทองรักษ,์ 2549)  

    วิทยา นาควชัระ (2543) ภาวะรักร่วมเพศ (Homosexuality) หมายรวมถึง หญิงรักหญิง 

และชายรักชาย กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ใช่โรคจิต หรือ โรคประสาท ไม่ไดเ้ป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจ 

และไม่ใช่ความผิดปกติทางเพศ (Sexual Disorder) แต่คือการเลือกของแบบแผนชีวิต (Alternative 

Life Style) หรือรสนิยมทางเพศ (Sexual Preference) ท่ีแตกต่างกนัออกไป และสมาคมจิตแพทย์

อเมริกนักล่าวใน ค.ศ. 1960 วา่รักร่วมเพศไม่ไดเ้ป็นความผดิปรกติทางเพศ 

     ปีเตอร์ แจ็คสัน (2550) กล่าวถึงการศึกษาวิเคราะห์ของMichel Foucault เก่ียวกับ          

อัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถี (Sexuality) ว่าเพศวิถีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมี

ประวติัศาสตร์ มีท่ีมา และสักวนัหน่ึงอาจจะหายไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัทั้งทางร่างกายพฤติกรรมทาง

เพศของคน และส่ิงแวดลอ้มแบบใหม่จะเนน้ให้เพศเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการก าหนดอตัลกัษณ์ของคน 

ในสังคมไทย พบวา่มีคนรักเพศเดียวกนัในการแพทยเ์ม่ือประมาณ 30-40 ปีก่อนหนา้น้ี และในสมยั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปรากฏพบว่ามีคนรักเพศเดียวกันเกิดข้ึน มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน ต่อมาสมยัจอมพลป.พิบูลสงครามได้จดัตั้งคณะกรรมการท่ีตั้งช่ือคนไทยให้

ตรงเพศ ถือไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงของทางรัฐบาลท่ีรัฐเอาอ านาจมาแบ่งเพศโดยก าหนดให้ช่ือ

คนไทยตอ้งระบุเพศชดัเจน เนน้ใหผู้ห้ญิงผูช้ายแตกต่างกนั  
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     ต่อมาใน พ.ศ. 2525 กลุ่มรักร่วมเพศเร่ิมเขา้มามีบทบาทในธุรกิจมากข้ึนทั้งในดา้นของ

แฟชัน่ ศิลปะ และบนัเทิง โดยเฉพาะกลุ่มรักร่วมเพศชาย เห็นไดจ้ากมีการเกิดข้ึนของคณะคาบาเร่ต์

โชว ์โดยใช้ผูแ้สดงเป็นสาวประเภทสอง เปิดท าการภายใตช่ื้อ อลัคาซ่าร์ (Alcazar) และ ทิฟฟาน่ี 

(Tiffany)  

     การศึกษาในคร้ังน้ีได้ศึกษาในธุรกิจของ อลัคาซ่าร์โชว์ โดยศึกษาถึงภาพตัวแทนท่ี       

อลัคาซ่าร์ตอ้งการส่ือถึงผูช้มผา่นแต่ละชุดการแสดงท่ีมีความหลากหลาย และสะทอ้นให้เห็นบุคลิก

ของเพศท่ีสามหลากหลายแง่มุม ซ่ึงภาพตัวแทนท่ีส่ือออกไปนั้ นอาจมีความหมายหรือไม่มี

ความหมายในตวัเองก็เป็นได ้  

     วิลาสินี พิพิธกุล (2545) กล่าวว่าภาพตัวแทน (Representation) คือ ผลผลิตของ

ความหมายในกระบวนการคิด ความรู้สึก ความเช่ือ อุดมกรณ์ผ่านการส่ือสาร เพื่อใช้ในการ

เช่ือมโยงความคิดเข้ากบัโลกของความเป็นจริง หรือโลกแห่งจินตนาการ และในการสร้างภาพ

ตวัแทนนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบับรรดทดัฐานและคุณค่าท่ีคงอยูข่องสังคมและวฒันธรรม นอกจากน้ี

ภาพตวัแทน ไม่ไดถู้กสร้างโดยสมบูรณ์ แต่เกิดจากการสร้างข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เร่ืองราวท่ีถูกสร้างข้ึน

จึงไม่สมบูรณ์และจะถูกสร้างข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ืองซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า จึงเห็นไดว้า่ ภาพตวัแทนนั้นไม่ใช่

ความจริง (reality) แต่เป็นเพียงผลผลิตของการเลือกสรรท่ีมีความจริงเพียงบางส่วน และเป็นการ

สร้างความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆ โดยอาศยัการสร้างจินตนาการ (Imagination) เป็นองคป์ระกอบโดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเสมอไป  

 การน าเสนอภาพตวัแทนต่อผูรั้บสารเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีน่าสนใจในการน าเสนอภาพของกลุ่ม

คนกลุ่มหน่ึง เพื่อส่ือสารออกไปยงักลุ่มคนอ่ืนๆในสังคม เพื่อให้รับรู้ความหมายในภาพตวัแทนท่ี

สร้างข้ึนแบบภาพสรุปเหมารวม (Stereotype) จึงส่งผลให้ภาพตวัแทนเป็นภาพท่ีถูกสร้างข้ึน และมี

ผลต่อการมองตนเองของคนกลุ่มหน่ึงในสังคม ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ภาพตวัแทนของเพศท่ีสามท่ีถูก

สร้างและแสดงออกผ่านการแสดงท่ีเรียกว่า คาบาเร่ต์ ของอลัคาซ่าร์โชว ์เป็นอีกหน่ึงวิธีในการ

น าเสนอภาพตวัแทนของเพศท่ีสามผา่นการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาถึง

กระบวนการส่ือสารเพื่อเกิดการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของลูกคา้ตลอดจนการศึกษา ภาพ

ตวัแทนของเพศท่ีสามผา่นการตลาดเชิงประสบการณ์ 
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     จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าใหผู้ท้  าการวจิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั ภาพ

ตวัแทนเพศท่ีสามผา่นการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ โดยศึกษาครอบคลุมถึงภาพตวัแทน

ของเพศท่ีสามผ่านการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ และกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิง

ประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรมต่อลูกคา้อยา่งไร  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 

2. เพื่อศึกษาทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 

4. เพื่อศึกษาภาพตวัแทนของเพศท่ีสามจากการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ 

 

วธีิการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง  “การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม”   เป็น

การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) มีแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลูจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทั้งส้ิน 300 ชุด เพื่อใหท้ราบถึง

การรับรู้ทศันคติ พฤติกรรมจากการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ และภาพตวัแทนเพศท่ีสามใน

สังคมไทย   

 

ผลการวจิยั 

  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสญัชาติ เพศ ระดบัการศึกษา จ านวน

คร้ังในการชมการแสดงอลัคาซ่าร์ และการชมการแสดงคาบาเรตส์าวประเภทสองท่ีอ่ืนนอกเหนือจาก  อลัคาซ่าร์ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 303 คน เป็นคนไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 19.47 รองลงมาคือ เกาหลี ร้อยละ 12.87 

และอเมริกนั ร้อยละ 11.55 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.14 เพศหญิง ร้อยละ 40.59 และเพศอ่ืนๆ ร้อยละ 6.27        

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 51.82 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.63 และสูงกว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 11.55 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มาแลว้ 1 คร้ัง หรือชมเป็นคร้ัง

แรก ร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ เคยชมมากกวา่ 3 คร้ัง ร้อยละ 30.03 และเคยชม 2-3 คร้ัง  ร้อยละ 19.47 ส่วนการแสดง

คาบาเรต์สาวประเภทสอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเคยชมการแสดงทิฟฟาน่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 30.36 

รองลงมาคือ ไซม่อน ร้อยละ 15.18 และคาลิปโซ่ ร้อยละ 14.19 ตามล าดบั 

 การรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 

   ผลการวเิคราะห์การรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ในภาพรวม มีการรับ

รู้อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นการออกแบบสถานท่ี           

การตกแต่ง บรรยากาศโดยรอบมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากท่ีสุด ( X  = 4.26) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ

ประเด็นเสียงเพลงบรรยากาศระหว่างรอชมการแสดง ( X  = 4.18) อยู่ในระดบัมาก ประเด็นส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ เช่น เกา้อ้ี หอ้งน ้า มุมรับรอง ( X  = 3.97) อยู่ในระดบัมาก และเคร่ืองด่ืมตอ้นรับก่อน

การรับชม ( X  = 3.83) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้นอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นการรู้สึกถึง

กล่ินหอมภายในอลัคาซ่าร์ เช่น น ้าหอมปรับอากาศ ( X  = 3.78) อยูใ่นระดบัมาก 

   ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 
 
 ผลการวิเคราะห์ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ในภาพรวม       

มีทศันคติอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นความรู้สึกเพลิดเพลิน

ตลอดระยะเวลาในการชมการแสดง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 3.91) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือประเด็น

ท าเล สถานท่ีตั้ง สะดวกต่อการเดินทาง ( X  = 3.86) อยู่ในระดบัมาก ประเด็นความรู้สึกประทบัใจตลอด

ระยะเวลาท่ีใช้บริการ ( X  = 3.83) อยู่ในระดับมาก และอตัราค่าบัตรเข้าชมการแสดงเหมาะสม             

( X  = 3.81) อยู่ในระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นพนกังานใหบ้ริการตอ้นรับ

ดูแลเป็นอยา่งดี ( X  = 3.66) อยูใ่นระดบัมาก 
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   พฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ 

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ในภาพรวม   

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบวา่ ประเดน็การอยากมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมกบันกัแสดง, การถ่ายรูปกบันกัแสดงหลงัหมดรอบการแสดง มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด ( X  = 3.85) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือประเด็นการมีความรู้สึกต่ืนเตน้ อยากเขา้ชมการแสดง  

( X  = 3.84) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นการคน้หาขอ้มูลก่อนเขา้ชมการแสดง ( X  = 3.78) อยู่ในระดบั

มาก และมีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาใช้บริการในอนาคต ( X  = 3.71)  อยู่ในระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นการบอกต่อประสบการณ์ให้เพ่ือนและเชิญชวนเพ่ือนมาชม ( X  = 3.58)    

อยูใ่นระดบัมาก 

 ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ในภาพรวม 

 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

เห็นดว้ย ( X  = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นนักแสดงเพศท่ีสามของอลัคาซ่าร์

หน้าตาสวยและรูปร่างดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.15) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือประเด็น

นักแสดงเพศท่ีสามของอลัคาซ่าร์มีท่าทางการแสดงออกทางเพศชัดเจน เช่น แต่งหน้า-แต่งตวัเหมือน

ผูห้ญิง ( X  = 4.14) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ประเด็นนกัแสดงเพศท่ีสามของอลัคาช่าร์มีความมัน่ใจในตวัเอง

สูง ( X  = 4.02) อยู่ในระดับเห็นดว้ย ประเด็นนักแสดงเพศท่ีสามของอลัคาซ่าร์มีแรงดึงดูดทางเพศ        

( X  = 3.81) และประเด็นนกัแสดงของอลัคาซ่าร์มีส่วนท าใหผู้ช้มยอมรับและเขา้ใจลษัณะของเพศท่ีสาม

มากขั้น ( X  = 3.72)  ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นนกัแสดงเพศท่ีสามของอลัคาซ่าร์เป็น

กลุ่มรักร่วมเพศท่ีขายบริการต่อชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ( X  = 3.07) อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

 ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทย 
 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นการมีลกัษณะ ท่าทางรวมถึงเคร่ืองแต่งกาย 

การแต่งหน้า ทรงผมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเพศท่ีสามชัดเจน เช่น กะเทยแต่งหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด    

( X  = 3.95) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือประเด็นเพศท่ีสามเป็นเพศท่ีรักสวยรักงามและมีความ

อ่อนโยน และประเด็นการมีความมัน่ใจในตวัเอง กลา้แสดงออกและร่าเริง ( X  = 3.94) อยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย ประเดน็การเป็นท่ียอมรับในสงัคมไทยในปัจจุบนั ( X  = 3.79) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และประเด็นแรง
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ดึงดูดทางเพศเฉพาะกบักลุ่มคนรักเพศเดียวกนัเท่านั้น เช่น เกยคิ์งส์ เกยค์วีน กะเทย หรือชายสองเพศ    

( X  = 3.70) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นการเป็นกลุ่มขายบริการ

ทางเพศ และก่อใหเ้กิดโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ในสงัคมไทย ( X  = 3.00) อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

 การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม จ าแนกตาม

สญัชาติ 

 ผลการวเิคราะห์ภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสญัชาติต่างกนัมีการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์

ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม แตกต่างกนั (F = 2.87, p = 0.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสัญชาติต่างกนัมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ทศันคติต่อ

การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทย แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นพฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ 

อลัคาซ่าร์ และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ ไม่แตกต่างกนั 

 การรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ จ าแนกตามสญัชาติ 

 ผลการวิเคราะห์พบวา่สญัชาติจีนมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์
แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติสหราชอาณาจกัร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสัญชาติ
มาเลเซียมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติ
เกาหลี, อินเดีย, เวียดนาม, สหราชอาณาจกัร, ไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสัญชาติ
อเมริกนัมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติ  
สหราชอาณาจกัร, ไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสัญชาติฝร่ังเศสมีการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งสญัชาติหราชอาณาจกัร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ จ าแนกตามสญัชาติ 
  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าสัญชาติไทยมีทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ         
อลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งสญัชาติจีน, เกาหลี, รัสเซีย, สหราชอาณาจกัร, ฝร่ังเศส, เยอรมนั  อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสัญชาติเกาหลีมีทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์
ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติหราชอาณาจกัร, ฝร่ังเศส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนสัญชาติเวียดนามมีทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจาก
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กลุ่มตวัอยา่งสญัชาติสหราชอาณาจกัร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสญัชาติอเมริกนัมีทศันคติ
ต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติรัสเซีย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสัญชาติอเมริกนัมีทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์
ของอลัคาซ่าร์แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งสญัชาติสหราชอาณาจกัร, ฝร่ังเศส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
  
 
 ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสงัคมไทย จ าแนกตามสญัชาติ 
 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่สญัชาติเกาหลีมีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยแตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งสญัชาติจีน, รัสเซีย, สหราชอาณาจกัร,  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสญัชาติเวียดนาม 
มีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างสัญชาติจีน, สหราชอาณาจกัรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสัญชาติอเมริกนั มีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยแตกต่างจาก
กลุ่มตวัอย่างสัญชาติจีน, รัสเซีย, สหราชอาณาจักร, เยอรมนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สญัชาติไทย มีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสงัคมไทยแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งสญัชาติจีน, รัสเซีย, สหราช
อาณาจกัร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
 การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม จ าแนกตามเพศ 
  
 ผลการวิเคราะห์พบวา่การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และ
ภาพตัวแทนเพศท่ีสาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีการส่ือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.28, p = 0.75) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ พฤติกรรมต่อ
การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ และ
ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสงัคมไทย ไม่แตกต่างกนั 
 
 การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
  
 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และ ภาพตวัแทนเพศท่ี
สาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการส่ือสาร
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การตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.62, p = 0.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้    การส่ือสารการตลาด
เชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ พฤติกรรม
ต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ 
และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสงัคมไทย ไม่แตกต่างกนั 
 
 การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม จ าแนกตาม
จ านวนคร้ังในการชมการแสดงอลัคาซ่าร์ 
 
 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทนเพศท่ีสาม 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการชมการแสดงอลัคาซ่าร์ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่าง   ท่ีมีจ านวนคร้ังใน
การชมการแสดงอลัคาซ่าร์ต่างกนัมีการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์และภาพตวัแทน
เพศท่ีสาม แตกต่างกนั (F = 6.70, p = 0.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีจ านวนคร้ังใน
การชมการแสดงอัลคาซ่า ร์ ต่างกันมีทัศนคติ ต่อการ ส่ือสารการตลาดเ ชิ งประสบการณ์ของ 
อลัคาซ่าร์ พฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ และความคิดเห็นต่อเพศ       
ท่ีสามในสงัคมไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ส่วนดา้นการรับรู้การส่ือสารการตลาด
เชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์ ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มากกว่า 3 คร้ัง มีทศันคติต่อการ
ส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์      
1 คร้ัง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มากกว่า 3 คร้ัง    
มีทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการ
แสดงอลัคาซ่าร์ 2-3 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 พฤติกรรมต่อการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ จ าแนกตามจ านวนคร้ังใน

การชมการแสดงอลัคาซ่าร์ 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มากกว่า 3 คร้ัง มีพฤติกรรมต่อการ

ส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอัลคาซ่าร์ แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์      

1 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทย จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการชมการแสดงอลัคาซ่าร์ 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มากกว่า 3 คร้ัง มีความคิดเห็นต่อเพศ  
ท่ีสามในสงัคมไทย แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์ 1 คร้ัง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05และกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์มากกว่า 3 คร้ัง มีความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามใน
สงัคมไทย แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยชมการแสดงอลัคาซ่าร์ 2-3 คร้ัง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 

อภิปรายผล 

 ปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 1 การรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์เป็น

อยา่งไร ผลการวิจยัพบวา่ ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของอลัคาซ่าร์ส่วนใหญ่มีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์

อยู่ในระดบัมาก โดยแบ่งออกเป็นการรับรู้จากการออกแบบสถานท่ี การตกแต่งบรรยากาศโดยรอบ 

เสียงเพลงบรรยากาศระหว่างรอชมการแสดง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ การรับรู้ถึงกล่ินหอมภายใน

สถานท่ี เคร่ืองด่ืมตอ้นรับก่อนการรับชมการแสดง ซ่ึงตรงกบั Schmitt (2003) กล่าวเก่ียวกบั โครงสร้าง

ประสบการณ์ของลูกคา้ (Experiential Platform) ตามองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1.การการก าหนดจุดยืน 

หรือจุดเด่นท่ีมีความหมายในโลกประสบการณ์ของลูกคา้(Experiential Positioning) 2.การเพ่ิมคุณค่าจาก

ประสบการณ์ (Experiential Value Promise or EVP) ซ่ึงแบ่งตามประเภทของประสบการณ์ 5 ส่วนไดแ้ก่ 

ประสบการณ์จากประสาทสัมผสั (Sense Experience) โดยแบ่งเป็น ประสบการณ์ผ่านสายตา, 

ประสบการณ์ผ่านเสียง, ประสบการณ์ผ่านการสัมผสั, ประสบการณ์ผ่านกล่ิน, ประสบการณ์ผ่านรสชาติ, 

ประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel Experience), ประสบการณ์จากความคิด (Think Experience), 

ประสบการณ์จากการปฏิบัติ (Act Experience), ประสบการณ์ทางสังคม (Social Experience) และ            

3.กลยุทธ์การออกแบบโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ไปปฏิบติัใช ้(Overall Implementation Theme) 

เป็นการน าจุดยืนจากโลกประสบการณ์ของลูกคา้ (Experience Positioning) และสัญญาคุณค่าเพ่ิมจาก

ประสบการณ์ (EVP) เพ่ือไปใชใ้นการส่ือสารและสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลกูคา้ และจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือก

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้มาใชบ้ริการพบว่าผลของการรับรู้ต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์     

ท่ีลกูคา้ไดรั้บอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัหลกัการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ

, 2549) กล่าววา่ การสร้างประสบการณ์แบบองคร์วมทุกจุดสัมผสั (All touch point) โดยการบริหารจดัการ

ประสบการณ์ลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้มีประสบการณ์เชิงบวกกบัองคก์รสะสมเป็นองคร์วมของประสบการณ์อยู่
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ในความทรงจ า หรือเหตุการณท่ีน่าประทบัใจ(Moment of Truth)  ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความรู้สึกท่ีดีใน

ทุกๆขณะของการติดต่อ (Moment of Contacts) ท าใหลู้กคา้ไวใ้จใชบ้ริการต่อเน่ืองในระยะยาว มุ่งเนน้

ประสบการณ์ความรู้สึกท่ีดีของลูกคา้ (Emotional) มากกว่าเนน้หน้าท่ีการใชส้อยของสินคา้ท่ีจ าหน่าย 

(Functional)  โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ความรู้สึก (Reliability) และการตลาด

เชิงประสบการณ์ท่ีอลัคาซ่าร์เลือกใช้มุ่งเนน้ในการบริหารประสบการณ์ของลูกคา้ให้ความสนใจลูกคา้    

แต่ละราย เพ่ือสร้างเป็นเหตุการณ์น่าประทบัใจ ( M.O.T) กบัลกูคา้มากกวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม  โดย

มีเป้าหมายในการผลกัดนับริการในดา้นต่างๆให้เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ซ่ึงท าไดโ้ดยติดต่อกบั

ลกูคา้ในทุกๆสมัผสั (Touch Point) ตั้งแต่ช่วงก่อนการซ้ือ ระหวา่งการซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือการบริการ 

ตามกลยทุธ์การตลาดท่ีอลัคาซ่าร์เลือกใชใ้นปัจจุบนั 

 ปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 2 ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์เป็น

อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของอัลคาซ่าร์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการตลาดเชิง

ประสบการณ์อยู่ในระดับมาก จากการวดัผลจากความรู้สึกเพลิดเพลินตลอดระยะเวลา , ความรู้สึก

ประทบัใจตลอดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ, อตัราค่าเขา้ชมการแสดงเหมาะสม, ท าเล สถานท่ีตั้ง ความสะดวก

ต่อการเดินทาง และพนักงานให้บริการต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางการสร้าง

ประสบการณ์ลูกคา้ (Colin Shaws and John Ivens 2002) ท่ีว่า แนวทางการสร้างประสบการณ์ของลูกคา้

ดา้นกายภาพ (Physical Elements) และ แนวทางการสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ดา้นความรู้สึกนึกคิดของ

ลูกคา้ (Emotional Elements) ในส่วนของลกัษณะทางกายภาพคือ คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีสินคา้มอบ

ใหล้กูคา้ (What) โดยสามารถแบ่งกลุ่มลกัษณะทางกายภาพของประสบการณ์ออกไดเ้ป็น11กลุ่ม คือ สินคา้ 

(Products), คุณภาพสินค้า (Quality), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้ ง (Location), การจัดส่งสินค้า (Delivery), 

กิจกรรมการตลาดท่ีจัด (Activities), ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ (Range), ความยากง่ายในการซ้ือ 

(Accessibility), บริการ (Service), สภาพแวดล้อมในการซ้ือ (Environment), ความเพียงพอของสินค้า 

(Availability)  จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของลูกค้าท่ีมีทัศนคติต่อ

การตลาดเชิงประสบการณ์ตามท่ี Solomon (2007) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการประเมินท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ

บุคคล ส่ิงของ ช้ินงานโฆษณาหรือประเด็นต่างๆท่ีมีความคงทนถาวร (Lasting) และจากผลการวิจยัยงั

พบว่า นอกจากลูกคา้จะมีทศันคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ในระดบัมากตามกลยุทธ์ท่ีอลัคาซาร์ได้

จดัเตรียมเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการ นอกจากน้ีจ านวนคร้ังในการเขา้ชมของ

ลูกค้าท่ีมากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดทัศนคติต่อการส่ือสารการตลาดเชิง

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างออกไปจากกลุ่มคนท่ีดูนอ้ยกว่า 3 คร้ัง สอดคลอ้งกบั (Schiffman และ Kanuk 
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2004) ท่ีกล่าวไวว้า่ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัสถานการณ์เสมอ (Attitudes occur within a 

situation) ไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้องโดยล าพงั จึงท าให้เห็นไดว้า่ลูฏคา้ไม่สามารถเกิดความพึงพอใจ

หรือทศันคติท่ีดีต่อการส่ือสารการตลาดดเชิงประสบการณ์ได้หากองค์กรไม่มีการจดัการสร้าง

ประสบการณ์ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 ปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 3 พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์

เป็นอย่างไร ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของอลัคาซ่าร์ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการตลาดเชิง

ประสบการณ์อยู่ในระดบัมาก จากการวดัผลประสบการณ์จากพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลก่อนเขา้ชมการ

แสดง, มีความรู้สึกต่ืนเตน้อยากเขา้ชมการแสดง, อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ, มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมา

ใชบ้ริการในอนาคต และบอกต่อประสบการณ์ใหเ้พ่ือนและเชิญชวนเพ่ือนมาชม จากผลของการเก็บขอ้มูล

จากแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้ (Perception), ทศันคติ 

(Attitude) และการตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) ทั้งหลายเหล่าน้ีก่อเกิดเป็นประสบการณ์ในความทรง-

จ า เม่ือลูกค้ามีความพึงพอใจเกิดข้ึนประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับในความทรงจ าจะเป็นไปในแง่บวก          

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์รเจา้ของตราสินคา้ เน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคมีความประทบัใจเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคก็จะ

เกิดการบริโภคซ ้าตราสินคา้นั้น ก่อเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ เช่นเดียวกบัพฤติกรรมของลกูคา้ท่ีมาใช้

บริการท่ีอลัคาซ่าร์พบวา่มีทศันคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์อยู่ในระดบัมาก และพบว่าจากพฤติกรรม

การชมการแสดงมากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีผลท าใหลู้กคา้เกิดพฤติกรรมในแง่บวกและเกิดความรู้ความเขา้ใจ 

การเขา้ถึงมากกวา่ 

 ปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 4  ภาพตวัแทนของเพศท่ีสามผา่นการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์เป็น

อยา่งไร ผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามจากการชมอลัคาซ่าร์และเพศท่ีสามในสังคมไทยอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย จากการวดัผลภาพตวัแทนเพศท่ีสามของนกัแสดงอคัซ่าร์หนา้ตาสวยและรูปร่างดี, มีท่าทาง

การแสดงออกทางเพศชดัเจน, มีความมัน่ใจในตวัเองสูง, มีแรงดึงดูดทางเพศ, มีส่วนท าใหผู้ช้มยอมรับและ

เขา้ใจลกัษณะของเพศท่ีสามมากข้ึนอยู่ในระดบัเห็นดว้ย แต่ในส่วนของผลการส ารวจความคิดเห็นว่า

นกัแสดงเพศท่ีสามของอลัคาซ่าร์เป็นกลุ่มรักร่วมเพศท่ีขายบริการต่อชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ไดผ้ลลพัธ์

ว่าไม่แน่ใจ นอกจากน้ีการวดัผลไดด้า้นความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทยอยู่ในระดบัเห็นดว้ย จาก

การวดัผลภาพตวัแทนเพศท่ีสามเป็นเพศท่ีรักสวยรักงาม อ่อนโยน, มีลกัษณะท่าทางรวมถึงเคร่ืองแต่งกาย 

แต่งหนา้ทรงผมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเพศท่ีสามอย่างชดัเจน, มีความมัน่ในตวัเอง กลา้แสดงออก ร่าเริง,   

มีแรงดึงดูดทางเพศเฉพาะกบักลุ่มคนรักเพศเดียวกนัเท่านั้น, การเป็นท่ียอมรับในสังคมไทยข้ึนอยู่ในระดบั
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เห็นด้วย แต่ในส่วนของการเป็นกลุ่มขายบริการทางเพศและก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ใน

สังคมไทยไดผ้ลยู่ในระดบัไม่แน่ใจ สอดคลอ้งกบั (Holly Boswell, 1991) กล่าวว่า ผูท่ี้แสดงออกทางเพศ

ในทางตรงกนัขา้มหรือมีเพศสภาวะไม่ตรงกบัเพศตามธรรมชาติ คือ บทบาทท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างพวกท่ี

แปลงเพศ กบัพวกท่ีแต่งตวัผิดเพศ Judith Butler, (1990) ไดก้ล่าวไวว้่า การแสดงออกทางเพศ หรือ gender 

คือ การเปล่ียนสภาพและการเล่นตามบทบาทต่างๆท่ีเรียกว่า Gender Performativity คือ การแสดงบทบาท

ทางเพศท่ีไม่จ าเป็นตอ้งตรงกบัเพศธรรมชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของบุคคล เพราะการแสดงบทบาท

ของชายหญิงใหต้รงตามเพศเป็นแบบแผนอุดมคติ ซ่ึงเคร่ืองหมายของเพศสภาพจะถกูแสดงออกผ่านเคร่ือง

แต่งกาย ในกรณีของการแต่งกายผิดเพศ เช่นชายแต่งหญิง(Drag) เป็นเคร่ืองพิสูจน์ของความลม้เหลวของ

ระบบเหตุผลในรักต่างเพศ ในส่วนของภาพตัวแทนของนักแสดงตาบาเร่ต์โชว์ได้เกิดข้ึนตรงกับ          

(เปรมปรีดา ปราโมช, 2546) เร่ืองการช่วงชิงอตัลกัษณ์ “กะเทย” ในคาบาเรตโ์ชว ์กล่าวว่ากะเทยในคา

บาเรตโ์ชว ์มีสังคมของการแข่งขนั กะเทยท่ีเป็นนางโชวต์อ้งแสดงตนเองใหเ้ป็นผูห้ญิง เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัฉากการแสดง เน้ือเร่ือง และเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย นางโชวจ์ะมีการจดัล าดบัชั้นว่าใครเป็นตวัเอก จึงท า

ใหก้ะเทยแต่ละคนตอ้งพยายามฝึกซอ้ม ด้ินรนเพ่ือใหต้วัเองไดเ้ป็นตวัเอก หรือไดเ้ป็นนกัแสดงในคาบาเร่ต ์                

ในขณะเดียวกนัเม่ืออยู่นอกเวทีการแสดง กะเทยแต่ละคนต่างมีชีวิตท่ีหลากหลาย บางคนหารายไดพิ้เศษ

โดยการขายบริการทางเพศ หรือ ขายร่าง บางคนมีครอบครัว มีสามีเป็นตวัตน บทบาททางเพศของกะเทย      

คาบาเรต์ และจากผลของแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บข้อมูลพบว่า ภาพตวัแทนของเพศท่ีสามในสังคมไทย

สอดคลอ้งตรงกบั (Stuart Hall, 1997 อา้งถึงใน สุรเดช โชติอุดมพนัธ์, 2548) กล่าวว่าภาพตวัแทน คือ การ

ผลิตสร้างความหมายโดยการใชส้ญัญะ โดยการเช่ือมโยงแนวคิด (concept) กบัระบบสญัญะเขา้ดว้ยกนั ใน

กรณีศึกษาน้ีพบวา่ ภาพตวัแทนไม่ใช่ความจริง (reality) แต่เป็นผลผลิตของการเลือกสรรท่ีมีความจริงเพียง

บางส่วนถกูเนน้ย  ้า ในขณะท่ีบางส่วนตอ้งถกูเพิกเฉย ซ่ึงแตกต่างจากการสะทอ้นภาพ (reflection) เพราะว่า

เป็นการใหคุ้ณค่า และตอกย  ้าไวด้ว้ยอุดมการณ์ของสังคม (สุนนัทา อ่ิมประไพ, 2551)  โดยท่ีคนดูสามารถ

รับรู้ไดจ้ากภาพการแสดงออกในเร่ืองของรูปร่างหนา้ตา ท่าทางของเพศท่ีสามท่ีแสดงออกในความเป็น

ผูห้ญิงมากท่ีสุด โดยท าใหค้นดูเกิดความเช่ือในบทบาทท่ีแสดง พฤติกรรมต่างๆสะทอ้นภาพตวัแทนของ

เพศท่ีสามในสงัคม 
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 

 1.  เน่ืองจากผลของการศึกษาถึงการตลาดเชิงประสบการร์ของอลัคารซ่าร์ และเพศท่ีสามใน
สังคมไทยในคร้ังน้ีค่อนขา้งประสบความส าเร็จในผลลพัธ์ทุกดา้น ลูกคา้เกิดการรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรม

จากการท าการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์ในระดบัสูง แต่หากมองในแง่ของการด าเนินงานหรือ

การบริการของพนกังานอบยู่ในเกณฑท่ี์ไดร้ะดบัคะแนนท่ีนอ้ยกว่าขอ้อ่ืนๆ หากมีการปรับปรุงพฒันาใน

ส่วนของบุคลากรในดา้นน้ีให้มีศกัยภาพในงานบริการมากกว่าน้ีเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความทศันคติและความ

พึงพอใจในทุกดา้นครบถว้น  

 2.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ะพบว่า ประสิทธิผลสูงสุดของการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ    

อลัคาซ่าร์นั้นไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสัญชาติ เพศ ระดบัการศึกษา แต่จ านวนคร้ังในการชมการแสดงส่งผลต่อ

ทศันคติ พฤติกรรม และความคิดเห็นต่อเพศท่ีสามในสังคมไทย ดงันั้นการท าใหลู้กคา้เกิดความภกัดีและ

กลบัมาใชบ้ริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของอลัคาซ่าร์เกิดผลสูงสุด 

 3.  ควรมีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการส่ือสารถึงกลุ่ม

ลกูคา้ใหรู้้สึกถึงการติดต่อ เช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจต่อคนดู 

 4.  ควรสร้างจุดเช่ือมต่อประสบการณ์ระหว่างคนดูกบันกัแสดงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการวิเคราะห์

ผลพบว่าคนดูอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับนักแสดงอยู่ในระดบัสูง หากมีการพฒันาสร้างจุด

เช่ือมต่อในดา้นอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการใหน้กัแสดงลงจากเวทีทกัทายคนดู และร่วมถ่ายภาพกบันกัแสดง

หลงัจากจบรอบการแสดง อาจท าใหค้นดูมีความรู้สึกพึงพอใจเพ่ิมข้ึน และบอกต่อประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 

 5.  องคก์รควรมีการประเมินผลส ารวจความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ปรับปรุงและพฒันาบริการใหไ้ดม้าตราฐานคงท่ี หรือพฒันาใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต 

 1.  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของ

ธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจในเร่ืองการน าเสนองานบริการดา้นความบนัเทิงโดยใชเ้พศท่ีสามเป็นหลกัส าคญั 
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หากจะพฒันาต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นของหลกัโครงสร้างกลยุทธ์อ่ืนๆเป็นส่วนประกอบของการ

ด าเนินธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะเช่นน้ี  

 2.  ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผูวิ้จยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจริง ณ ขณะนั้นท่ี

มีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติและภาษา จึงท าให้อาจมีความคาดเคล่ือนในเร่ืองของการตีความ การ

ส่ือสาร วฒันธรรม ประเพณีการยอมรับท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นอาจจะตอ้งมีการจ าท าการสัมภาษณ์

กลุ่มยอ่ยเพ่ือขยายผลท่ีไดใ้หเ้ป็นขอ้มลูเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยนีมีวตัถุประสงค์ประสงค์เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้บริโภค และปัจจยัทีมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัไดสุ่้มตวัอย่างจาํนวน  คน โดย

อาศยัสถิติเชิงพรรณนาเป็นสําคญั วิเคราะห์ในรูปตารางแจกแจงความถี ค่าอตัราส่วนร้อยละ และการ

ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติ Chi-Square รวมถึงใชว้ธีิการทางเศรษฐมิติประมาณการแบบจาํลองโพรบิท 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตระหนกัปัญหาในการเลือกซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม เพศ มีความสัมพนัธ์กับผลิตภณัฑ์ทีมีอยู่ในตลาด อายุ มีความสัมพนัธ์กับ

ผลิตภณัฑ์ทีมีอยู่ในตลาด กลุ่มอา้งอิง และประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ์ ระดบัการศึกษา มี

ความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและชนชนัทางสงัคม ความพยายามทางการตลาด ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์

และผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาด อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของครอบครัว วฒันธรรมและชนชนัทาง

สังคม กลุ่มอา้งอิง และผลิตภณัฑที์มีอยูใ่นตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะพบเจอ/พบเห็นขอ้มูลเกียวกบัสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มจากสือโฆษณาต่างๆมากทีสุด ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มี

ความสัมพนัธ์กบัเกณฑก์ารประเมินทางเลือก โดยใชต้วัผูบ้ริโภคเอง ความน่าเชือถือของตราสินคา้ และส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ

การตดัสินใจเลือกซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ทงันีปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ คือ จาํนวนการไดรั้บโฆษณา การไดรั้บโฆษณาทีมีผลต่อ

การตดัสินใจซือ ราคาสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม รสนิยม การตระหนกัรับรู้ต่อปัญหาสิงแวดลอ้ม ความ

พยายามทางการตลาด ประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาดสิงแวดลอ้ม  
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Abstract 
The objectives of this paper were to study on behavior of consumer and factors 

affecting buying decision of Environmentally Friendly Products. The samples were 400 
people. The descriptive statistic, frequency distribution table analysis, percentage ratio, 
relationship testing using chi-square and econometrics on probit model were used in the 
study.  

The result of problem realization on green products shown that gender had 
relationship with product in the market. Age had relationship with reference groups, 
product efficiency and education level had relationships with Culture, social status, 
marketing attempt, product efficiency, product in the market and occupation had 
relationships with family characteristics, Culture, social status, reference groups, existing 
products. It was found that most consumers were aware of information and presentation of 
environmentally friendly products from advertising media the most. Consumers with 
different monthly income would increasingly seek and search for information about 
environmentally friendly products. Age, education level and occupation had relationship 
with alternative evaluation principle using oneself, brand reliability and marketing mixes. 
Age, occupation and monthly income had relationships with buying decision-making 
patterns on environmentally friendly products.  

The factors affecting buying decision-making on green products with 
statistically significance were advertising frequencies, advertising affecting buying 
decision-making, environmentally friendly product price, taste, environmental issue 
awareness, marketing attempt, product efficiency and product resistance. 
 
บทนํา 

สิงแวดลอ้มมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เนืองจากสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึงที

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยสิงแวดล้อมจะมีการกาํหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของสิงมีชีวิต 

กระบวนการถ่ายทอดพลงังานระหว่างผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค  ผูย้่อยสลาย ทงัในด้านของการเกือกูลกนัหรือ

เบียดเบียนกนัทงัในแง่ของมนุษยแ์ละสัตว ์ศศิฌามนตร์  แสงสวสัดิ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ

สิงแวดลอ้ม หมายถึง “สิงต่าง ๆ ทีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพทีอยู่รอบตวัมนุษย์ ซึงเกิดขึนโดย

ธรรมชาติและสิงทีมนุษยไ์ดท้าํขึน” 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม (ม.ป.ป.) 

ไดก้ล่าวถึง ผลทีเกิดจากปัญหาสิงแวดลอ้มมีอยู่  ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ จากการที

มนุษยมี์การใชท้รัพยากรอย่างไม่ประหยดั ส่งผลใหท้รัพยากรบนโลกเริมทีจะหมดลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น 
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จาํนวนป่าไมถู้กทาํลายไปอย่างมาก ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ และภาวะมลพิษ ดงัทีสามารถพบ

เห็นได้ในปัจจุบนั เช่น มลพิษในนํา อาหาร สารเคมีประเภทต่างๆ เนืองมากจากการผลิตทางด้าน

อุตสาหกรรม 

จากปัญหาสิงแวดลอ้มเหล่านีลว้นเป็นสิงทีมนุษย์ในปัจจุบนัตอ้งเผชิญหน้ากบัผลทีเกิดขึน

ตามมาจากการทาํลายสิงแวดลอ้มของมนุษย์ ปัญหาสิงแวดลอ้มเหล่านีกล่าวไดอ้ีกนยัหนึงคือ ลว้นเป็น

ปัญหาทีเกิดจากนาํมือของมนุษยแ์ทบทงัสิน ปัจจุบนักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดมี้

การจดัทาํแผนจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ. -  มีการพิจารณาถึงแนวทางและยุทธศาสตร์ใน

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพือเตรียมความพร้อมจากความผนัผวนสภาพภูมิอากาศ และภยัธรรมชาติที

รุนแรงขึน โดยมุ่งเนน้การเปลียนแปลงการบริโภคและการผลิตใหเ้ป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม เพือใหเ้กิดการ

ปรับเปลียนกระบวนการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม อนัจะนาํไปสู่การ

ยกระดบัคุณภาพชีวิต ความปลอดภยั และการมีสุขภาพทีดีของประชาชน ในขณะที ระบบเครือข่าย

สารสนเทศด้านพลงังานและสิงแวดล้อมของประเทศไทย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า สินค้าทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม หรือสินคา้สีเขียว สามารถพบเห็นไดใ้นชีวติประจาํวนัตงัแต่ตืนนอนจนกระทงักลบัเขา้นอน 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเห็นความสําคญัในการวจิยัถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัที

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยผูศึ้กษาจะมุ่งประเดน็ไปทีสินคา้ทีเป็น

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประเภทอุปโภคบริโภคในชีวติประจาํวนัประเภท สินคา้สะดวกซือ หมายถึง สินคา้

ทีเป็นของกิน ของใช ้ในชีวติประจาํวนัทีมีราคาไม่แพง และผูบ้ริโภคมีความเคยชินกบัยีห้อสินคา้ โดยคาํ

วา่อุปโภคและบริโภคจะมีความหมายแตกต่างกนัคือ อุปโภคจะเป็นกระบวนการทีใช้ประโยชน์โดยไม่

นาํเขา้สู่ร่างกาย บริโภคจะเป็นกระบวนการทีใชป้ระโยชน์จากสินคา้โดยนาํเขา้ผ่านร่างกาย รวมถึงศึกษา

ปัจจยัในการกาํหนดการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ซึงไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่หน้าทีของ

ภาครัฐทีจะใหค้วามสําคญัเพือคุม้ครองและรักษาสิงแวดลอ้มของประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านนั แต่เป็น

หนา้ทีของทุกฝ่ายทงัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคทีควรจะช่วยกนัรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

.  เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  เพือศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ของผูบ้ริโภค 
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วิธีการวิจัย 

ในการวิจยัเรือง พฤติกรรมของผู ้บริโภค และปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑ/์สินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็น

การวจิยัทีออกแบบเพืออธิบายถึงลกัษณะของประชากรหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง 

กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ ผูบ้ริโภคทวัไปบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยวิธี การสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญ 

(Convenience Sampling) เนืองจากบริเวณกวา้ง และผูว้จิยัไม่ทราบถึงจาํนวนประชากรทงัหมดทีแน่นอน 

ทงันีทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูบ้ริโภคจาํนวน  คน 

.  ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

โดยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคจาํนวน 

 ชุด จากประชาชนทวัไปในบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แลว้นาํผลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริโภคมาทาํการวิเคราะห์ เพือจาํแนกเนือหาออกเป็นประเด็นสําคญัและเพือให้มองเห็นรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ของแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนัน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ผ่านตารางแจกแจงความถี และค่าอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ซึงใช้สําหรับ

อธิบายขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง และการทดสอบ Chi – Square ใชส้ําหรับทดสอบความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรสองตวัวา่ มีความเป็นอิสระจากกนัหรือไม่ การวิเคราะห์ดงักล่าว สามารถแสดงในรูปของกรอบ

แนวคิดการศึกษาดงัภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1  กรอบแนวคิดวจิยัที  

  

ลกัษณะส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  ระดบัการศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมี

ต่อสินคา้ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

ตวัแปรอสิระ .  การตระหนกัปัญหา 

.  การตดัสินใจเลือก 

.  การประเมิน

.  การคน้หาขอ้มูล 
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.  ศึกษาปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

การศึกษาการตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม จะพิจารณาปัจจยัทีสําคญัตาม

แนวคิดทฤษฎีอุปสงค ์ทฤษฎีการตดัสินใจซือ และการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ทาํให้ทราบว่าตวัแปร

อิสระตามกรอบแนวคิดแสดงดงัภาพที   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   กรอบแนวคิดวจิยัที  

สําหรับการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (DECi) มีค่าเพียง  ค่า คือ  และ  

แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวทีไดจ้ากแบบสอบถามจาํนวน  ชุด มาวิเคราะห์เชิงอนุมานโดยใช้วิธีการทาง

เศรษฐมิติประมาณการแบบจาํลองโพรบิท (Probit Model) เพืออธิบายโอกาสหรือความน่าจะเป็นในการ

ตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตวัแปรตามในแบบจาํลองนีเป็นตวัแปรหุ่นทีแสดงถึงการ

ตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มซึงสามารถตอบคาํถามโดยการประมาณค่าความน่าจะเป็น

ซึงมีค่าอยู่ระหวา่ง  ถึง  แทนโอกาสมากหรือนอ้ยในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

ไดอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของตวัแปรอิสระสามารถแสดงความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามตามสมมติฐานการ

วจิยั ดงันี 

1.  อายุ เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

2.  จาํนวนรายไดผู้บ้ริโภคต่อเดือน เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

3.  รายไดที้มีผลต่อการตดัสินใจซือ (ตวัแปรหุ่น) เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

.  จาํนวนการไดรั้บโฆษณาต่อเดือน เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

-  อายุ (ปี)    -  จาํนวนรายไดผู้บ้ริโภค (บาท/เดือน) 

-  รายไดที้มีผลต่อการตดัสินใจซือ - -  จาํนวนการไดรั้บโฆษณา (ครัง/เดือน) 

-  การไดรั้บโฆษณาทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ -  เพศ 

-  ระดบัการศึกษา   -  ราคาสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

-  รสนิยม    -  ค่านิยม 

-  กลุ่มอา้งอิง   -  ครอบครัว 

-  การตระหนกัรับรู้ต่อปัญหาสิงแวดลอ้ม -  ความพยายามทางการตลาด 

-  ประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ ์ -  ผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาด 

การตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็น 

มิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ 
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5.  การไดรั้บโฆษณาทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ (ตวัแปรหุ่น) เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

6.  เพศ เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

8.  ราคาสินค้าทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินค้าทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

.  รสนิยม เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

10.  ค่านิยม เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  กลุ่มอา้งอิง เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  ครอบครัว เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  การตระหนกัรับรู้ต่อปัญหาสิงแวดล้อม เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

14.  ความพยายามทางการตลาด เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

.  ประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินค้าทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

16.  ผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาด เป็นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

เมือนาํมาวเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

ดว้ยแบบจาํลองโพรบิท (Probit Model) โดยการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด และวธีิวเิคราะห์ดว้ย

วิธี Marginal Effect สําหรับการแปรผลทีไดจ้ากแบบจาํลองดงักล่าวจะพิจารณาค่าสัมประสิทธิหรือ

ค่าพารามิเตอร์ (   ) ถา้ค่าเบตา้ (  ) ของปัจจยัใดๆมีค่าเป็นบวก แสดงว่าปัจจยันนัเกิดโอกาสทาํให้เกิด

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเพิมขึน ถา้ค่าเบตา้ (  ) ของปัจจยัใดๆมีค่าเป็นลบ 

แสดงวา่ปัจจยันนัเกิดโอกาสทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มลดลง ส่วนค่า 

Marginal Effect ทาํให้ทราบว่า ถา้ปัจจยัต่างๆเพิมขึน 1 หน่วย โอกาสทีจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ทีเป็น

มิตรต่อสิงแวดลอ้มจะเปลียนแปลงไปเท่าใด และทาํการทดสอบสมมติฐาน ดงันี 

2.1  ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซือสินค้าทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อมกับตัวแปรอิสระแต่ละตัวทัง 16 ตวัในแบบจําลอง ตามสมมติฐานของการวิจยั โดย

ตงัสมมติฐานในการทดสอบดงันี 
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H0: การตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มไม่ขึนกบัตวัแปรอิสระตวัที i 

H1: การตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ขึนกบัตวัแปรอิสระตวัที i 

โดยที i = 1, 2,…,16 

กาํหนดระดบัความเชือมนัร้อยละ 90 และ 95 

-  ถา้ยอมรับสมมติฐาน H0 (p-value > 0.10 และ p-value > 0.05) แสดงว่า ณ ระดบัความ

เชือมนัร้อยละ 90 และ 95 ตามลาํดบั ตวัแปรอิสระทีกาํหนดในแบบจาํลองตวัที i ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม หรือการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ไม่

ขึนกบัตวัแปรอิสระนนัๆ 

-  ถา้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 (p-value < 0.10 และ p-value < 0.05) แสดงว่า ณ ระดบัความ

เชือมนัร้อยละ 90 และ 95 ตามลาํดบั ตวัแปรอิสระทีกาํหนดในแบบจาํลองตวัที i มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม หรือการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ขึนกบั

ตวัแปรอิสระนนัๆ 

2.2  ทดสอบความน่าเชือถือของแบบจาํลอง ซึงแสดงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ตาม คือ การตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม กบัตวัแปรอิสระทุกตวัทีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามในแบบจาํลอง สถิติทดสอบ คือ Pseudo R2 โดยที 

ถา้ Pseudo R2 มีค่าใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระทีกาํหนดไวใ้นแบบจาํลองนีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมาก 

ถา้ Pseudo R2 มีค่าใกล ้0 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระทีกาํหนดไวใ้นแบบจาํลองนีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยมาก หรือตวัแปรอิสระทีกาํหนดไวใ้นแบบจาํลอง

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

.  สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

การศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริโภคทีมีต่อสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม จะใช้สถิติเขิง

พรรณนาดว้ยค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-

Square) เพือใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

กระบวนการดงักล่าวสามารถแบ่งไดเ้ป็น  ขนัตอน คือ 
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.   การตระหนกัปัญหาในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตระหนกัปัญหาในตดัสินใจซือ

สินค้าทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี

ความสัมพนัธ์กบัการตระหนกัปัญหาในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติทีระดบั .  และ .  กล่าว คือ  

)  ผูบ้ริโภคทีมีเพศแตกต่างกนั จะมีการตระหนกัปัญหาในการเลือกซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาดแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

)  ผูบ้ริโภคทีมีอายุแตกต่างกนั จะมีการตระหนกัปัญหาในการเลือกซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มดา้นผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และดา้นกลุ่ม

อา้งอิงและประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

)  ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีการตระหนกัปัญหาในการเลือกซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มดา้นวฒันธรรมและชนชนัทางสังคม ความพยายามทางการตลาด ประสิทธิภาพการ

ทาํงานของผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

)  ผูบ้ริโภคทีประกอบอาชีพแตกต่างกนั จะมีการตระหนกัปัญหาในการเลือกซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมด้านลกัษณะของครอบครัวอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และด้าน

วฒันธรรมและชนชนัทางสังคม กลุ่มอา้งอิง และผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 

.   การคน้หาขอ้มูลในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะพบเจอ/พบเห็นขอ้มูลเกียวกับสินค้าทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มจากสือ

โฆษณาต่างๆมากทีสุด รองลงมา คือ เคยใชม้ากบัตนเอง 

.   การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการประเมินทางเลือกในตดัสินใจซือ

สินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมิน

ทางเลือกในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ 

.  กล่าวคือ  

)  ผูบ้ริโภคทีมีอายุแตกต่างกนั จะมีการประเมินทางเลือกในการเลือกซือสินคา้ทีเป็นมิตร

ต่อสิงแวดลอ้มดา้นเกณฑข์องผูบ้ริโภคเองอยา่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และดา้น

ความน่าเชือถือของตราสินคา้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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)  ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีการประเมินทางเลือกในการเลือกซือสินคา้

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มดา้นเกณฑข์องผูบ้ริโภคเอง และส่วนประสมทางการตลาดทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

)  ผูบ้ริโภคทีประกอบอาชีพแตกต่างกนั จะมีการประเมินทางเลือกในการเลือกซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

.   การตดัสินใจเลือกซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริโภคทีมีอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลยีต่อเดือนทีแตกต่างกนั จะมีรูปแบบการตดัสินใจเลอืก

ซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มทีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

.  สรุปผลการศึกษาปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

P(DECi =1 lX1) = -4.5087 - 0.0036OLD + 0.0000008INCOME + 0.6562INCOME01  

                                                    (-6.87)**     (-0.43)               (0.27)                         (3.32)**                    

+ 0.0228ADV  + 2.6027ADV01 - 0.0277SEX  + 0.0969EDU - 0.2881P+ 0.6339TAS+ 0.0405VAL 

        (3.58)**          (10.40)**         (-0.16)               (1.17)          (-1.65)*      (3.53)**        (0.50)             

+ 0.0269OT - 0.0171FAM + 0.1410AW + 0.1806 MA - 0.2752EP+ 0.3182PR 

    (0.29)              (-0.20)           (1.70)*          (2.22)**       (-2.89)**     (3.57)** 

Pseudo R2 = 0.4854 

หมายเหตุ: ค่าในวงเลบ็ คือ z-statistic 

 ** หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

* หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

จากสมการทีไดพ้บวา่ค่า Pseudo R2 มีค่าเท่ากบัร้อยละ .  หมายความว่า ตวัแปรทงัหมด

ในแบบจาํลองสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ .  ต่อมาจึงทาํการประมาณค่า Marginal Effects 

จากสมการ เพือแสดงขนาดผลกระทบจากการเปลียนแปลงตวัแปรอิสระต่อการเปลียนแปลงของโอกาส

ในตวัแปรตาม โดยตดัตวัแปรทีไม่สมเหตุสมผลและไม่มีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ .   

จากการศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเป็น

การศึกษาเพือหาวา่ ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ใดบา้ง โดยทาํการศึกษาจากแบบจาํลองโพรบิท พบวา่ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็น

มิตรต่อสิงแวดลอ้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  และ .  คือ จาํนวนการไดรั้บโฆษณา (ADV) 

การโฆษณาทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ (ADV01) ราคาสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (P) รสนิยม (TAS) 
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การตระหนกัรับรู้ต่อปัญหาสิงแวดลอ้ม (AW) ความพยายามทางการตลาด (MA) ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของผลิตภณัฑ ์(EP) และผลิตภณัฑที์มีอยู่ในตลาด (PR) โดยตวัแปรทงัหมดในแบบจาํลองสามารถอธิบาย

ตวัแปรตามไดร้้อยละ .  ดงัตารางที  

ตารางที   Marginal Effect after Probit  

ตัวแปรอิสระ dy/dx Std.Err. z p > |z| 

ADV 0.0091 0.0025 3.58 0.0000 

ADV01 0.7636 0.0347 10.40 0.0000 

P -0.1141 0.0689 -1.65 0.0990 

TAS 0.2486 0.0683 3.53 0.0000 

AW 0.0559 0.0328 1.70 0.0890 

MA 0.0716 0.0323 2.22 0.0270 

EP -0.1091 0.0378 -2.89 0.0040 

PR 0.1261 0.0353 3.57 0.0000 

 

อภิปรายผล 

จาการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือสินคา้ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซือ ทฤษฎีอุปสงค ์และ

การทบทวนวรรณกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มซึงพบว่า เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ซึงสอดคลอ้งกับ

การศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซือสินคา้เพือสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครราชสีมา (สุดารัตน์ กนัตะบุตร) แต่จากการศึกษาดงักล่าวไม่ไดเ้ลือกใช้ทฤษฎีการตดัสินใจซือ แต่

เลือกใชท้ฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดแทน ในส่วนสือทีนาํเสนอเกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยั

หลกัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสินคา้ทีใชบ้รรจุภณัฑอ์นุรักษสิ์งแวดลอ้ม สือทีเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างมาก

ทีสุด คือ โทรทศัน์ ซึงไดผ้ลการศึกษาจากการศึกษาเรือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกสินคา้ทีใช้บรรจุ

ภณัฑอ์นุรักษ์สิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา (สโรรินทร์ ซิมศิริรัตน์) ซึงคลา้ยกบังานวิจยัของผูว้ิจยัทีพบว่า ปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคสามารถพบเจอ/พบเห็นขอ้มูลดงักลา่วจากสือโฆษณาต่างๆมากทีสุด แต่จะครอบคลุมมากกวา่ อีก

ทงัจากงานวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลกบัความตงัใจซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม
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(มันทนาภรณ์ พิพิธหิรัญการ) พบว่าปัจจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อความตงัใจซือสินค้าทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม คือ ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา สังคมและปัจจยัทางดา้นการตลาด ทีเป็นตวัผลกัดนัให้ผูบ้ริโภค

เกิดความตอ้งการทีจะซือสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม อีกทงัการศึกษาเพิมเติมยงัพบว่า การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์การตงัราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือการโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆซึงลว้นแต่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ซึงมีลกัษณะทีเหมือนกบัการศึกษาของผูว้จิยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

เรือง การตลาดสีเขียว กรณีศึกษาการรับรู้และการตลาดของผูบ้ริโภคในประเทศอินเดียทีส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจซือ (Veluri) พบว่า แผนการตลาดทีใช้ควรเน้นการสร้างชือให้กับยีห้อสินค้า เพือเป็น

เครืองมือในการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และการตลาดจะเป็นส่วนหนึงทีจะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจต่อผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม รวมทงัในเรืองของความมีชือเสียงของ

ตราสินคา้ ยิงตราสินคา้เป็นทีรู้จกัมากเท่าไร ยอดขายก็จะเพิมมากขึนเท่านนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ

สินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม จากผลการศึกษาในหวัขอ้ทีผ่านมา ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะ 

โดยพบวา่ในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆทงัภาครัฐและภาคเอกชนเริมให้ความสําคญักบัสิงแวดลอ้มมากขึน 

โดยไดมี้การสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตและผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจกบัสิงแวดลอ้มโดยการเลือกผลิตและใช้สินคา้ที

เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม โดยในประเทศไทยไดมี้ระบบกลไกและคณะกรรมการกาํกบัดูแลเพือกาํหนด

เกณฑ์ และมาตรฐานสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มทงัสินคา้ทีเป็นประเภทอุปโภคบริโภค เครืองใช้

สํานกังานต่างๆ เฃ่น สินคา้ฉลากเขียว สินคา้ฉลากลดคาร์บอน เป็นตน้ ฉะนนัผูผ้ลิตควรหนัมาผลิตสินคา้

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหค้รอบคลุมสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหม้ากยิงขึน ทีสําคญัคือ ไม่ควรละ

ทิ งคุณภาพของสินคา้ โดยสินคา้ดงักล่าวควรมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกวา่สินคา้ปกติ รวมถึงธุรกิจ

ควรจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดใหแ้พร่หลายมากยิงขึนทงัทีเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการขาย เพราะจะเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคมากยิงขึน รวมถึงจะทาํให้

ผลลพัธ์ของการเลือกใช้กลยุทธ์เหล่านี ซึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศทีตอ้งการให้เกิดการ

อนุรักษ ์และอุปโภคบริโภคอย่างยงัยืน 

  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         986 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม.  (ม.ป.ป.)  ผลทีเกิด

จากปัญหาสิงแวดล้อม.  เขา้ถงึเมือ  เมษายน .  http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet .htm. 

มนัทนาภรณ์  พิพิธหิรัญการ.  (2553).  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์และอิทธิพลกับความตังใจซือสินค้าทีเป็น

มิตรต่อสิงแวดล้อม.  วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย. 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศดา้นพลงังานและสิงแวดลอ้มของประเทศไทย.  (ม.ป.ป). เกาะเกียว 24ชัวโมง

กับสินค้าและบริการสีเขียว.  เขา้ถึงเมือ 25 พฤษภาคม . 

http://teenet.tei.or.th/Knowledge/greenproduct.html. 

ศศิฌามนตร์  แสงสวสัดิ.  (ม.ป.ป.)  สิงแวดล้อมกับมนุษย์.  เขา้ถึงเมือ 2 เมษายน   . 

http://www.gotoknow.org/posts/304856. 

สโรรินทร์  ซิมศิริรัตน์.  (2553).  พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกสินค้าทีใช้บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์สิงแวดล้อม 

กรณีศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศึกษา.  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ภาษาต่างประเทศ 

Veluri, K. M.  (2012).  “Green Marketing: Indian Consumer Awareness And Marketing Influence on 

Buying Decision.” International Journal of Research in Commerce and Management. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         987 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

วธีิการสืบสานประเพณผีตีาโขนของชุมชนบ้านเดิน่ ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย  
จงัหวดัเลย 
 
ผู้วจิยั ร้อยต ำรวจโทณฐัวตัร  ดีรัตนพร,อำจำรยท่ี์ปรึกษำ พนัต ำรวจเอก ดร.กำรุณย ์บวัเผื่อน 
 รำยงำนกำรศึกษำอิสระปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สำขำบริหำรงำนต ำรวจและ 
 ชุมชน วิทยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
 

บทคดัย่อ 
กำรวิจยัเร่ืองวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำน

ซ้ำย  จังหวัดเลย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู ้ให้ข้อมูลท่ีส ำคัญ 
ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้ควำมรู้ในประเพณีผีตำโขนจ ำนวน 20 รำย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน และน ำขอ้คน้พบจำกกำรศึกษำท่ีไดไ้ปก ำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซ้ำย 
อ ำเภอด่ำนซำ้ย  จงัหวดัเลย ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนตลอดไป มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

ด้านการค้นคว้าวิจัย  ตวัผีตำโขนมำจำกต ำนำนกำรสร้ำงพระธำตุศรีสองรัก โดยกำรแห่ผีตำ
โขนเกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีพระเวสสันดรและนำงมทัรีจะเดินทำงกลบัจำกป่ำมำสู่เมือง พิธีกรรมมีมำนำนหลำย
ร้อยปีแลว้ โดยกำรละเล่นผีตำโขนเป็นส่วนหน่ึงของงำนบุญหลวง ซ่ึงเช่ือว่ำหำกปีใดเวน้ไม่จดังำนจะเกิด
เภทภยัต่ำงๆกบัชุมชน วนัเวลำจดังำนตอ้งเป็นเดือนแปดขำ้งข้ึนหลงัเขำ้พรรษำ ซ่ึงกลุ่มพ่อแสน นำงแต่ง 
และชำวบ้ำนจะแต่งเคร่ืองบูชำและกล่ำวค ำขออนัเชิญผีเจำ้ผีนำยให้มำเขำ้ทรง เป็นควำมเช่ือมำตั้งแต่
โบรำณเก่ียวกบักำรขอฟ้ำขอฝน และกำรบูชำบุคคลผูมี้พระคุณหรือบรรพบุรุษแสดงถึงควำมกตญัญู  ซ่ึงมี
ผลต่อควำมอยูเ่ยน็เป็นสุข คนรุ่นเก่ำเล่นดว้ยจิตวิญญำณ ผีตำโขนเม่ือก่อนแต่งชุดน่ำกลวักว่ำสมยัน้ี แต่ของ
แต่งเคร่ืองบูชำจะเหมือนเดิม 

ด้านการอนุรักษ์  กำรจดัท ำหุ่นผีตำโขนเป็นจุดส ำคญั โดยพิธีกรรมเป็นไปตำมเดิมไม่มีใคร
เปล่ียนแปลงได ้เพรำะชำวบำ้นมีควำมศรัทธำและยึดมัน่อยูแ่ลว้ มีกำรน ำกุฏิหลงัเดิมของเจำ้อำวำสวดัโพน
ชยัมำดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ ์ จดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบัผีตำโขนเป็นหลกั  

ด้านการฟ้ืนฟู  ท ำให้ชำวบำ้นเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แลว้ไม่กลำ้ท ำส่ิงท่ีไม่ดี ซ่ึงคนบำ้นเด่ินมี
ควำมเช่ือและเคำรพในเร่ืองของผีสำงวิญญำณเจำ้นำย คนท่ีเช่ือจะเกิดผลดีกบัเร่ืองกำรท ำมำหำกิน ส่วนคน
ท่ีไม่เช่ือกอ็ำจมีอนัเป็นไป ชุมชนบำ้นเด่ินมีกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้สร้ำงช่ือเสียงจำกประเพณีผีตำโขน 

ด้านการพฒันาและปรับปรุงวฒันธรรมและประเพณี ส่วนมำกจะยึดประเพณีและวฒันธรรม
แบบเก่ำมำกกว่ำ แต่พอสมยัเปล่ียนไป ประเพณีก็ตอ้งเปล่ียนไปบำ้ง อย่ำงท่ีเห็นชดัๆคือหนำ้กำกและชุดผี
ตำโขน มีกำรขำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผีตำโขนเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หชุ้มชน พ่อแม่สอนวำ่บำ้นเมืองด่ำนซำ้ย
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สงบสุขเพรำะกำรคุม้ครองของวิญญำณเจำ้นำย มีควำมเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอยู่ในบำ้นในเมือง โดยมีเจำ้
พ่อกวนและพ่อแสนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อลูกต่อหลำน  

ด้านการส่งเสริมกจิกรรม กิจกรรมท ำใหเ้กิดเครือข่ำยส่งผลใหช้ำวบำ้นสำมคัคีกนั เครือข่ำยท่ี
ส ำคญัคือเครือญำติ กำรเลือกเจำ้พ่อกวน พ่อแสน นำงแต่ง เจำ้แม่นำงเทียม ใชวิ้ธีกำรเดิมคือกำรสืบทอด
ทำงสำยเลือด มีกำรตั้งกฎกติกำในทำงปฏิบติัตวัใหเ้หมำะสม เจำ้พ่อกวน และพ่อแสนเป็นผูน้ ำทำงจิต
วิญญำณของชำวบำ้นเด่ิน 

ค าส าคัญ :  วิธีกำรสืบสำนประเพณี, ประเพณีผีตำโขน  
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Abstract  

The research study on the continuity of Phi Ta Khon (ghost festival) 

tradition of Ban Dern community, Dan Sai Sub-district, Dan Sai District, Loei 

Province has applied the qualitative research methodology by conducting in-depth 

interviews with 20 key informants of local scholars with thorough knowledge in the 

Phi Ta Khon tradition. The research objective is to stud y the continuity of Phi Ta 

Khon tradition of Ban Dern community and to elaborate the findings into strategies 

and projects to develop the tradition’s sustainability. There are discoveries as follows:  

In research works: The character of Phi Ta Khon was taken from the 

legend of the construction of Sri Song Rak Stupa. Phi Ta Khon parade first took place 

when Prince Vessandorn and his wife returned to the city and has been continued for 

hundreds of year. It is part of the Boon Luang (Merit-Making) Festival and believed 

that it must be held annually to avoid catastrophe in the community. The event usually 

takes place on the eighth waxing moon after the beginning of Buddhist Lent in which 

the mediums and villagers will present sacrifice and invite the god spirits to join. This 

follows the ancient belief in asking for rain as well as in paying respect to ancestors. It 

was more spiritual and the costumes of Phi Ta Khon were more frightening in ancient 

times, only the sacrifice still the same.      

In preservation: The highlight is the making of Phi Ta Khon dolls. The 

rite still follows the ancient tradition that villagers have always upheld in. The former 

residence of the abbot of Pon Chai temple was then transformed into a museum 

displaying stories about Phi Ta Khon.  

In revival: The tradition influences villagers to believe in sacred beings 

and behave in moral ways. The residents of Ban Dern believe in the god and 

ancestors’ spirits in which they think that will bring them good luck in profession, 

those who do not believe in the spirits might face with death. The community of Ban 
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Dern also gains a lot of benefits in career, profit, and reputation from Phi Ta Khon 

tradition.  

In cultural development and improvement: Residents prefer to stick to 

the traditional custom and culture. However, when times change, some custom also 

needs to change, as seen evidently in Phi Ta Khon’s masks and costume. Phi Ta Khon 

tradition benefits the community in various ways’ spirits is thought to protect the 

community of Dan Sai. The selected mediums Father Kuan and Father Saen must then 

behave as a role model for the younger generation.  

In promoting the activity: The activity has created a network uniting 

villagers together, in which the most important one is the family network. Meanwhile, 

the selection of the mediums Father Kuan, Father Saeng, Mother Taeng and Mother 

Tiam still follows the ancient rule of passing the knowledge on through the bloodline. 

The selected ones also need to behave in the righteous way to be able to serve as the 

villagers’ spiritual leaders.  

Keywords: Continuity of tradition, Phi Ta Khon tradition  
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บทน า 
“ประเพณีผีตำโขน” เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนท่ี อ  ำเภอด่ำนซ้ำย จงัหวดัเลย เป็นประจ ำทุกปี                

ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ประจ ำจงัหวดัเลย จดัในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน โดยประเพณีกำรละเล่นผีตำ
โขนมีมำนำนแลว้ แต่ไม่มีหลกัฐำนปรำกฏแน่ชดัวำ่มีมำตั้งแต่เม่ือใด แต่ในควำมเช่ือของชำวบำ้นไดป้ฏิบติั
และสืบทอดต่อกนัมำในสมยับรรพบุรุษ ส่วนใหญ่เป็นวนัเสำร์-อำทิตย ์หลงัวนัข้ึน 15 ค ่ำ เดือน 6 หลงัจำก
มีงำนนมสักำรพระธำตุศรีสองรักแลว้ ( สิทธิพร  ภิรมยร่ื์น และคณะ, 2543 )  

ผีตำโขนเป็นกำรละเล่นประกอบประเพณีบุญหลวง ซ่ึงเป็นกำรรวมเอำบุญเผวส บุญ
สงกรำนต ์บุญบั้งไฟ และบุญช ำระ เป็นบุญเดียวกนัและใชเ้ล่นเฉพำะในประเพณีน้ีเท่ำนั้น ผีตำโขนมีส่วน
ผสมผสำนเก่ียวพนักนัหลำยประกำร โดยในส่วนหวัผีตำโขนซ่ึงอำจเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ หนำ้กำกผีตำโขน 
เกิดจำกภูมิปัญญำของทอ้งถ่ินท่ีเลือกใชว้สัดุจำกธรรมชำติในกำรจดัท ำ โดยอำศยัหลกักำรทำงศิลปกรรม
ทั้งทำงดำ้นรูปแบบ กลวิธี และกำรสร้ำงลวดลำยสีสนัเขำ้ช่วย ( พงศธร  พินิจวฒัน ์, 2548 ) 

กำรท่ีเรียกผีตำโขนนั้นเน่ืองจำกมีกำรสวมหนำ้กำกผี โดยหนำ้กำกน้ีส่วนหัวจะท ำดว้ยหวด
น่ึงขำ้วเหนียวท่ีสำนดว้ยไมไ้ผ่ หกัพบัข้ึนท ำเป็นหมวก น ำมำเยบ็ต่อกบัส่วนโคนของมะพร้ำว ซ่ึงถำกให้
เป็นรูปหนำ้กำกผีแลว้เขียนดว้ยสีน ้ ำมนั สมยัดั้งเดิมใชปู้นขำวกบัดินหมอ้ เจำะช่องตำ แลว้ต่อจมูกยำวๆ
เหมือนงวงชำ้ง (ขวญัดี  อตัวำวฒิุชยั และคณะ , 2528 )  

ชุดของกำรละเล่นผีตำโขนจะเป็นชุดยำวท่ีท ำจำกเศษผ้ำหลำกหลำยสีมำเย็บต่อกัน
เคร่ืองประดบัของผีตำโขนนั้น ท ำมำจำกท่อนไมเ้ลก็ ๆ มำร้อยต่อเป็นสำยยำว เพ่ือน ำมำคลอ้งท่ีคอ ผูกท่ี
เอวสวมใส่ท่ีขอ้มือและขอ้เทำ้ ส ำหรับอุปกรณ์ของผีตำโขนมีดว้ยกนั 2 ช้ินคือ “หมำกกะแหล่ง” เป็นวตัถุ
คลำ้ยกระด่ิง แต่เป็นรูปส่ีเหล่ียมแบนหรือกลมท่ีท ำดว้ยเหลก็หรือสังกะสี มีไวเ้พ่ือใชเ้ขย่ำท ำใหเ้กิดเสียงดงั
ในเวลำเดินหรือเวลำแสดง และอำวุธประจ ำกำยท่ีท ำจำกไมง้ิ้วรูปร่ำงคลำ้ยอวยัวะเพศชำย มีไวเ้พ่ือใช้
หยอกลอ้กบัผูค้นเพ่ือใหเ้กิดควำมสนุกสนำน โดยมีจุดมุ่งหมำยของกำรเล่น ก็เพ่ือถวำย “เจำ้นำย” ซ่ึงถือว่ำ
เป็นดวงวิญญำณของบรรพชนชำวอ ำเภอด่ำนซำ้ยและเพ่ือขอฝน เพ่ือควำมสนุกสนำน และเพ่ือประกอบ
ขบวนแห่พระเวสสนัดรเขำ้เมือง ( ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเลย , 2541 ) 

ประเพณีผีตำโขน มีผูก้  ำหนดวนัคือ คนทรงเจำ้พ่อกวน เจำ้แม่นำงเทียน และคณะแสน ซ่ึง
ก ำหนดวนัไม่แน่นอน โดยชำวจงัหวดัเลยเช่ือว่ำ เจำ้พ่อกวนเป็นดวงวิญญำณพระเส้ือเมือง กำรท่ีตอ้งมีคน
ทรงเน่ืองจำกวดัพระธำตุศรีสองรักไม่มีพระสงฆจ์ ำพรรษำ กำรดูแลรักษำวดัจึงเป็นหนำ้ท่ีของคนทรงเจำ้
พ่อกวน และคนทรงเจำ้แม่นำงเทียม ซ่ึงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนโดยวิญญำณพระเส้ือเมือง และขำ้บริวำร
ท่ีเจำ้พ่อกวนตั้งข้ึน เรียกวำ่ แสน อีก 18 คน ( ขวญัดี  อตัวำวฒิุชยั และคณะ , 2528 ) 

เม่ือถึงเทศกำลบุญพระเวส เช่ือกนัว่ำวิญญำณทั้งหลำยท่ีเฝ้ำองค์พระธำตุจะออกมำช่วยแห่
พระอุปคุต ดงันั้นขณะท่ีคนทรงเจำ้พ่อกวนและเจำ้แม่นำงเทียม พร้อมดว้ยแสน และชำวบำ้นท ำพิธีเชิญ
พระอุปคุตข้ึนจำกแม่น ้ำหมนัไปยงัวดัโพนชยัในตอนเชำ้มืด พวกเด็กๆจะแต่งกำยเป็นผีตำมขบวนไปดว้ย 
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และจะเล่นสนุกสนำนไปตลอดอีก 2 วนั พอถึงวนัท่ีสำม พระสงฆจึ์งจะจดัให้มีเทศน์มหำชำติ ( ขวญัดี   
อตัวำวฒิุชยั และคณะ , 2528 ) 

ชุมชนบำ้นเด่ิน เป็นชุมชนท่ีมีควำมผูกพนัและใหค้วำมส ำคญักบัประเพณีผีตำโขนเป็นอย่ำง
มำก เพรำะมีผูมี้ควำมรู้ควำมช ำนำญเก่ียวกบัประเพณีผีตำโขนอำศยัอยูใ่นชุมชน นอกจำกน้ี ชุมชนบำ้นเด่ิน 
ยงัเป็นท่ีตั้งของ วดัโพนชยั ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมประเพณีผีตำโขน ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินสูงทำง
ทิศใตข้องอ ำเภอด่ำนซำ้ย ห่ำงจำกท่ีตั้งท่ีว่ำกำรอ ำเภอประมำณ 1 กิโลเมตร ตวัวดัโพนชยั มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 
400 ปี สร้ำงช่วง พ.ศ.2103- พ.ศ.2106 หลงักำรก่อสร้ำงพระธำตุศรีสองรัก โดยมีกำรเล่ำขำนสืบต่อกนัมำ
ว่ำ พระเถระของกรุงศรีอโยธยำ และจำกกรุงศรีสัตนำคนหุต ท่ีท ำสัตยำบนั (หล่อน ้ำสัจจำตำมศิลำจำรึก) 
สร้ำงพระธำตุศรีสองรักไดม้ำพ ำนกัอยู่ท่ีวดัน้ี จึงมีพระธำตุศรีสองรักจ ำลอง 1 องค ์ขนำดกวำ้ง 3.75 เมตร 
สูง 15 เมตร อยู่ทำงทิศใตข้องพระวิหำรในวดัน้ีดว้ย เม่ือกำรก่อสร้ำงพระธำตุศรีสองรักแลว้เสร็จ ท่ีพกั
สงฆจึ์งกลำยมำเป็นวดั และในปัจจุบนัภำยในวดัโพนชยัยงัมีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเมืองด่ำนซำ้ย ตั้งอยู่ภำยใน
วดัดว้ย โดยน ำกุฏิหลงัเดิมของท่ำนเจำ้อำวำสมำดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ ์ กุฏิดงักล่ำวสร้ำงข้ึนในปี พ.ศ. 
2478 ดว้ยไมท้ั้งหลงัตำมแบบสถำปัตยกรรมแบบพ้ืนถ่ิน ภำยในไดร้วบรวมเอำวฒันธรรมและประเพณี
ของอ ำเภอด่ำนซำ้ยเขำ้มำจดัแสดงไวอ้ยำ่งครบถว้น ( วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ , 2550 )  

เน่ืองจำกผูวิ้จยัเป็นลูกหลำนชำวอีสำนมำตั้งแต่ก ำเนิด จึงมีควำมสนใจมุ่งเนน้ศึกษำวิธีกำรสืบ
สำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย  เพ่ือน ำขอ้คน้พบจำก
กำรศึกษำไปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำร เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชน
บำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย  อ  ำเภอด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
จำกกำรศึกษำงำนบุญหลวง พบว่ำประเพณีผีตำโขนมีวตัถุประสงค์ของประเพณี ดังน้ี                 

1.)มีข้ึนเพรำะเป็นประเพณี และเพ่ือเป็นกำรถวำยต่อผีเจำ้นำย ( วิญญำณผีบรรพชน ) เน่ืองจำกชำวบำ้นเช่ือ
วำ่กำรเล่นผีตำโขน เป็นควำมประสงคข์องผีเจำ้นำย หำกไม่ปฏิบติัตำมกจ็ะถือวำ่เป็นกำรท ำผิดประเพณี จะ
ท ำให้ผีเจำ้นำยไม่พอใจ ซ่ึงจะก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนและเกิดภยัพิบติัต่ำงๆแก่สังคมได ้2.)มีข้ึนเพ่ือ
ประกอบขบวนแห่พระเวสสันดร 3.)มีข้ึนเพ่ือเป็นกำรบูชำเทพเจ้ำในกำรขอฝน 4.)มีข้ึนเพ่ือควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลิน โดยจะเห็นไดจ้ำกมีกำรเล่นหยอกลอ้กบัประชำชนทัว่ไป โดยเฉพำะเด็ก ให้เกิด
ควำมกลวัและเป็นท่ีสนุกสนำน โดยเฉพำะเดก็วยัรุ่นซ่ึงอำจจะมีควำมอำยในกำรแสดงกำรละเล่นต่ำงๆ แต่
เม่ือสวมหนำ้กำกผีตำโขนแลว้จะไม่มีใครจ ำได ้จึงกลำ้จะแสดงออกอย่ำงเต็มท่ี 5.)มีข้ึนเพ่ือแผ่ของ ( ขอรับ
บริจำค ) เน่ืองจำกในสมยัก่อน กำรคมนำคมล ำบำกและเม่ือมีกำรจดังำนบุญหลวงข้ึนแต่ละคร้ัง จะมี
ประชำชนจำกถ่ินอ่ืนมำร่วมงำนดว้ย ดงันั้นเจำ้ภำพจึงตอ้งจดัเตรียมหำอำหำร หมำกพลู เหลำ้ยำ ไวค้อย
ตอ้นรับแขกท่ีมำในงำนดว้ย จึงตอ้งมีกำรออกไปขอรับบริจำคส่ิงของเหล่ำน้ีมำไวท่ี้วดั หรือท่ีหรือท่ีคุม้
บำ้นเจำ้ภำพ แต่บำงคร้ังผูไ้ปขอรับบริจำคเกิดควำมอำย โดยเฉพำะวยัรุ่น จึงไดมี้กำรแต่งตวัเป็นผีตำโขน
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ออกไปขอรับบริจำค 6.)เป็นกลไกในกำรช่วยรักษำควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมไม่ให้มีควำมขดัแยง้กนั มี
บรรยำกำศท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสนุกสนำนร่ืนเริง( กำญจนำ สวนประดิษฐ,์ 2533 ) 

ในกำรเล่นในงำนบุญหลวงน้ี มีสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งมีอีกประกำรหน่ึง คือ กำรเล่นสัญลกัษณ์
เคร่ืองเพศ ซ่ึงจะมีทั้งสัญลกัษณ์ของหญิงและชำย แต่ท่ีนิยมเล่นมำกท่ีสุดคือของเพศชำย โดยจะเห็นจำก
ดำ้มดำบของผีตำโขนนอ้ย กำรเล่นขำยของ ทอดแห ตกเบ็ด ก็จะมีสัญลกัษณ์เคร่ืองเพศทั้งส้ิน แมแ้ต่ผีตำ
โขนใหญ่ก็จะมีกำรแสดงเคร่ืองเพศอย่ำงชดัเจน กำรเล่นสัญลกัษณ์เคร่ืองเพศน้ี ไม่ไดถื้อเป็นเร่ืองลำมก
อนำจำรแต่อย่ำงใด ถือเป็นเร่ืองธรรมดำเพ่ือใหเ้กิดควำมสนุกสนำน เพรำะปีหน่ึงจะเล่นไดเ้พียงคร้ังเดียว
เท่ำนั้น กำรละเล่นสัญลกัษณ์เคร่ืองเพศน้ีมี จุดประสงคคื์อ1. )เล่นเพ่ือขอฝน ชำวบำ้นเช่ือว่ำกำรเล่นใน
ลกัษณะน้ีจะท ำใหฝ้นตกตอ้งตำมฤดูกำล ยิ่งเล่นมำกจะท ำใหบ้ริเวณน ้ำฝนมีมำกข้ึนดว้ย 2. )เพ่ือเป็นกำร
หลอกล่อพญำมำร โดยให้พญำมำรมำหลงระเริงในกำรเล่นน้ีจนลืมท่ีจะไปก่อควำมวุ่นวำยในงำนบุญ
หลวง จะท ำใหก้ำรจดังำนเป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืน 3. )เล่นเป็นประเพณี ชำวบำ้นเช่ือวำ่หำกไม่เล่นจะท ำให้
ผิดประเพณี และกำรท ำผิดประเพณีถือวำ่ร้ำยแรงมำก จะท ำใหเ้จำ้นำยพิโรธ จะท ำใหเ้กิดส่ิงเลวร้ำยข้ึน เช่น 
ฝนแลง้ ขำ้วปลำอำหำรไม่อุดมสมบูรณ์ สตัวเ์ล้ียงลม้ตำย หรือแมก้ระทัง่ท ำใหค้นในสังคมเกิดควำมวุ่นวำย
ลม้ตำยได(้ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเลย. 2541 : 47) 

ผีตำโขน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1. )ผีตำโขนใหญ่ ท ำเป็นรูปผูช้ำยคนหน่ึงและผูห้ญิงคน
หน่ึง ผูจ้ดัท ำมีชำวบำ้นตระกูลหน่ึงซ่ึงอยู่ในหมู่บำ้นด่ำนซำ้ย ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำนซำ้ย เป็นผูมี้หนำ้ท่ี
จดัท ำต่อเน่ืองกนัมำหลำยชัว่อำยคุนช่ำงตระกูลน้ีถือเป็นหนำ้ท่ีของคนท่ีจะตอ้งกระท ำ เพรำะถำ้ปีใดไม่ท ำ
เช่ือวำ่อำจท ำใหค้นในตระกลูนั้นเกิดภยัพิบติัต่ำง ๆ เช่น เจบ็ป่วยไข ้เกิดเภทภยับำงอย่ำง เป็นตน้ กำรท ำรูป
ผีตำโขนใหญ่เช่ือกนัว่ำจ ำลองมำจำกร่ำงของคนแปดศอก ก่อนท ำโครงร่ำงของผีตำโขนใหญ่ ผูท้  ำจะตอ้ง
ท ำพิธีกรรมไหวค้รู โดยจดัดอกไมแ้ละเทียนอยำ่งนอ้ย 5 คู่ และ 8 คู่ ใส่พำนหรือขนักล่ำวค ำขอขมำและขอ
อนุญำตต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก่อนจึงลงมือท ำ กำรท ำโครงผีตำโขนใหญ่ใชส้ำนดว้ยดอกไมไ้ผ่ป้ืนใหญ่ทั้งล ำตวั 
แขน และศีรษะ ส่วนศีรษะสำนเป็นทรงกลม หำผำ้ผืนใหญ่มำหุม้ แลว้หำวตัถุท่ีเป็นเส้น ๆ เช่น เส้นใยของ
ทำงมะพร้ำว หรือเส้นดำ้ยมำท ำเป็นผม ทุบเอำเน้ือออกแลว้ หรือผำ้เศษท่ีตดัเป็นร้ิวยำว ๆ เป็นตน้ มำติดท่ี
บนศีรษะ สมมติใหเ้ป็นผมโดยใหผ้มผูห้ญิงยำวกว่ำผมผูช้ำย ใบหนำ้สำนดว้ยดอกไมไ้ผ่เป็นวงกลมคลำ้ย
กระดง้ฝัดขำ้ว น ำมำผูกติดกบัส่วนศีรษะตกแต่งปำก จมูก ตำ ค้ิว หู และแตม้ดว้ยสี ใหดู้น่ำเกลียดน่ำกลวั
ใบหนำ้ของผีตำโขนผูช้ำย จะเพ่ิมหนวดเครำดว้ย ส่วนล ำตวัและแขนหุม้ดว้ยผำ้ผืนใหญ่ เช่น ผำ้มุง้ ผำ้ห่ม 
ฯลฯ ท่ีไม่ใชแ้ละเยบ็คลุมใหมิ้ดชิด ส ำหรับผีตำโขนชำย ท ำอวยัวะเพศชำยใส่ ใหค้นยืนขำ้งในจบัยกร่ำงผี
ตำโขนเคล่ือนไปไดแ้ละดำ้นหนำ้ตอนล ำตวั เจำะรู 2 รู ใหค้นถือผีตำโขนมองเห็นได  ้และไดช่้องท่ีตำมอง
ลอด เจำะรูขนำดแขนสอดเขำ้ออกได ้1 รู ส ำหรับสอดขวดเหลำ้หรือส่ิงของเขำ้ไปได ้เม่ือมีคนใหเ้หลำ้หรือ
ส่ิงขอแก่ผูเ้ชิดผีตำโขนใหญ่ 2.) ผีตำโขนนอ้ย หรือผีตำโขนทัว่ไป ชำวบำ้นในละแวกบำ้นท่ีจดังำนบุญ
หรือหมู่บำ้นใกลเ้คียงทั้งผูใ้หญ่และเด็ก ร่วมกนัจดัท ำมำสมทบ คือน ำมำรวมกนั ณ บริเวณวดัท่ีจดังำน
ตั้งแต่วนัเร่ิมงำน โดยแบ่งออกเป็นคณะตำมคุม้หรือหมู่บำ้นสมยัก่อนนิยมท ำหน้ำกำกดว้ยโคนกำ้น
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ทำงมะพร้ำวแหง้ โดยตดัเอำเฉพำะโคนกำ้น และจดัตดัแต่งเจำะช่องตำ จมูก ปำก และใบหูแลว้เอำหวดน่ึง
ขำ้วซ่ึงไม่ใชแ้ลว้ มำเยบ็ติดกบัหนำ้กำกดงักล่ำว โดยหงำยปำกหวดข้ึนขำ้งบน ใหหู้ของหวดอยู่ทำงซำ้ย
และขวำของศีรษะ ตรงกน้หวดกดใหเ้ป็นรอยบุ๋มกลม ๆ ข้ึนไป ใหมี้ขนำดพอท่ีจะสวมลงบนศีรษะ แลว้
น ำเอำผำ้เป็นผืนซ่ึงส่วนมำกเป็นผำ้เก่ำท่ีไม่ใชแ้ลว้ มำเยบ็ต่อหนำ้กำกลงมำ ใหผ้ำ้คลุมรอบตวัอย่ำงมิดชิด 
ส่วนแขนจะท ำเป็นรูปแขนเส้ือยำวออกมำ เม่ือจะน ำไปเล่นหรือแสดงก็เอำเคร่ืองแต่งกำยผีตำโขนดงักล่ำว 
สวมคลุมเขำ้กบัล ำตวั สวมหนำ้กำกผีตำโขน เม่ือท ำหนำ้กำกและเคร่ืองแต่งกำยผีตำโขนเสร็จแลว้ก็แตม้สี
หนำ้กำกใหดู้น่ำเกลียดน่ำกลวัดว้ย ส่ิงท่ีประกอบกำรแสดงของผีตำโขนเลก็ มีกำรน ำไมเ้ป็นล ำ ขนำดโต
ประมำณเท่ำหวัแม่เทำ้ มำท ำเป็นดำบหรืองำ้วขนำดยำว ตรงโคนดำ้มดำบหรืองำ้วจะท ำเป็นรูปอวยัวะเพศ
ของผูช้ำยมีเคร่ืองประกอบอีกอย่ำงหน่ึง คือ “กะแหล่ง” ชำวบำ้นมกัเรียกว่ำ “หมำกกะแหล่ง” (กะแหล่ง
เป็นวตัถุคลำ้ยกระด่ิงแต่เป็นรูปส่ีเหล่ียมแบน ใชแ้ขวนคอโค กระบือ) ผูเ้ล่นผีตำโขนเลก็ใช ้“กะแหล่ง” ผูก
บั้นเอว เวลำคนเดินจะมีเสียงดงั “กะแหล่ง ๆ ๆ “ กะแหล่งบำงทีใชเ้ขย่ำเวลำแสดงกำรละเล่นเพ่ือประกอบ
ท่ำทำงของผูแ้สดง( มูลนิธิสำรำนุกรมวฒันธรรมไทย ธนำคำรไทยพำณิชย,์ 2542)   

วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำวิธีกำรสืบสำน
ประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซ้ำย อ ำเภอด่ำนซ้ำย จงัหวดัเลย ดงัเช่น กำรสืบสำนใน
งำนวิจยัน้ีหมำยถึง กำรปฏิบติัตำมหลกักำรบอกเล่ำเร่ืองรำว ถ่ำยทอด อนุรักษ ์หรือรับช่วงต่อ วฒันธรรม 
จำรีต ขนบธรรมเนียม หรือส่ิงท่ีนิยมถือปฏิบติัสืบๆกนัมำจำกรุ่นบรรพบุรุษ เป็นแบบแผนอย่ำงมีขั้นตอน 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบหรือลกัษณะ ดงัน้ี 1.วฒันธรรมเกิดจำกกำรเรียนรู้ กล่ำวคือวฒันธรรมทั้งหลำยเกิดจำก
กำรเรียนรู้ ไม่ใช่เกิดจำกกำรถ่ำยทอดทำงชีวภำพ ทุกคนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมจำกกำรท่ีไดเ้ติบโตในสังคม 
และสังคมนั้นมีวฒันธรรมแบบเดียวกนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่ำวฒันธรรมเป็นมรดกทำงสังคม กระบวนกำรท่ี
วฒันธรรมไดรั้บกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงเรียกวำ่กำรถ่ำยทอดทำงวฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรม
น้ีจะแตกต่ำงจำกกำรกระท ำตำมสัญชำตญำณ เช่น กำรท่ีสัตวท์ัว่ไปกินอำหำรเวลำหิว แต่มนุษยกิ์นอำหำร
ตำมเวลำ เป็นตน้ ( วลัลภ  มณีเชษฐำ , 2537 ) 2.ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม กล่ำวคือสมำชิกทุกคนในกลุ่มสังคม 
ตอ้งมีส่วนร่วมในวฒันธรรมของสังคม เน่ืองจำกมนุษยไ์ม่สำมำรถเผชิญหนำ้กบัธรรมชำติอย่ำงโดดเด่ียว
ได้ จะต้องเผชิญหน้ำร่วมกันกับกลุ่มท่ีมีกำรจัดระบบแล้ว ซ่ึงถือเป็นหน้ำท่ีส ำคัญของมนุษย์ในกำร
ถ่ำยทอดมรดกทำงสังคมไว ้( ลินตนั,1969 อำ้งถึงใน วลัลภ  มณีเชษฐำ , 2537 ) 3.วฒันธรรมตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของสัญลกัษณ์ โดยเม่ือศึกษำเก่ียวกบัมนุษยซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัตน้ก ำเนิดของสัญลกัษณ์ พบว่ำมนุษย์
ใชส้ัญลกัษณ์เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ศำสนำ และระบบเงินตรำ โดยหำกมนุษยมี์ควำมเช่ือควำมศรัทธำ
ในศำสนำใดศำสนำหน่ึง จะแสดงออกโดยกำรใชส้ัญลกัษณ์ เช่น ศำสนำคริสตใ์ชไ้มก้ำงเขน ศำสนำพุทธ
ใชพ้ระพุทธรูป โดยสัญลกัษณ์เหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ร ำลึกถึงควำมเป็นมำของศำสนำนั้นๆ ( ไวท ์, 
1949 อำ้งถึงใน วลัลภ  มณีเชษฐำ , 2537 )  สัญลกัษณ์ท่ีใชก้นัมำกในทุกวฒันธรรม คือ ภำษำ โดยภำษำ
เป็นวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมต่ำงๆ เช่น ศำสนำ สถำบนักำรเมือง ศิลปะ และเศรษฐกิจ 
สำมำรถด ำรงสืบทอดมำไดจ้นถึงปัจจุบนัก็เป็นผลมำจำกกำรใชส้ัญลกัษณ์ทำงภำษำทั้งส้ิน ( วลัลภ  มณี
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เชษฐำ , 2537 )  ภำษำเป็นเคร่ืองมือของมนุษย ์ซ่ึงท ำใหม้นุษยไ์ม่ตอ้งใชส้ัญชำตญำณใดๆในกำรถ่ำยทอด
ควำมคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึก รวมถึงส่ือสำรให้คนอ่ืนรับรู้ โดยภำษำเป็นเคร่ืองมือส่ือควำมหมำยท่ีมีกำร
จดัระบบท่ีตกลงกนัในกลุ่ม หรือเรียกว่ำสัญลกัษณ์ของกลุ่มร่วมกนั ท ำให้มนุษยส์ำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
และวฒันธรรมจำกรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงไดโ้ดยไม่ขำดสำย ซ่ึงกระบวนกำรถ่ำยทอดวฒันธรรมโดยกำร
ใชภ้ำษำ เป็นกำรถ่ำยทอดโดยใชเ้คร่ืองหมำยคือ ภำษำพูด ภำษำเขียน และกิริยำอำกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เกิด
ควำมเขำ้ใจ กำรถ่ำยทอดวฒันธรรมดำ้นภำษำเป็นกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมของ
มนุษย ์เช่นกำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด ควำมรู้ กำรเลียนแบบ โดยกำรถ่ำยทอดวฒันธรรมทำงภำษำ เป็น
เคร่ืองมือในกำรติดต่อและติดตำมของบุคคลในสังคม (  กมลรัตน์  หลำ้สุวงษ ์, 2527 ) 4.วฒันธรรมเป็น
กำรบูรณำกำร โดยเม่ือนักมำนุษยว์ิทยำท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบและวิเครำะห์วฒันธรรม โดยไดศึ้กษำ
องคป์ระกอบส่วนต่ำงๆของวฒันธรรมตำมแนวควำมคิดของตน พบว่ำ วฒันธรรมแต่ละส่วนมีหนำ้ท่ีและ
ควำมส ำคญัแตกต่ำงกนัไป  จึงเรียกไดว้ำ่วฒันธรรมเป็นกำรบูรณำกำร ( วลัลภ  มณีเชษฐำ , 2537 ) 

บุคคลส ำคญัในงำนประเพณีบุญหลวง มีดงัต่อไปน้ี 1.) เจำ้พ่อกวน เป็นผูช้ำยท่ีถูกเลือกโดย
วิญญำณพระเส้ือเมือง กำรเลือกเจำ้พ่อกวนจะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือเจำ้พ่อกวนคนก่อนถึงแก่กรรม หรือถูก
ถอนจำกต ำแหน่ง แต่อยำ่งไรกต็ำม เจำ้พ่อกวนท่ีตั้งใหม่มนัจะเป็นคนในตระกูลเดิม อำจเป็นลูกหรือหลำน
เจำ้พ่อกวนคนเดิม ประชำชนทัว่ไปมีควำมเช่ือว่ำบุคคลในตระกูลน้ีสืบเช้ือสำยมำจำกเจำ้เมืองในสมยั
โบรำณ กำรแต่งกำยของเจำ้พ่อกวน จะไม่เหมือนกบับุคคลทัว่ไป คือจะไวผ้มยำว เกลำ้มวยไวก้ลำงศีรษะ
ใชผ้ำ้ขำวคำดศีรษะอยู่เสมอ นุ่งผำ้สีโจงกระเบน สวมเส้ือสีขำวและจะมีผำ้ขำวพำดบ่ำอยู่ประจ ำ เจำ้พ่อ
กวนมีหนำ้ท่ีเขำ้ทรงขณะท ำพิธีเซ่นไหวป้ระจ ำปี และเขำ้ทรงเม่ือมีผูอ้ญัเชิญใหเ้ขำ้ทรงเพ่ือสอบถำมปัญหำ
ต่ำง ๆ นอกจำกน้ียงัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำในพิธีกรรมต่ำง ๆ ชำวบำ้นมกัจะเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ “เจำ้พ่อ”        
2.) เจำ้แม่นำงเทียม เป็นหญิงท่ีถูกเลือกโดยวิญญำณของพระเส้ือเมืองมำเขำ้ทรงเช่นเดียวกบัเจำ้พ่อกวน 
กำรแต่งกำยของเจำ้แม่นำงเทียมจะไวผ้มยำวเกลำ้มวยไวบ้นกระหม่อมผมอยู่เสมอ นุ่งผำ้ซ่ินและสวมเส้ือ
ขำว 3.) พ่อแสน เป็นต ำแหน่งขำ้เฝ้ำ มีทั้งหมด 19 ต ำแหน่ง และจะตอ้งเป็นชำยเท่ำนั้น พ่อแสนจะถูกเลือก
โดย พระเส้ือเมืองเขำ้ทรงเจำ้พ่อกวน พ่อแสน ชำวบำ้นเรียกอีกอยำ่งหน่ึงว่ำ “แสน” 4.) นำงแต่ง เป็นขำ้เฝ้ำ
ฝ่ำยหญิง มีทั้งหมด 4 คน วิธีเลือกนำงแต่งท ำโดยพระเส้ือเมืองเขำ้ทรงเจำ้แม่นำงเทียม นำงแต่งจะมีหนำ้ท่ี
ปรนนิบติั ตกแต่งและจดัเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจะใชใ้นพิธีกรรม  ( กำญจนำ สวนประดิษฐ ์,2533 ) 

กำรทรงเจำ้ หมำยถึง กำรอนัเชิญเทพเจำ้ลงมำประทบัในร่ำงมนุษย ์ ถำ้เป็นวิญญำณต ่ำก็มกั
เรียกว่ำ เขำ้ผี ลกัษณะของกำรประทบัทรงนั้นมีขีดขั้นต่ำงๆกนั ถำ้วิญญำณประทบัสนิท คนทรงอยู่ใน
ลกัษณะของคนหลบัสนิท ไม่ไดย้ิน ไม่รับรู้เร่ืองรำวต่ำงๆท่ีวิญญำณพูดขณะประทบัทรง แต่ถำ้วิญญำณ
ประทบัทรงไม่สนิท คนทรงจะอยู่ในลกัษณะคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน ไดย้ินบำ้ง รู้เร่ืองบำ้ง เฉพำะขณะ เฉพำะ
ตอน กบัอีกแบบหน่ึงคนทรงไดย้ินตลอด แต่บงัคบัตวัเองไม่ได ้ตอ้งพูดและท ำตำมท่ีวิญญำณสั่งให้พูด         
( เพญ็ศรี  ดุ๊ก และคณะ , 2528 ) 
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แนวทำงในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทำงวฒันธรรมของไทย ซ่ึงมีส่วนคลำ้ยและสำมำรถน ำมำ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทำงกำรสืบสำนประเพณีของไทยได ้มีหลำยแนวทำง เช่น  1. ) กำรคน้ควำ้วิจยั โดยท ำ
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมและประเพณีในดำ้นต่ำง ๆ ของทอ้งถ่ิน โดยมุ่งศึกษำถึงประวติัควำม
เป็นมำ ควำมหมำย องคป์ระกอบ ควำมส ำคญั และวิธีกำรสืบสำน ตั้งแต่อดีตจนถึงสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 
2.) กำรอนุรักษ ์โดยกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมตำมประเพณีและวฒันธรรม สร้ำงจิตส ำนึกของ
ควำมเป็นคนทอ้งถ่ินท่ี ในกำรร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตนเอง 
รวมถึงกำรสนบัสนุนใหมี้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนข้ึน 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นสภำพวิถีชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วำมรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินของชุมชนดว้ย 3. )กำรฟ้ืนฟู โดยกำรคดัเลือกวฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีควำมส ำคญัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งและเคยยึดถือปฏิบติักนัมำภำยในชุมชน ท่ีก ำลงัจะสูญหำย 
หรือสูญหำยไปแลว้มำท ำใหมี้คุณค่ำและมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินชีวิตในทอ้งถ่ินอีกคร้ัง โดยกำรค่ำนิยม
ท่ีดีใหก้บัชุมชน 4.) กำรพฒันำและปรับปรุงวฒันธรรมและประเพณี ใหมี้ควำมเหมำะสมกบัยุคสมยัและ
สภำพกำรณ์ในปัจจุบนัและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของคนในชุมชนดว้ย   
5.) กำรถ่ำยทอด โดยกำรน ำวฒันธรรมและประเพณีไปถ่ำยทอดใหแ้ก่คนในสังคมไดรั้บรู้ มีจิตส ำนึก เกิด
ควำมเขำ้ใจและตระหนกัถึงคุณค่ำและประโยชน์ของวฒันธรรมและประเพณีนั้นๆ รวมทั้งสำมำรถปฏิบติั
ตำมวฒันธรรมและประเพณีนั้นไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยผ่ำนช่องทำงและกิจกรรมต่ำงๆ 6.)กำรส่งเสริม
กิจกรรม โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ำยกำรสืบสำนและพฒันำวฒันธรรมและประเพณี
ต่ำงๆของชุมชน โดยควรส่งเสริมใหมี้กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรสืบสำนวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน
อยำ่งต่อเน่ือง ( กระมล ทองธรรมชำติ และคณะ ,2546 ) 

ดงันั้นจึงอำจกล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ วิธีกำรสืบสำนประเพณีในกำรวิจยัในคร้ังน้ีหมำยถึง กำร
ปฏิบติัตำมหลกักำรบอกเล่ำเร่ืองรำว ถ่ำยทอด หรือรับช่วงต่อ วฒันธรรม จำรีต ขนบธรรมเนียม หรือส่ิงท่ี
นิยมถือปฏิบติัสืบๆกนัมำจำกรุ่นบรรพบุรุษ เป็นแบบแผนอยำ่งมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
   

วตัถุประสงค์ของการวจิยั     
1 เพ่ือศึกษำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซ้ำย อ ำเภอ             

ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย 
2 เพ่ือน ำขอ้คน้พบจำกกำรศึกษำท่ีไดไ้ปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำ

วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซ้ำย อ ำเภอด่ำนซ้ำย จงัหวดัเลย ให้เกิด
ควำมยัง่ยืนตลอดไป 
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ขอบเขตของการวจิยั 
กำรวิจยัเร่ืองวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำน

ซำ้ย จงัหวดัเลย ผูวิ้จยัมุ่งศึกษำถึงวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน เพ่ือน ำขอ้มูลท่ีได้
จำกกำรศึกษำก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์และโครงกำร เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชน
บำ้นเด่ิน ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูล
โดยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัประเดน็กำรวิจยัในคร้ังน้ี คือ   

1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ีท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซ้ำย   
อ  ำเภอด่ำนซำ้ย  จงัหวดัเลย 

2. ขอบเขตดำ้นผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั คือ ปรำชญ์ชำวบำ้น และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิธีกำรสืบ
สำนประเพณีผีตำโขน  รวมจ ำนวน 20 รำย ท่ีก ำหนดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบำ้นเด่ิน                     
ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย 

3. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ผูศึ้กษำมุ่งท่ีจะศึกษำคน้ควำ้วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของ
ชุมชนบำ้นเด่ิน   ต ำบลด่ำนซำ้ย   อ  ำเภอด่ำนซำ้ย   จงัหวดัเลย ในแต่ละดำ้น ดงัต่อไปน้ี ดำ้นกำรคน้ควำ้วิจยั 
ดำ้นกำรอนุรักษ ์ดำ้นกำรฟ้ืนฟู ดำ้นกำรพฒันำและปรับปรุงวฒันธรรมและประเพณี  ดำ้นกำรถ่ำยทอด 
ดำ้นกำรส่งเสริมกิจกรรม 

 
วธิีการวจิยั 

กำรศึกษำวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรศึกษำวิจยั คือ กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร (Documentary Study) และกำรศึกษำภำคสนำม 
(Field Study) 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key-informants) 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีกำรเลือก

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของกำรวิจยักำรสมัภำษณ์เชิงลึกจำกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้ควำมรู้และมีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเพณีผีตำโขน จ ำนวน 20 รำย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
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1.กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ มำสร้ำง
แบบสมัภำษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรศึกษำ 

2.ผูวิ้จยัไดน้ ำเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภำษณ์เชิงลึกดงักล่ำวไปใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจสอบว่ำแบบ
สมัภำษณ์เชิงลึกนั้นถูกตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของกำรศึกษำคร้ังน้ี 

3.เม่ือผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสัมภำษณ์ไปทดสอบควำมเขำ้ใจ
และเน้ือหำของแบบสมัภำษณ์ก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยกำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 

(In-depth Interview) ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรในชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย   อ  ำเภอ
ด่ำนซำ้ย  จงัหวดัเลย  ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระกบัผูต้อบค ำถำมโดย
มุ่งเนน้ถึงองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย เพ่ือควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) กำรเก็บรวบรวมในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีองค์ควำมรู้และมีควำมช ำนำญเก่ียวกบัประเพณีท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและ
แม่นย  ำของแนวค ำถำมกำรวิจยั เพ่ือใหเ้กิดควำมเท่ียงตรงและน่ำเช่ือถือของขอ้มูล และไดจ้ดบนัทึกพร้อม
ทั้งขออนุญำตบนัทึกเทปเสียงสมัภำษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทำงท่ีจดัเตรียมไว ้

 
การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

เม่ือไดด้ ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก และจำกแบบสอบถำมแลว้             
ผูศึ้กษำจะท ำกำรจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพ่ือกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยวิธีกำรพรรณนำ เพ่ือน ำขอ้มูลท่ี
ไดจ้ำกกำรศึกษำมำก ำหนดยุทธศำสตร์และ นโยบำย เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของ
ชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอด่ำนซำ้ย  จงัหวดัเลย ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขน ผูว้ิจยัคน้พบวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชน

บำ้นเด่ิน ในดำ้นต่ำง ๆ ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัต่อไปน้ี  
ด้านการค้นคว้าวจิยั กำรแห่ผีตำโขนเกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีพระเวสสันดรและนำงมทัรีจะเดินทำง

กลบัจำกป่ำมำสู่เมือง พิธีกรรมมีมำนำนหลำยร้อยแลว้ เป็นเร่ืองของควำมเช่ือ มองไม่เห็นดว้ยตำเปล่ำ 
กำรละเล่นผีตำโขนเป็นส่วนหน่ึงของงำนบุญหลวง ตวัผีตำโขนมำจำกต ำนำนกำรสร้ำงพระธำตุศรีสองรัก 
เม่ือคร้ังแต่ก่อนคนหนุ่มสำวไม่กลำ้เขำ้วดั จึงเป็นอุบำยใหค้นใส่หนำ้กำกแห่เขำ้วดั เช่ือว่ำหำกปีใดเวน้ไม่
จดังำนจะเกิดเภทภยัต่ำงๆกบัชุมชน เล่นเพ่ือใหฝ้นตกตอ้งตำมฤดูกำล ควำมรู้สึกท่ีอยูภ่ำยในตวัเช่ือว่ำถำ้ฝืน
กฎเกณฑว์ฒันธรรมก็จะเกิดเร่ืองไม่ดีข้ึนกบัตวั กลุ่มพ่อแสน นำงแต่ง และชำวบำ้นจะแต่งเคร่ืองบูชำและ
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กล่ำวค ำขออนัเชิญผีเจำ้ผีนำยให้มำเขำ้ทรง วนัเวลำจดังำนตอ้งเป็นเดือนแปดขำ้งข้ึนหลงัเขำ้พรรษำ กำร
จดักำรเป็นพวกคณะเจำ้พ่อกวนและพวกพ่อแสน กำรร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเป็นก ำลงัส ำคญัใน
กำรผลกัดนั สถำนท่ีอำ้งอิงมีหอหลวง หอนอ้ย พระธำตุศรีสองรัก กำรบูชำบุคคลผูมี้พระคุณหรือบรรพ
บุรุษแสดงถึงควำมกตญัญู มีผลต่อควำมอยู่เยน็เป็นสุข ถำ้ไม่สืบทอดไม่ท ำอะไรสักอย่ำงก็จะสูญหำยไป 
เป็นควำมเช่ือมำตั้งแต่โบรำณเก่ียวกบักำรขอฟ้ำขอฝน ชำวบำ้นร่วมแรงร่วมใจ เป็นเร่ืองใหญ่ กิจกรรม
ต่ำงๆเกิดข้ึน หำกไม่มีพลงัมวลชนในชุมชนก็คงเกิดไม่ได ้คนรุ่นเก่ำเล่นดว้ยจิตวิญญำณ ของแต่งเคร่ือง
บูชำจะเหมือนเดิม ท่ีเพ่ิมเขำ้มำคือกำรสู่ขวญัเจำ้พ่อกวน ผีตำโขนเม่ือก่อนแต่งชุดน่ำกลวักว่ำสมยัน้ี ผูเ้ฒ่ำผู ้
แก่พำกนัร่วมแรงร่วมใจกนัท ำเคร่ืองบูชำ 

ด้านการอนุรักษ์  ผีตำโขนเป็นกำรละเล่นพ้ืนบำ้นท่ีแสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมอนัดีงำม มี
กิจกรรมตำมประเพณีและวฒันธรรม ชำวด่ำนซ้ำยให้ควำมส ำคัญ พิธีกรรมเป็นไปตำมเดิมไม่มีใคร
เปล่ียนแปลงได ้กำรจดัท ำหุ่นผีตำโขนเป็นจุดส ำคญั ท ำอะไรเล่นในงำนมำแข่งกนัใหเ้ป็นท่ีสนุกสนำน มี
กรรมกำร มีกำรประกวดกนั ชำวบำ้นมีควำมศรัทธำและยึดมัน่อยู่แลว้ น ำกุฏิหลงัเดิมของเจำ้อำวำสมำ
ดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ ์จดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบัผีตำโขนเป็นหลกั เก่ียวกบัประวติั       ผีตำโขนชำวบำ้น
เร่ิมแนะน ำใหม้ำดูท่ีวดัโพนชยั 

ด้านการฟ้ืนฟู คนด่ำนซำ้ยมีควำมเช่ือและเคำรพในเร่ืองของผีสำงวิญญำณเจำ้นำยกนัอยู่แลว้ 
ท ำใหค้นอยำ่งชำวบำ้นเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แลว้ก็ไม่กลำ้ท ำไม่ดีไม่งำม คนท่ีเช่ือจะเกิดผลดีกบัเร่ืองกำรท ำ
มำหำกิน ส่วนคนท่ีไม่เช่ือก็อำจมีอนัเป็นไป กลวัส่ิงท่ีมองไม่เห็นมำท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมไม่สงบสุข 
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้สร้ำงช่ือเสียงเร่ืองประเพณี 

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมและประเพณี พอสมยัเปล่ียนไป ประเพณีก็ตอ้ง
เปล่ียนไปบำ้ง อยำ่งท่ีเห็นชดัๆคือหนำ้กำกและชุดผีตำโขน ส่วนมำกจะยึดประเพณีและวฒันธรรมแบบเก่ำ
มำกกว่ำ ส่ิงท่ีมองไม่เห็นคอยช่วยใหเ้ขำท ำมำหำกินไดดี้ เจริญรุ่งเรือง  เดิมทีก ำหนดงำนล่วงหนำ้ไม่นำน 
แต่ปัจจุบันล่วงหน้ำได้นำนข้ึนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เป็นกำรพฒันำเร่ืองส่ือกำรประชำสัมพนัธ์ 
เหมือนมีอำชีพข้ึนใหม่คือกำรเปิดพ้ืนท่ีว่ำงหนำ้บำ้นใหเ้ช่ำตั้งแผงขำยของ กำรขำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผีตำ
โขนเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หชุ้มชน 

ด้านการถ่ายทอด เจำ้พ่อกวนพำท ำพำคิดเป็นตน้แบบ พระสงฆพ์ูดเร่ืองงำนบุญหลวงโดยกำร
เทศนใ์หฟั้ง พ่อแม่สอนวำ่บำ้นเมืองด่ำนซำ้ยสงบสุขเพรำะกำรคุม้ครองของวิญญำณเจำ้นำย ตั้งแต่ปู่แต่ย่ำก็
บอกกนัมำเร่ือยๆ แบบปำกต่อปำก ไม่ไดมี้กำรสอนในโรงเรียน เช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอยู่ในบำ้นในเมือง 
เลยไม่กลำ้ท ำอะไรท่ีไม่ดีไม่งำม คนท่ีปักป้ำยเตือนต่ำงๆและคอยเตือนนกัท่องเท่ียวคือพวกพ่อแสน เจำ้พ่อ
กวนและพ่อแสนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อลูกต่อหลำน 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรม กิจกรรมเครือข่ำยน้ีชำวบำ้นสำมคัคีกนั ทำงสำยเครือญำติถือว่ำ
เป็นเครือข่ำย กำรแต่งกำยของผีตำโขนมีกำรพฒันำอยำ่งเห็นไดช้ดั ส่วนมำกพฒันำเร่ืองของกำรสนบัสนุน
กำรท่องเท่ียว กำรเลือกเจำ้พ่อกวน พ่อแสน นำงแต่ง เจำ้แม่นำงเทียม ใชวิ้ธีกำรเดิมคือกำรสืบทอดทำง
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สำยเลือด มีกำรตั้งกฎกติกำในทำงปฏิบติัตวัใหเ้หมำะสม มีพวกเจำ้พ่อกวน และพวกพ่อแสนท่ีเป็นคนน ำ
ชำวบำ้น โรงเรียนขอควำมรู้จำกผูมี้ควำมรู้หรือปรำชญช์ำวบำ้น มีหน่วยงำนรำชกำรเขำ้มำช่วยช้ีแนะ 
 

อภิปรายผล 
จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของ

ชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย  อ  ำเภอด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลยและน ำขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไปก ำหนด
เป็นยทุธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ใหเ้กิดควำม
ยัง่ยืนต่อไป ซ่ึงจำกผลกำรวิจยัสำมำรถตอบวตัถุประสงค์ในเร่ืองของกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของ
ชุมชนบำ้นเด่ิน โดยน ำขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์ได ้6 ดำ้น ดงัต่อไปน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรคน้ควำ้วิจยัประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1.โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกบัประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรศึกษำวิวฒันำกำรของผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรอนุรักษ ์ประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1.โครงกำรอนุรักษพิ์ธีกรรมกำรแห่ผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรปรับปรุงพิพิธภณัฑผ์ีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรฟ้ืนฟูประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1.โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรฟ้ืนฟูควำมเช่ือทอ้งถ่ินของชุมชนบำ้นเด่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรพฒันำและปรับปรุงวฒันธรรมและประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1.โครงกำรพฒันำฝีมือกำรท ำหนำ้กำกผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรปรับปรุงวฒันธรรมประเพณีผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรถ่ำยทอดประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ประเพณีผีตำโขนในโรงเรียนชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรพฒันำหลกัสูตรกำรเรียนรู้เก่ียวกบัประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน 
  3.โครงกำรรณรงคก์ำรแห่ผีตำโขนอยำ่งถูกวิธีของชุมชนบำ้นเด่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 วิธีกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนของชุมชนบำ้นเด่ิน ต ำบลด่ำนซำ้ย อ ำเภอ
ด่ำนซำ้ย จงัหวดัเลย ดำ้นกำรส่งเสริมกิจกรรม มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
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  1.โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรสืบสำนประเพณีผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 
  2.โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มผลิตหนำ้กำกผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน   
  3.โครงกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ระเพณีผีตำโขนชุมชนบำ้นเด่ิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรใหมี้กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยและด่ืมเคร่ืองด่ืม

ท่ีมีแอลกอฮอลใ์นกำรแห่ผีตำโขน ดงันั้น เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจจึงตอ้งร่วมมือกบัฝ่ำยปกครอง ออกกฎ หรือ
ขอ้บงัคบัเพ่ือใชค้วบคุมกำรจ ำหน่ำยและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นงำนบุญหลวง  

2.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบ้ำนเด่ินต้องกำรให้อนุรักษ์รูปแบบกำรแห่ผีตำโขนอย่ำง
โบรำณไว ้ดงันั้น หน่วยงำนของท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรก ำหนดยทุธศำสตร์และโครงกำรเชิงอนุรักษรู์ปแบบกำร
แห่ผีตำโขนอยำ่งชดัเจน 

3.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรให้มีแหล่งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณี
ท้องถ่ิน ดังนั้น หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจึงควรจัดมีศูนย์ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับประเพณีผีตำโขนและ
ประเพณีท ำบุญตำม “ฮีตสิบสองเดือน ” เพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเพณีต่ำงๆ 

4.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรให้หน่วยงำนของรัฐสนบัสนุนงบประมำณ
มำกข้ึน และไม่เปล่ียนแปลงพิธีกรรมท่ีมีมำแต่โบรำณ 

5.จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรใหต้วัแทนของชุมชนและหน่วยงำนภำครัฐมี
ส่วนร่วมในกำรจดังำนบุญหลวงร่วมกนั ดงันั้น ในกำรประชุมจดังำนบุญหลวงควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำร
จดังำนจำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 

6.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรให้มีกำรบนัทึกหรือรวบรวมประวติัควำม
เป็นมำ วิวฒันำกำร รวมถึงพิธีกรรมของประเพณีผีตำโขน ดงันั้น หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรท ำกำร
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีผีตำโขน เป็นรูปเล่มต ำรำเพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัและ
สะดวกต่อกำรสืบคน้ 

7.จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรประชำชนทัว่ไปมีควำมเขำ้ใจเร่ืองประเพณีผี
ตำโขนท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นส่ือต่ำงๆท่ีเขำ้มำบนัทึกหรือถ่ำยทอดประเพณีผีตำโขน ควรศึกษำขอ้มูลท่ีแทจ้ริง
ก่อนน ำเสนอใหแ้ก่ประชำชน 

8.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรให้หน่วยงำนรำชกำรเนน้กิจกรรมเก่ียวกบั
กำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีผีตำโขนมำกกว่ำเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมเฉพำะเร่ืองเศรษฐกิจและกำร
ท่องเท่ียว 

9.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ชุมชนบำ้นเด่ินตอ้งกำรประชำสัมพนัธ์ใหช้ำวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียว
มีควำมเขำ้ใจกำรแห่ผีตำโขน ดงันั้นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรจดัท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์หรือป้ำยโฆษณำ
เป็นภำษำต่ำงชำติเพ่ือรองรับและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
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การจดัการอนุรักษ์และสืบทอด เตหน่ากู เคร่ืองดนตรีของชาวกะเหร่ียง 
 
The Conservation and Transmission Management of "Tae Na Gu"; Karen's 

Traditional Instrument 

  
ผู้วจิยั  ณฐัวฒิุ  ธุระวร,  อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. ดร. ทิพวรรณ ทัง่มัง่มี   

สาขาวิชาการจดัการศิลปะและวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  

บทคดัย่อ 
เตหน่าก ู เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายของชาวกะเหร่ียงท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์และ

เป็นความภาคภูมิใจของชาวกะเหร่ียงท่ีบ่งบอกความเป็นชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงไดอ้ย่างดี แต่การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการสืบทอดการเล่นเคร่ืองดนตรีเตหน่ากู ขณะเดียวกัน
กระบวนการถ่ายทอดท่ีมีอยู่ ก็ไม่มีประสิทธิภาพท่ีจะดึงดูดใจให้ชาวกะเหร่ียงรุ่นหลงัๆ ให้เห็นคุณค่า
ความส าคญัและรักษาเคร่ืองดนตรีเตหน่ากขูองตนไว ้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวติั
ความเป็นมา วฒันธรรมประเพณีการแสดงดนตรี และวิธีการสืบทอดการแสดงดนตรีของชาวกะเหร่ียง  
ดว้ยเตหน่าก ูในจงัหวดัเชียงใหม่  และเสนอรูปแบบวิธีการสืบทอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และ      
สืบทอดเคร่ืองดนตรีเตหน่ากู ในชุมชนชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั    
ชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัคงมีการละเล่นเคร่ืองดนตรีเตหน่ากอูยู่บา้ง ซ่ึงผูเ้ล่นจะกระจดักระจายกนั
ในแต่ละทอ้งท่ีหลายอ าเภอ  อาทิ อ  าเภอเมือง อ าเภอกลัยาวฒันา อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง อ าเภอฮอด 
อ าเภอจอมทอง และอ าเภออมก๋อย  ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นเหลือผูเ้ล่นเพียงไม่มากนกั รวมทั้งไม่มีแหล่งเรียนรู้
และรูปแบบการสืบทอดท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยัปัจจุบนั ส่งผลใหข้าดผูส้นใจและสืบทอดการเล่นเคร่ืองดนตรี
เตหน่ากู การศึกษาคร้ังน้ีจึงเสนอรูปแบบของการจดัการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ศิลปินผูเ้ล่น              
เตหน่ากู ผูรู้้  และผูเ้ ก่ียวข้องในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบและวิธีการสืบทอด ตลอดจน
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดการละเล่นเคร่ืองดนตรี                 
เตหน่ากใูหก้บัเยาวชนและผูท่ี้มีความสนใจในชุมชนของชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่  รวมทั้งจดัท า
ส่ือพ้ืนฐาน ตลอดจนประสานงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ีใหไ้ดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุน
กิจกรรมดงักล่าวดว้ย  
 
ค าส าคัญ : เตหน่าก,ู เคร่ืองดนตรีของชาวกะเหร่ียง 
 
Abstract 

Tae Na Gu is a Karen's string musical instrument which has its own 

identity and which is the pride of Karen people's heritage illustrating the Karen 

ethnicity. However, both social and economic changes have affected the transmission 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1003 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

of the Tae Na Gu while the existing transfer method is not efficient enough to attract 

the young generation of Karen to be able to see the significance and the need to 

preserve Tae Na Gu. Therefore, this study aims to study history, culture and tradition 

of music performance and music performance transmission management of Karen 

through studying Tae Na Gu in Chiang Mai as well as present transmission method to 

increase the learning enhancement and inherit Tae Na Gu in Karen community in 

Chiang Mai. The result of the study found that at present, there are still some Karen in 

Chiang Mai playing the Tae Na Gu instrument. Which they are spread out in each 

area of several districts such as Mueang, Kunlayaniwattana, Mea Cham, Mea Wang, 

Hod, Chom Thong and Om Koi. Moreover, there are only a few musicians left in each 

area. Including there are no learning sources and transmission methods suitable at 

present causing a lack of interest from people and people want to inherit Tae Na Gu. 

This study aims propose the management method in the aspect of community 

participation by arranging the Tae Na Gu misicians, expert and involved people in 

community to participate in presenting form and transmission method, solving the 

existing problems together in order to increase the efficiency in transferring how to 

play Tae Na Gu instrument to the young and to people who are interested in including 

creating basic media supporting the learning as well as coordinating with local 

administrative organizations located in each area to gain participation and support 

mentioned activities. 

 

Key words: Tae Na Gu, Karen's traditional instrument 

 
บทน า 

กะเหร่ียงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงในประเทศไทย โดยรวมตวักนัอยู่หนาแน่นในพ้ืนท่ีป่าเขา
ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกของประเทศไทย ตามบริเวณชายแดนไทย พม่า (ขวญัชีวนั บวัแดง, 2549) 
ชาวกะเหร่ียงมีวฒันธรรมเป็นของตนเองแมว้่าความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีสมยัใหม่จะเขา้มา       
มีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหร่ียง แต่สมาชิกในแต่ละยุคสมยัก็ช่วยกนัรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมชนชาติของตนต่อๆ กนัมาจนถึงปัจจุบนั วฒันธรรมบางอย่างอาจจะหายหรือเปล่ียนรูปแบบไป
ให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตในยุคสมยันั้นๆ หากแต่ยงัคงอตัลกัษณ์เฉพาะตนไวไ้ด ้การรักษาและ     
สืบทอดวฒันธรรมกะเหร่ียงท ากนัหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึง คือ การใชบ้ทเพลง เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 
ถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญา ความเช่ือหรือบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง เพราะใน
อดีตเพลงพ้ืนบา้นเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทมากในการอบรมขดัเกลาและถ่ายทอดบรรทดัฐานทาง
สงัคมแก่สมาชิกในสงัคมสะทอ้นใหเ้ห็นภาพชีวิตทางวฒันธรรมของคนในชุมชนทั้งในแง่ดีและไม่ดี ท่ียงั
มีใหเ้ห็นอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี (วนิดา ตรีสวสัด์ิ, 2543) 

 “เตหน่าก”ู  เป็นเคร่ืองดนตรีชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ คลา้ยพิณของคนไทย 
ท าจากท่อนไมท่ี้เป็นไมเ้น้ือไม่อ่อนและแข็งเกินไป น ามาเหลาและกลึงให้เป็นรูปเหมือนกล่องรูปทรงรี    
มีกา้นยาวโก่งและโคง้สูงข้ึนไป ท่ีตวัเตหน่ากจูะเจาะรูเป็นโพรงและมีฝาท าดว้ยโลหะบางๆ ปิด สายเตหน่า
กทู าจากเส้นลวดมีสายตั้งแต่ 6 - 12 สาย เตหน่ากมีูขนาดเลก็หรือใหญ่แลว้แต่คนออกแบบ เตหน่ากู เป็น
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การออกเสียงของกะเหร่ียงสกอ และเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกันน้ีกะเหร่ียงโปว ์ จะเรียกว่า หน่าเด่ย  
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงเคร่ืองดนตรีเตหน่ากูว่า ใชส้ าหรับดีดและร้องเพลงประกอบให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ยามเวลาว่างหนุ่มๆ จะใชเ้ตหน่ากใูนการเก้ียวพาราสีสาวๆในยามค ่าคืน (อาภรณ์ สุนทรวาท, 
2548) อีกทั้งยงัใชเ้ล่นประกอบการเล่าประวติัศาสตร์ นิทานให้ลูกหลานฟัง เม่ือถึงตอนท่ีจะสอดแทรก              
คติสอนใจกจ็ะขบัล าน าควบคู่กบัเตหน่า ซ่ึงจะท าใหล้  าน านั้นน่าฟังยิ่งข้ึน 

เคร่ืองดนตรีเตหน่ากู ถือเป็นดนตรีดึกด าบรรพข์องสุวรรณภูมิ นบัเป็น บรรพสังคีต ของ
ดนตรีสุวรรณภูมิทุกวนัน้ี (สุวิชาน พฒันาไพรวลัย์, 2554) เป็นอีกความภาคภูมิใจของชาวกะเหร่ียงท่ี      
บ่งบอกความเป็นชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง ชุมชนไหนมีการละเล่นแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็งของวฒันธรรม
ในชุมชนนั้นๆ และในการแสดงเตหน่ากมีูทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นเคร่ืองมือชั้นดีในการส่ือสารทั้งในกลุ่ม
ชาวกะเหร่ียงท่ีกระจดักระจายไปทัว่โลกและกลุ่มชนอ่ืนๆ เป็นส่ือท่ีสามารถอธิบายความเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมไม่แพก้ลุ่มใดในโลก 

ปัจจุบนั เม่ือชุมชนท่ีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การด ารง      
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของตวัเองเอาไว ้ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป อีกทั้งคล่ืนแห่งความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ ย่อมมีผลกระทบต่อวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของบุคคล ในสังคมอย่างกวา้งขวาง 
ชาวกะเหร่ียงท่ีเคยมีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและดนตรีพ้ืนบา้นเป็นของตนเองก็ย่อมไดรั้บ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงเหล่านั้น (พีระชยั ล้ีสมบูรณ์ผล, 2539) และเม่ือดนตรีชาติพนัธ์ุรวมถึง
เคร่ืองดนตรีเตหน่ากู ไม่ถูกยกเป็นดนตรีไทย ก็ไม่มีฐานะทางสังคมวฒันธรรมสูงพอท่ีจะรับเข้า
สถาบนัการศึกษาอยา่งเป็นทางการ ดนตรีชาติพนัธ์ุจึงมีฐานะต ่ากว่าดนตรีพ้ืนเมือง หรืออย่างมากก็เท่ากบั
ดนตรีพ้ืนเมือง ซ่ึงไม่มีฐานะทางสังคมสูงพอจะรับเขา้สถาบนัการศึกษา (สุวิชาน พฒันาไพรวลัย์, 2554)
ขณะเดียวกนักระแสวฒันธรรมดนตรีตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงมากข้ึน   
ผา่นสถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา เป็นเหตุผลใหช้าวกะเหร่ียงรุ่นหลงั หนัไปมองและเลือกท่ีจะเล่น
เคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืน ซ่ึงมีความสะดวกและทนัสมยักว่า และเกิดการยอมรับจากกลุ่มวฒันธรรมกระแสหลกั
ซ่ึงท าให้สูญเสียความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุ่มตวัเอง รวมทั้งผูรู้้และผูเ้ล่นจะกระจดักระจายกนั            
ในแต่ละทอ้งท่ีหลายอ าเภอ อาทิ อ  าเภอเมือง อ าเภอกลัยาวฒันา อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง อ าเภอฮอด 
อ าเภอจอมทอง และอ าเภออมก๋อย ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นเหลือผูเ้ล่นเพียงไม่มาก และยงัไม่มีแหล่งเรียนรู้
และรูปแบบการสืบทอดท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั  ส่งผลใหข้าดผูส้นใจและสืบทอดการเล่นเคร่ืองดนตรี
เตหน่าก ู   

เป็นสถานการณ์ดีท่ีจะสร้างจิตส านึกให้ชาวกะเหร่ียงไดเ้ห็นความส าคญัและมีความภูมิใจ  
ในความเป็นตวัตนกะเหร่ียงโดยเลือกเอาวฒันธรรมดนตรี หรือเตหน่ากูเป็นตวัแทนในการฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่อตัลกัษณ์ของกะเหร่ียง เพราะดนตรีเป็นส่ิงท่ีร้ือฟ้ืนไดง่้ายกว่าวฒันธรรมอ่ืนๆ แสดงความเป็นตวัตน
ท่ีชดัเจนของกะเหร่ียงเป็นรูปธรรมท่ีผูค้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  อีกทั้ง ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงเองควรมีส่วนร่วม
ในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของตนเองมากกวา่การเฝ้ามองดูรัฐและเอกชนจดัการให ้และในมุมมอง
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ของการเป็นนกัจดัการศิลปะและวฒันธรรม ผูศึ้กษาจึงคิดว่าควรท าอย่างไร ถึงจะมีการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู
เตหน่ากู จนประสบความส าเร็จ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่า ตอ้งศึกษาองค์ความรู้ของเคร่ืองดนตรี              
เตหน่ากู สร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ในฐานะมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคัญของชาติพนัธ์ุ
กะเหร่ียง ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ะเหร่ียงเองจะไดเ้กิดความภาคภูมิใจ ในคุณค่า อตัลกัษณ์  อนัส่งผลใหเ้กิดความรัก
และหวงแหน 

จากการศึกษาประเด็นในเร่ือง การจดัการอนุรักษแ์ละสืบทอด เตหน่ากู เคร่ืองดนตรีของ  
ชาวกะเหร่ียง การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือรู้ถึงคุณค่า และปัญหาน าไปสู่กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งคุณค่าและความส าคญัทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง เช่ือมโยงไปถึง
ประวติัความเป็นมา กระบวนการสืบทอด ถ่ายทอด รวมถึงเป็นการสร้างคุณค่าทางใจและความภาคภูมิใจ
ของชาวกะเหร่ียง และเป็นแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟภููมิปัญญาใหค้งอยูต่่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมา วฒันธรรมประเพณีการแสดงดนตรี ของชาวกะเหร่ียง    ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  เพ่ือศึกษาวิธีการสืบทอดการแสดงดนตรีของชาวกะเหร่ียงด้วยเตหน่ากู ในจังหวดั
เชียงใหม่ 

3.  เพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการสืบทอด การแสดงดนตรีของชาวกะเหร่ียงดว้ย เตหน่าก ู   
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
1.  แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 
ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้สนอแนวทางการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม

โดยการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน เป็นขอ้เสนอแนะทั้งส าหรับการปฏิบติัในระยะสั้นและในระยะยาว 
ไดแ้ก่ 

 1.1 การประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประชาชนส่วนใหญ่
รับทราบ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในวตัถุประสงคต์รงกนั ปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั   

 1.2 การสร้างจิตส านึก เป็นการสร้างจิตส านึกให้ทั้งเจา้หน้าท่ีรัฐ และประชาชนเห็น
คุณค่าของการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม   

 1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีตอ้งมีส่วน        
ไดรั้บรู้ทุกขั้นตอนในทางปฏิบติั แสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบติัการดว้ย เพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกว่าไดเ้ป็น
เจา้ของร่วมกนัตอ้งรักษาคุม้ครองร่วมกนั  
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 1.4 การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ใช้หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการทางวิชาการ โดยอาจ
ด าเนินการในลักษณะของ การฟ้ืนฟูว ัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรม การส่งเสริมสนับสนุน             
งานวฒันธรรม การสร้างสรรคท์างวฒันธรรมและการพฒันา   

 1.5 การคน้ควา้วิจยั เป็นการส ารวจศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลเพ่ือประโยชน ์     
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูถ่ายทอด พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรม (ส านกังานนโยบายและ
แผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542)   

2. แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย

หลกัการเรียนรู้จากประสบการณ์และกระบวนการกลุ่ม ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ ท่ีใชป้ระสบการณ์
เดิมของผูเ้รียนมาสร้างความรู้ ซ่ึงมีแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ผูเ้รียน 
การเรียนรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดเครือข่ายความรู้และใชก้ารส่ือสารทุกชนิดในการแลกเปล่ียน
วิเคราะห์และสงัเคราะห์การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม เป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานท่ีท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมาก 
ทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัการออกแบบกลุ่ม ฉะนั้น ตอ้งพิจารณาตามจ านวนของผูเ้รียนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด 
คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยออกแบบใหผู้เ้รียนท าตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดนั้นๆ ซ่ึงการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพประกอบด้วย ประสบการณ์ การสะท้อนความคิดและอภิปราย        
ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอดและการทดลองหรือประยกุตใ์ช ้(ลดัดา  เสนาวงษ,์ 2543) 
 

วธิีการวจิยั 
1.  รูปแบบการวิจยั  
วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาประวติั           

ความเป็นมา วฒันธรรมประเพณีการแสดงดนตรีเตหน่ากูและวิธีการสืบทอด ตลอดจนสภาพปัญหา       
ในการสืบทอด การแสดงดนตรีของชาวกะเหร่ียงดว้ยเตหน่าก ูในจงัหวดัเชียงใหม่  เพ่ือเสนอรูปแบบ และ
วิธีการสืบทอดอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะท าการศึกษาเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั

เคร่ืองดนตรีเตหน่าก ู
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คือ ศิลปิน ผู ้รู้  และประชาชนผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชน                       

ทั้ ง  7 อ  า เภอ เ พ่ือ เก็บข้อมูล เ ก่ียวกับเค ร่ืองดนตรีเตหน่ากู  ใช้วิ ธีการ สุ่มตัวอย่าง  แบบเจาะจง          
(Purposive Sampling)  รวมจ านวน 140 คน   

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเกบ็และรวบรวมขอ้มลู คือ 
 3.1  แบบสอบถาม  (Questionnaire)   
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 ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีเตหน่ากู ได้แก่ รู้จักเคร่ืองดนตรีเตหน่ากูได้
อยา่งไร ประวติัศาสตร์ ต านานและล าน าท่ีพดูถึงเตหน่าก ูชุมชมกบัการละเล่นเตหน่าก ูปัญหาของเตหน่าก ู
และระบบการสืบทอดท่ีเคยมีมาทั้งในอดีตและปัจจุบนั   

 ส่วนท่ี 2 แบบวดัความพึงพอใจ โดยก าหนดดงัน้ี  ความพึงพอใจเก่ียวกบัการแสดง
ดนตรี ดว้ยเตหน่ากูในปัจจุบนั  เวทีส าหรับการแสดงเตหน่ากู บริบทของเตหน่ากูในสังคม วฒันธรรม
กะเหร่ียง จ านวนผูสื้บทอดการเล่นเตหน่าก ูวิธีการในการอนุรักษแ์ละถ่ายทอดการเล่นเตหน่ากทูั้งอดีตและ
ปัจจุบนั    

 3.2   แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและเจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของเคร่ืองดนตรี เตหน่าก ูในชุมชน ล าน า 
พิธีกรรม และรูปแบบการละเล่น จนกระทัง่ระบบการสืบทอด ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

 3.3   แบบสนทนากลุ่ม  
โดยการจดัเวทีสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือการแลกเปล่ียนทศันะ ความคิดเห็น 

และการเปิดโอกาสให้เสนอแนะแนวทาง เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ความตอ้งการต่อการจดัการ           
เตหน่าก ูเคร่ืองดนตรีชาวกะเหร่ียง และวฒันธรรมชุมชนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาวิธีการถ่ายทอดต่อไป 

 3.4  การสงัเกตการณ์   
เป็นการสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) คือ ผูศึ้กษาสังเกตลกัษณะชุมชน

และสภาพแวดลอ้ม เทศกาลหรือพิธีกรรมต่างๆ ท่ีท่ีมีการแสดงดนตรีด้วยเตหน่ากู เก็บภาพเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ และบนัทึกขอ้มลู 

4.  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4.1 การเกบ็ขอ้มลูภาคเอกสาร 

โดยการรวบรวมขอ้มูลภาคเอกสาร เพ่ือเป็นขอ้มูลขั้นตน้ในการศึกษา โดยอาศยัจาก 
ต านาน จารึก กวี ล าน า วิจยั หนงัสือ และบทความต่างๆ  เป็นตน้ 

 4.2  การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ใช้เคร่ืองมือวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลจริง การส ารวจพ้ืนท่ีการละเล่นเตหน่ากู ส ารวจกลุ่มคนท่ีเคยเล่นและยงัเล่นเคร่ืองดนตรี        
เตหน่ากู รวมถึงพิธีกรรมหรือเทศกาลท่ีจะมีการแสดงเคร่ืองดนตรี เตหน่ากู และข้อมูลท่ีได้จาก             
การสนทนากลุ่ม ในพ้ืนท่ี 7 อ  าเภอไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง อ าเภอกลัยาวฒันา อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง    
อ  าเภอฮอด อ าเภอจอมทอง และอ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.  การวิเคราะห์ขอ้มลูและแปลความ   
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จากการศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) โดย                                                                                          
น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์           
จากการลงภาคสนาม ไดแ้ยกวิเคราะห์เป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

 5.1  การวิเคราะห์เน้ือหาดา้นประวติัศาสตร์ความเป็นมา ความเช่ือ และประเพณีพิธีกรรม
ต่างๆ 

 5.2  การ วิ เคราะห์คุณค่าและบทบาทเคร่ืองดนตรี ท่ี มีผลต่อสังคม วัฒนธรรม              
ของชาวกะเหร่ียง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.3  การวิเคราะห์เพ่ือทราบความพึงพอใจและความนิยมการแสดงเคร่ืองดนตรีเตหน่าก ู      
ท่ียงัมีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.4  วิเคราะห์สภาพปัญหาของการอนุรักษเ์พ่ือสืบทอดการแสดงและเคร่ืองดนตรีเตหน่า
ก ูของชนชาวกะเหร่ียงจงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.5  วิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูเพ่ือสืบทอด   
การแสดงและเคร่ืองดนตรีเตหน่ากขูองชนชาวกะเหร่ียงจงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.6  เสนอรูปแบบและวิธีการสืบทอด การแสดงดนตรีของชาวกะเหร่ียงดว้ย เตหน่าก ู       
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตเคร่ืองดนตรี เตหน่ากูถูกใชส้ าหรับดีดและร้องเพลงประกอบ    

ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ยามเวลาว่างหนุ่มๆจะใชเ้ตหน่ากูในการเก้ียวพาราสีสาวๆ ในยามค ่าคืน      
อีกทั้งยงัใชเ้ล่นประกอบการเล่าประวติัศาสตร์ นิทาน และการอ่ือทา “ขบัล าน า” เท่านั้น  กระทัง่ในปี พ.ศ. 2537 
เป็นช่วงท่ีวฒันธรรมกะเหร่ียงเร่ิมเส่ือมสลายเม่ือชนเผ่ารวมถึงชาวกะเหร่ียงถูกรัฐกล่าวหาว่าท าลายป่า    
รัฐมีนโยบายจะอพยพคนออกจากป่า  เป็นจงัหวะท่ีศิลปินชาวกะเหร่ียงตอ้งลุกข้ึนมาปกป้องสิทธิตนเอง  
โดยใช้กลยุทธ์ท่ีเรียกว่า “ป่าสู่เมือง” ออกไปเล่าเร่ืองชาวกะเหร่ียง อธิบายมิติความสัมพนัธ์ระหว่างคน   
กบัธรรมชาติผ่านบทเพลงและเตหน่ากู สร้างความเขา้ใจกบัองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชน เตหน่าก ู
กลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองใชใ้นการตอบโตจ้ากการถูกกดข่ีจากรัฐ  เป็นเหตุใหเ้ตหน่ากไูดเ้ป็นท่ีรู้จกั
ในสงัคมเมืองจนถึงทุกวนัน้ี   

จากการศึกษาพบวา่  ปัจจุบนัชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัคงมีการละเล่นเคร่ืองดนตรี
เตหน่ากูอยู่บา้ง  แต่มีจ านวนไม่มากนัก  ซ่ึงผูเ้ล่นจะกระจดักระจายกนัในแต่ละทอ้งท่ีอ าเภอต่างๆ คือ  
อ  าเภอเมือง 1 คน  อ าเภอกลัยาวฒันา 4 คน  อ าเภอแม่แจ่ม 2 คน  อ าเภอแม่วาง 3 คน อ าเภอฮอด 2 คน 
อ าเภอจอมทอง 2 คน และอ าเภออมก๋อย 3 คน จงัหวดัเชียงใหม่  รวมทั้งส้ิน 17 คน นอกจากน้ี ยงัพบว่า  
ชนชาวกระเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ 87  มีความพึงพอใจและนิยมช่ืนชอบการแสดงเคร่ืองดนตรี
เตหน่าก ู เน่ืองจากเป็นมรดกวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน  แต่ขาดการสืบทอด  เน่ืองจากเหลือผูท่ี้   
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มีความสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีเตหน่ากไูม่มากนกั  ไม่มีแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนรูปแบบการสืบทอดและ
ประเภทของเพลงท่ีเล่นยงัไม่เหมาะสมกบัยุคสมยัปัจจุบนั  จึงส่งผลให้ขาดผูส้นใจและสืบทอดการเล่น
เคร่ืองดนตรีเตหน่าก ู   

การศึกษาคร้ังน้ี จึงเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละสืบทอด เตหน่าก ูเคร่ืองดนตรี
ของชาวกะเหร่ียง ในจงัหวดัเชียงใหม่  ดงัน้ี 

1.  การด าเนินการอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยใหศิ้ลปินผูเ้ล่นเตหน่าก ู  ผูรู้้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในชุมชน  รวมทั้งสถาบนัศาสนาในชุมชน  มีส่วนในการเสนอรูปแบบและวิธีการสืบทอด  จดักิจกรรมและ
ประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกของความรับผิดชอบ
ร่วมกนั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดการละเล่นเคร่ืองดนตรีเตหน่ากูให้กบัเยาวชนและผูท่ี้มี 
ความสนใจในชุมชนของชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่   

2.  ปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนและเยาวชนชาวกะเหร่ียงเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม                     
ในการอนุรักษแ์ละสืบทอดเคร่ืองดนตรีเตหน่าก ูซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวกะเหร่ียง 

3.  จดัท าส่ือพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ อาทิ การเทียบเสียงกบัดนตรีสากล การก ากบัตวัโนต้ 
เพ่ือใหง่้ายต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน และช่วยในการร่วมเล่นกบัวงดนตรีร่วมสมยัเป็นตน้  

4.  ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเล่นบางประการให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัยุคสมยั
ปัจจุบนั แต่ยงัคงคุณค่าและเป็นอตัลกัษณ์เดิม 

5.  ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ีให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟเูคร่ืองดนตรีเตหน่ากดูงักล่าวดว้ย  

 

 อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง การจดัการอนุรักษแ์ละสืบทอด เตหน่ากู เคร่ืองดนตรีของชาวกะเหร่ียง อย่างมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพ่ือตอบโจทยท่ี์ส าคญัท่ีว่า จะมีวิธีและรูปแบบอย่างไรในการอนุรักษแ์ละ 
สืบทอด เตหน่าก ูเคร่ืองดนตรีชาวกะเหร่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีจากการศึกษาท าให้เกิดองค์ความรู้
ทางดา้นประวติัความเป็นมา คุณค่าความส าคญัในมิติ ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเช่ือมโยงกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน รวมไปถึงศกัยภาพความพร้อมของชาวกะเหร่ียงส าหรับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
สืบทอด  ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูดังกล่าว จึงต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนเข้าร่วม           
ในการจัดรูปแบบเพ่ือให้ได้แบบแผนการอนุรักษ์และสืบทอดท่ีชาวกะเหร่ียงร่วมกันในการก าหนด
รูปแบบและพอใจในการอนุรักษฟ้ื์นฟูเตหน่ากตู่อไป ในฐานะมรดกทางวฒันธรรม โดยท่ียงัคงคุณค่าและ          
อตัลกัษณ์เตหน่ากเูอาไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรท าการศึกษาแนวคิดการเล่าประวติัศาสตร์กะเหร่ียง ผ่านเพลงทา "ล าน า" โดยความรู้ 
ท่ีได้จากการวิจัย จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคติ ความเช่ือ วฒันธรรมวิธีคิด และภูมิปัญญาของ           
ชาวกะเหร่ียงเป็นอยา่งดี 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองเดียวกนั ในชุมชนอ่ืนท่ีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่ทั้งในไประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและวิธีการ ซ่ึงมีความน่าสนใจในแง่มุม        
ความหลากหลายทางวฒันธรรมกะเหร่ียง 
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลและความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของสายการบิน
ต้นทุนต า่ในประเทศไทย: กรณศึีกษาพนักงานบบริษทัในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
 
THE INFLUENCE OF PERCEIVED SERVICE QUALITY FACTORS ON 

CUSTOMER SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTION OF LOW-

COST AIRLINES IN THAILAND: A STUDY OF OFFICE WORKER 

BANGKOK AREA 
 

ณฐัสุดา หนิมฮะ1, เกรียงสิน ประสงคสุ์กาญจน์2 
สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานบริษทั
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าและเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองจาํนวน 386 
ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือซํ้ าสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท จุดประสงคใ์นการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ
ท่ีลกูคา้รับรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นตารางเวลาการบิน ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานภาคพ้ืน 
ดา้นการตอ้นรับของพนกังานบนเคร่ืองบิน ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าและ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจส่งผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าสายการบินตน้ทุนตํ่า ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา่คุณภาพการบริการท่ีลกูคา้รับรู้และความพึงพอใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ า
สายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทุก
ดา้น 

 

ค าส าคัญ : สายการบินตน้ทุนตํ่า, การตดัสินใจซ้ือซํ้า, คุณภาพการบริการท่ีลกูคา้รับรู้ 
 
Abstract 

 The objective of this study is to study the influence factors for choosing 

Low-cost airline in domestic routes, Thailand. The sample is office worker in 

Bangkok area is 386 respondents by who have been traveled by Low-cost airline and 

have power to make the buying decision by handing in person questionnaires on 

internet online. The survey revealed that the consumer repurchase intention low-cost 

airlines were women, aged 21-30 years old. They are graduate with bachelor’s degree 

and the approximately 10,000-20,000 bath, The objective of user for travel. The study 

found that the respondents’ rate for perceived service quality in 4 factor (Tangible, 

Schedule, Flight attendant, Ground staff) that effect to customer’s satisfaction and 

customer satisfaction affect to repurchase intention. 
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 Hypothesis testing showed that the Sig. Greater than the level of statistical 

significance at the .05 level indicating that all the users low-cost airlines. Perceived 

Service Quality influencing repurchase intention low-cost airlines within the country, 

consistent with the hypothesis with statistical significance at 0.05 
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บทน า 
การคมนาคมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจส่วนมากเกิด

จากความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเป็นหลกั กล่าวคือ ยิ่งระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากก็จะ
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจให้พฒันามากเช่นกนั ปัจจุบนัการคมนาคมทางอากาศไดรั้บเขา้มามีบทบาทมี
ความสําคญัต่อการคมนาคม และไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากข้ึน โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ 
(International Air Transport Association - IATA) ไดป้ระมาณการณ์ว่าในระยะ 30 ปีท่ีผ่านมาจาํนวน
ผูโ้ดยสารทางอากาศไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียสูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นตต่์อปี 

สายการบินตน้ทุนตํ่าจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการบริหารตน้ทุนดาํเนินงาน เนน้การบริการท่ีเรียบ
ง่ายและประหยดั ทาํใหส้ามารถกาํหนดอตัราค่าโดยสารใหต้ํ่ากว่าสายการบินปกติได ้ส่งผลใหโ้ครงสร้าง
ธุรกิจสายการบินในปัจจุบนัแตกต่างไปจากเดิมไปมาก ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงการเดินทางโดย
เคร่ืองบินได ้ธุรกิจสายการบินในรูปแบบใหม่น้ี ไม่เพียงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนภายในธุรกิจสายการ
บินดว้ยกนัเองเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการแข่งขนักบัการเดินทางโดยรถไฟและรถประจาํทางอีกดว้ย (ยุทธ
ศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ, 2547) กลุ่มเป้าหมายของสายการบินตน้ทุนตํ่าคือผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชบ้ริการสายการบิน
เพ่ือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปใหถึ้งเป้าหมายดว้ยความปลอดภยัในเวลาอนัรวดเร็ว ส่วนหน่ึงของ
ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ามาจากกลุ่มผูใ้ช้บริการเดิมของสายการบินปกติและกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการเดิมท่ีเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร หรือ รถส่วนตวั (ฉนัทลกัษณ์ มงคล, 2549) 

การเกิดข้ึนของสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทย ทาํให้ส่งผลกระทบถึงผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนๆ ท่ีทาํการขนส่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบ แต่ยงัรวมไปถึง
การคมนาคมขนส่งรูปแบบอ่ืนดว้ย เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าจะเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุรกิจการขนส่งในประเทศไทย ทาํให้ผูศึ้กษาไดส้นใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีจะส่งผลให้
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า กลบัมาใชบ้ริการสายการบินเดิมอีกคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างฐานลูกค้าแลว้ ยงัจะช่วยเพ่ิมกาํไรให้แก่สายการบิน
ตน้ทุนตํ่าในประเทศไทย ใหส้ามารถอยูร่อดไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นภาวการณ์ใดๆ 

เน่ืองจากการให้บริการของสายการบินในปัจจุบัน มีรูปแบบการให้บริการและการ
ดาํเนินงานซ่ึงแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภทดว้ยกนั คือ อุตสาหกรรมการบิน (Airline Industry) 
หมายถึง ธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีบริการรับส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ และอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้และพสัดุ
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ภณัฑท์างอากาศ (Airfreight Industry) หมายถึง ธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีบริการขนส่งสินคา้และพสัดุภณัฑท์าง
อากาศเพียงอยา่งเดียว (วรารัตน ์วรรณะพาหุณ, 2548)  

สายการบินตน้ทุนตํ่าหรือสายการบินราคาประหยดั (Low-Cost Carriers, Low-Cost Airlines 
(LCAs) หรือ Budget Airlines) ซ่ึงเป็นสายการบินท่ีลดตน้ทุนในหลายๆ ดา้นลง เช่น ลดจาํนวนพนกังาน
ใหบ้ริการลงเลือกใชเ้คร่ืองบินรุ่นเดียวกนัเพ่ือใหส้ะดวกและประหยดัในแง่การบาํรุงรักษา หรือไม่มีการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน เพ่ือใหส้ามารถจาํหน่ายตัว๋เดินทางไดใ้นราคาประหยดั แต่ใน
ขณะเดียวกนักจ็ะใหบ้ริการลกูคา้ในแบบจาํกดัดว้ยเช่นกนั เช่น สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) และสายการบินโอเรียนทไ์ทย (Orient Thai Airline) เป็นตน้ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งเผชิญปัญหาเก่ียวกบัการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือสินคา้หรือเลือกใชบ้ริการต่างๆ ทั้งน้ีการตดัสินใจนั้นอาจไดรั้บแรงกระตุน้จากภายนอก หรืออาจ
เกิดจากความตอ้งการจากภายใน หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนั ส่ิงท่ีเป็นแรงกระตุน้จากภายนอก เช่น การ
โฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขายให้ผูบ้ริโภคไดรู้้ไดเ้ห็น ส่ิง
เหล่าน้ีก็คือปัจจยัทางวตัถุ ทาํนองเดียวกนั การบอกกล่าวชกัชวน หรือการเห็นแลว้เกิดความรู้สึกอย่าง
เลียนแบบใชข้องเหมือนคนอ่ืน กจ็ะเป็นตวักระตุน้ท่ีเป็นปัจจยัทางสังคม เม่ือมีส่ิงกระตุน้จากภายนอกผ่าน
ระบบประสาทสมัผสัเขา้มา แรงกระตุน้ก็จะเกิดข้ึนและเกิดความตอ้งการอยากไดข้ึ้นมา กระบวนการของ
พฤติกรรมในการบริโภคกจ็ะเกิดข้ึนทนัที (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2543) 
 การซ้ือซํ้ าโดยทัว่ไป (Repeat Purchases) เป็นการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือซํ้ าในยี่หอ้เดิมๆ แต่ไม่ไดมี้
ความมัน่ใจ หรือรู้สึกช่ืนชมในตรายี่หอ้นั้นๆ เป็นพิเศษกว่ายี่หอ้อ่ืนๆ ลกัษณะการซ้ือซํ้ าเช่นน้ีไม่ไดมี้รารก
ฐานมาจากความภกัดีอย่างเช่นในกรณีแรก ดงันั้นโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเปล่ียนใจไปยงัยี่หอ้อ่ืนจะมีความ
มาก หากคู่แข่งขนัเสนอส่ิงจูงใจทางการตลาดท่ีน่าสนใจมากกวา่ยี่หอ้เดิม 
 เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าจะเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจการขนส่งใน
ประเทศไทย ทาํให้ผูศึ้กษาไดส้นใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีจะส่งผลใหผู้โ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนตํ่า กลบัมาใชบ้ริการสายการบินเดิมอีกคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างฐานลูกค้าแลว้ ยงัจะช่วยเพ่ิมกาํไรใหแ้ก่สายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศ
ไทย ใหส้ามารถอยูร่อดไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นภาวการณ์ใดๆ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาทศันคติผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือซํ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า  
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสายท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้าสายการบินตน้ทุนตํ่า 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษา 
1.ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือซํ้ าของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ือเป็นแนวทางได้

การจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายสาํหรับสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ือใหผู้บ้ริโภค

เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดการซ้ือซํ้าอยา่งต่อเน่ือง 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. คุณค่าท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ การใหบ้ริการท่ีดีมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคทาํใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ดงันั้นคุณค่าท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนตํ่าส่งผลใหผู้โ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

H1 : ปัจจยัดา้นกายภาพ (Tangible) มีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการ
บินตน้ทุนตํ่า 

H2 : ปัจจยัดา้นตารางการบิน (Schedule) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า 

H3 : ปัจจยัดา้นพนกังานตอ้นรับ มีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า 

H4 : ปัจจยัดา้นพนกังานตอ้นรับบน มีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการ
บินตน้ทุนตํ่าเคร่ืองบิน 

2. ความพึงพอใจ เม่ือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีดีไดรั้บการบริการท่ีดีย่อม
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความชอบในรูปแบบการบริการ ดงันั้นเม่ือมีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีดีย่อม
ส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซํ้า 

H5 : ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคส่งผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้าสายการบินตน้ทุนตํ่า 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 

Perceived Service Quality 

- Tangible 

- Schedule 

- Flight attendant 

- Ground staff 

Customer 

Satisfaction 

Repurchase 

Intention 
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วธิีด าเนินการวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดและวิธี ดาํเนินการ ดงัน้ี    

1. ขอบเขตของการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เนน้การสํารวจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพฯ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าบริการสายการบินตน้ทุนตํ่า สาํหรับพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
พนกังานบริษทัท่ีทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนท่ีมากและไม่
สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนได ้เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูวิ้จยัจึงกาํหนดการสุ่มตวัอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) กาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ Yamane (1967) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ในกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ ซ่ึงไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง คือ แบบสอบถาม จาก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีใหเ้ลือกหลายคาํตอบ (Multiple choices)  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของสายการบินตน้ทุนตํ่า ซ่ึงเป็น

คาํถามเก่ียวกับปัจจัยด้านกายภาพ ด้านตารางเวลาการบิน การให้บริการของพนักงานภาคพ้ืน การ
ให้บริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยใชม้าตรวดัแบบสเกลทศันคติ (Likert Scale) โดยให้
คะแนนตามระดบัความสาํคญั 7 ระดบั (มากท่ีสุด, มาก, ค่อนขา้งมาก, ปานกลาง, ค่อนขา้งนอ้ย, นอ้ย, นอ้ย
ท่ีสุด)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า ใชม้าตรวดัแบบสเกลทศันคติ (Likert Scale) โดยให้คะแนนตามระดบัความคิดเห็น 7 ระดบั
(มากท่ีสุด, มาก, ค่อนขา้งมาก, ปานกลาง, ค่อนขา้งนอ้ย, นอ้ย, นอ้ยท่ีสุด)  

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากจาํนวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง เก็บจากแบบสอบถามออนไลน ์
(Online Questionnaire) ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จาํนวนแบบสอบถามท่ีใชท้าํการ
เก็บ 435 ชุดซ่ึงได้จาํนวนแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ทั้งส้ิน 386 ชุด โดยเลือกทาํการเก็บตัวอย่างทาง
อินเตอร์เน็ต 

 
สรุปและอภิปรายผล 
ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป 
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 386 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 252 คน (ร้อยละ 65.30) อายุ

ระหว่าง 21-30 ปีจาํนวน 330 คน (ร้อยละ 85.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 309 คน (ร้อยละ
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80.10)  และมีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 51.75) เป็นผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
สายการบินเดินจากคร้ังสุดทา้ยท่ีบิน จาํนวน 227 คน (ร้อยละ 58.8 )  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนตํ่า ปีละ 2-3 (ร้อยละ 43.8 ) 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
 หญิง 252 65.3 
 ชาย 134 34.7 
อายุ 
 ตํ่ากวา่ 20 ปี 4 1.0 
 21-30 ปี 330 85.5 
 31-40 ปี 36 9.3 
 41-50 ปี 14 3.6 
 51 ปีข้ึนไป 2 0.5 
สถานภาพ 
 โสด 354 91.7 
 สมรส 32 8.3 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 
 

6 
 

1.6 
 ปริญญาตรี 309 80.1 
 ปริญญาโท  68 17.6 
 ปริญญาเอก 3 0.8 
รายได้เฉลีย่ของบุคคลต่อเดอืน 
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 50 13.0 
 10,001 – 20,000 บาท 198 51.3 
 20,001 – 30,000 บาท 61 15.8 
 30,001 – 40,000 บาท 35 9.1 
 40,001 – 50,000 บาท 21 5.4 
 50,000 บาทข้ึนไป 21 5.4 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 

สายการบินต้นทุนต ่าที่ท่านใช้บริการมากที่สุด 
 สายการบิน Nok Air 142 36.8 
 สายการบิน Air Asia 222 57.5 
 สายการบิน Orient Thai 3 5.7 
จุดประสงค์ในการเดนิทาง 
 ติดต่อธุรกิจ 79 20.5 
 ท่องเท่ียว 138 35.8 
 ไปหาครอบครัว/เพ่ือน 105 27.2 
 อ่ืนๆ 64 16.5 
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าใน 1 
ปีที่ผ่านมา (ไป-กลบั เท่ากบั 2 คร้ัง) 
 1 คร้ัง / ปี 137 35.5 
 2-3 คร้ัง / ปี 169 43.8 
 4-5 คร้ัง / ปี   52 13.5 
 มากกวา่ 5 คร้ังข้ึนไป 28 7.3 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเฉลีย่ต่อละคร้ังโดยการ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต า่ 
 ตํ่ากวา่ 500 บาท 6 1.6 
 501 - 1,500 บาท 120 31.1 
 1,501 - 2,500 บาท 131 33.9 
 2,501 - 3,500 บาท 74 19.2 
 3,500 บาทข้ึนไป 55 14.2 
รวม 386 100 
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของสายการบินต้นทุนต า่ 
ตารางที่ 2 แสดง Cronbach’s Alpha 

Dimension Cronbach’s Alpha No. of item 

ดา้นกายภาพ (Tangible) 0.692 3 
ดา้นตารางเวลาการบิน (Schedules) 0.865 4 
ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานภาคพ้ืน (Ground Staff) 0.815 7 
ดา้นการตอ้นรับของพนกังานบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant) 0.829 7 
ดา้นความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 0.858 3 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือซํ้า ( Repurchase Intention) 0.822 2 

 จากตารางแสดง Cronbach’s Alpha  พบวา่ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการวิจยั  
เป็นการหาความเช่ือมัน่และความบกพร่องของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 
Crobach’s Alpha ซ่ึงสามารถคาํนวณไดมี้ค่าเท่ามากกว่ากบั 0.6 แสดงใหเ้ห็นว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจิยมี
ความเช่ือมัน่สูง  
 
การวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต ่า 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรตน้
ทุกตวัในสมการ (Enter Method) โดยมีตวัแปรความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Customer Satisfaction) เป็น
ตวัแปรตาม และมี ตวัแปรคุณค่าท่ีไดรั้บจากการบริการ (Service Quality)  ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ (Tangible) 
ดา้นตารางเวลาการบิน (Schedules)  ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานภาคพ้ืน(Ground Staff) และดา้นการ
ตอ้นรับของพนกังานบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant) เป็นตวัแปรตน้ 
ตารางที่ 3 ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการตดัสินใจซ้ือซ ้าของสายการบินต้นทุนต ่า  

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

Satisfaction 

(Constant) 0.034 0.336  0.100 0.920 
Tangible 0.197 0.057 0.167 0.472 0.001 

Schedules 0.232 0.102 0.179 0.276 0.023 

Ground Staff 0.405 0.091 0.332 0.426 0.000 

Flight Attendant 0.125 0.061 0.100 0.031 0.043 

R = 0.656 R2 = 0.431 Std. Error of the Estimate = 0.89424   
หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Y = 0.034 + 0.197x1 + 0.232x2 + 0.405x3+ 0.125x4 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรภูมิหลงัหรือตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวัแปร ทาํนายตวัแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ไดร้้อยละ 0.656 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
(R) = 0.431 โดยตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวัแปรมีอิทธิพลต่อตวัแปรความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที่ 4 ปัจจยัด้านความพงึพอใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของสายการบินต้นทุนต า่ 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Y = 3.014 + 0.480X 
จากตารางผลการวิเคราะห์ พบว่า ตวัแปรตน้ทั้งหมด 1 ตวัแปร ทาํนายตวัแปรตาม คือ การ

ตดัสินใจซ้ือซํ้า ไดเ้พียงร้อยละ 0.46 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = 0.21 โดยตวัแปรตน้ ร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของการความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อตวัแปรการตดัสินใจซ้ือซํ้ า อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
Hypotheses   Sig. Results 
H1 : ปัจจยัดา้นกายภาพ (Tangible) มีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า 0.034 0.001 

 
มีนยัสาํคญั 

H2 : ปัจจยัดา้นตารางการบิน (Schedule) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า 0.197 0.023 

 
มีนยัสาํคญั 

H3 : ปัจจยัดา้นพนกังานภาคพ้ืน (Ground Staff) มีผลในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า 0.232 0.000 

 
มีนยัสาํคญั 

H4 : ปัจจยัดา้นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant)  มีผล
ในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า 0.405 0.043 

 
มีนยัสาํคญั 

H5 : ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคส่งผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซํ้าสายการบินตน้ทุนตํ่า 

 
0.480 

 
0.000 

 
มีนยัสาํคญั 

หมายเหตุ: Significant at 0.05    

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
sig. 

B Std. Error Beta 

Repurchase 
Intention 

(Constant) 3.014 0.266  11.326 .000 

Satisfaction 0.480 0.047 0.459 10.125 .000 
R = 0.459 R2 = 0.211 Std. Error of the Estimate = 1.09579 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรารัตน ์(2548) คือ กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และกลุ่มตวัอย่างเคยใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเซีย
มากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท สายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีผูโ้ดยสารเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุดคือ สายการบินแอร์เอเชีย วตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว ความถ่ีในการเดินทางโดยใช้
บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าใน 1 ปีท่ีผ่านมา 2-3 คร้ังต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเฉล่ียต่อคร้ัง 
1,500 – 2,500 บาท ผูเ้ดินทางจะมีกระบวนการในการตดัสินใจมากข้ึน (อดุลย ์และดลยา,2550) กล่าวคือมี
การคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซ้ือไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา การบริการ ช่ือเสียงสายการบินก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือ ทั้ งน้ีผูป้ระกอบการุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าควรให้ความสําคญัในการจัดทาํโปรแกรม
ส่งเสริมการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

ดา้นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซํ้ าสายการบินต้นทุนตํ่า ด้านคุณภาพของการ
บริการท่ีลกูคา้รับรู้ (Perceived service quality) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการตดัสินใจซ้ือ
ซํ้า แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

ด้านกายภาพ ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า โดย
ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของการสายบิน สภาพความใหม่ของเคร่ืองบินและขนาดเบาะ
ท่ีนัง่มีความสะดวกสบายและมีความเหมาะสมของขนาดท่ีนัง่ ซ่ึงจากงานวิจยัของ Gronroos, C. (1988) ยงั
พบว่า ลูกคา้มกัเช่ือว่าการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการท่ีมีช่ือเสียงสามารถเช่ือถือไดน้ั้น เหมาะสมกบัคุณค่า
ของเงินท่ีจ่ายไป และในหลกัทฤษฎีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (เสรี, 2542 และฉตั
ราพร, 2550) กล่าวว่าในการซ้ือสินคา้หรือบริการทุกคร้ังผูบ้ริโภคจะมีความเส่ียง ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมีการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงนั้นโดยหน่ึงในน้ี คือพิจารณาท่ีความมีช่ือเสียงท่ีดีของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ในดา้น
การคมนาคมความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคเลือกเพราะการเดินทางทางอากาศถึงแมว้่าโอกาสการ
เกิดอุบติัเหตุจะนอ้ยกวา่ยานพาหนะอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสาํคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 

ด้านตารางเวลาการบิน ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุน
ตํ่า การสายการบินมีจาํนวนเท่ียวบินต่อวนัเพียงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ตารางเวลาการบินใน
แต่ละวนัมีการจดัเวลาท่ีเหมาะสม ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนแปลงเท่ียวบินไดง่้ายและผูโ้ดยสารสามารถไป
ถึงยงัสนามบินปลายทางไดต้รงต่อเวลา ทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ด้านการให้บริการของพนักงานภาคพืน้  ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร
สายการบินตน้ทุนตํ่า ผูโ้ดยสารยงัคงตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกบัสายการบินราคาปกติ 
การใหบ้ริการท่ีมีความกระตือรือร้น บริการดว้ยความเต็มใจ มีความสุภาพ มีอธัยาศยัดี เอาใจใส่ดูแลและ
ตอบสนองความต้องการของผูโ้ดยสาร นอกจากน้ีพนักงานควรให้คาํปรึกษาและข้อมูลท่ีถูกตอ้งกับ
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ผูโ้ดยสาร ถือเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสายการบินควรใหค้วามสาํคญัเพราะพนกังานเปรียบเสมือนตวัแทน
ของสายการบินท่ีคอยใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสาร 

ด้านการต้อนรับของพนักงานบนเคร่ืองบิน ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร
สายการบินตน้ทุนตํ่า การเอาใจใส่ดูแลผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัทั้งผูโ้ดยสารชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ถึงจะเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่า แต่ผูโ้ดยสายทุกคนยงัคงตอ้งการการบริการท่ีมี
มาตรฐาน 

ด้านความพึงพอใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุน
ตํ่า การบริการท่ีคาดหวงั ความคุม้ค่ากบัความพยายามในการเลือกใชบ้ริการสายการบริตน้ทุนตํ่า ความพึง
พอใจโดยรวม ของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใชบ้ริการสายการบิน
เดิมจากคร้ังล่าสุดท่ีเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Zeithaml &  Bitner, 2000) กล่าวว่า การ
ท่ีพนกังานใหก้ารตอ้นรับท่ีดีกบัลูกคา้ดว้ยหนา้ตาท่ีแจ่มใจ และสบตากบัลูกคา้ ตั้งแต่การเร่ิมการสนทนา
ทาํให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นกันเอง ผูป้ระกอบการธุรกิจสายการบินด้วยเลือกบุคคลให้เหมาะสม มี
บุคคลิกภาพดี ทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และมีความรู้ในใหค้าํปรึกษากบัลกูคา้ไดดี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถนาํขอ้มลูและสารสนเทศไปใชใ้นการพิจารณากาํหนดแนวทางใน

การวางแผนพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการ หรือกระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน 

2. ในอนาคตควรทาํการเปรียบเทียบระหว่างสายการบินปกติ (Full Service Airline) กบัสาย
การบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost Airline) เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริการในอุตสาหกรรมสายการบิน 

 

เอกสารอ้างองิ 
ฉตัราพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ:วี.พร้ินท ์(1991). 
ฉนัทลกัษณ์ มงคล. 2549. Low Cost Airlines ของดีราคาไม่แพง [Online]. Available:  

http://www.ftpi.or.th/th/knwinf_pcoenerdetail.php?pdtlid=3998 [Accessed 13 มิถุนายน 
2553] 

ยุทธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ. 2547. สายการบินราคาถูกเสริมกลยุทธ์เพ่ิมส่วนแบ่งตลาด . วารสารส่งเสริมการ
ลงทุน, 15, 32-35. 

วรารัตน์ วรรณะพาหุณ. (2548). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางโดยใช้บริการสายการบินต้นทุนตํา่ .
วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บณัฑิตวิทยาลยั. 
เสรี วงษม์ณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค.กรุงเทพฯ: ไดมอนด ์อิน บิสซิเนส เวิร์ด. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1024 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



อดุลย ์จาตุรงคกุล, &ดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
Gronroos, C. 1988. The six criteria of good perceived quality service. Review of Business. Vol. 9 No. 3, 

pp. 10-13. 
Zeithaml, V.A., & Bitner M.J. (2000). Service Marketing – Integrating Customer Focus Across the 

Firm, Irwin McGraw-Hill; Boston, Burr Ridge, London, Singapore, Sydney, Tokyo, 2nd 
edition. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1025 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

วฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรและความสุขในองค์กรของแรงงานต่างชาติใน

ธุรกจิก่อสร้าง กรณศึีกษา : บริษัท ทวนิันท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั,ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทวนิันท์ เอนจิ

เนียริง และห้างหุ้นส่วนจาํกดั กฤษณ์เจริญทรัพย์ 

 

Organizational culture affects ties in organizations  and happy in the 
organization of foreign workers Case Study of Corporate Twinan Development, 
Twinan Engineering Partnership and Kritcharoensup Partnership.  
 

ทิพย์นภา  ทัพโพธิ , มาริสสา อนิทรเกดิ 

 สาขาวชิา การจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

 
บทคดัย่อ  

 การศึกษาเรือง วฒันธรรมองคก์รทีส่งผลต่อความผกูพนัในองค์กรและความสุขในองค์กร

ของแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้างครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษา

ความสมัพนัธว์ฒันธรรมองคก์รทีมีต่อความผกูพนัองค์กรและความสุขในองค์กร เพือศึกษาความ

ผกูพนัในองคก์รทีส่งผลต่อการปฏิบติังานของแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง และศึกษาความสุข

ในการทาํงานแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือ แรงงานต่างชาติทีถูก

กฎหมายและปฏิบติังานใน ทวินนัท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั,หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทวินันท์ เอนจิเนียริง 

และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั กฤษณ์เจริญทรัพยโ์ดยมีจาํนวนประชากรทงัสิน 94 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครืองมือในการวิจยั สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานและ การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใช ้สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั  

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลียวฒันธรรมองค์กร โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลียดา้นความสามารถในการปรับตวัมากทีสุด ค่าเฉลียดา้นความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียความผกูพนัต่อองค์กรในดา้นพฤติกรรมมีค่าเฉลียมากทีสุด 

ค่าเฉลียความสุขในองคก์รโดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียในดา้นผูน้าํมากทีสุด ผล

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์รและความสุขในองค์กร 

พบว่า วฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรและความสุขในองค์กรอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  
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Abstract 
 The study of Organizational Culture Affects Organizational Commitment and 
Happiness in the organization of foreign workers in the construction business, this 
study is a quantitative research, aims to study the influence of organizational culture 
on organizational effectiveness, to study the organizational commitment of foreign 
workers in the construction business and to study happiness in the workplace of  
foreign worker in the construction business. The population in the study are the legal 
foreign workers and companies operating in the construction, with a total population 
of 94 people. Questionnaire as a research tool, the statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment 
correlation testing.  

The finding found that the overall means of organizational culture were at the 
high levels, with a mean the ability to adapt is the highest, mean of the organizational 
commitment overall were high level, with mean of organizational commitment in the 
behavior is the highest. The overall of mean of happiness in organization were high 
level, in with mean of the organization of leaders was the highest and the correlation 
testing between organizational culture, organizational commitment and happiness in 
the organization shown that organizational culture is correlate with organizational 
commitment and happiness in organization statistically significant at the 0.01 level . 
 

บทนํา 

 ธุรกิจก่อสร้างนันก็จะประกอบไปดว้ยแรงงานทีมีความถนัด ความสามารถ และถินฐาน

ทีมาทีต่างกนัโดยเฉพาะแรงงานต่างดา้วทีเขา้มาทาํงาน ทีมีความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม

องค์กรดังนันระบบบริหารจัดการสมยัใหม่จาํเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการผลกัดันให้เกิดการ

เปลียนแปลงเพือให้เกิดความยงัยืน และการเปลียนแปลงนันจะขึนอยู่ก ับวฒันธรรมองค์กรเป็น

สาํคญั การทีองคก์รจะอยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนืองนนั นอกจากองค์กรตอ้งอาศยัระบบ

การบริหารทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัของคนใน

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนรอบดา้น (สุนทร วงศไวศยวรรณ.  2540) หลาย

องคก์รจึงกาํหนดวฒันธรรมองคก์ร ทีเหมาะสมขึน เพือใชเ้ป็นแนวทางในการนาํมาพฒันาองค์กร

ไปสู่ความสาํเร็จ 

 การสร้างความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นหนทางหนึงในการดาํรงรักษาทรัพยากรมนุษยอ์นัมี

ค่าขององคก์ร การทาํใหพ้นกังานทาํงานในองคก์รอย่างมีความสุข มีความรู้สึกและมีจิตในทีอยาก

อยูก่บัองคก์รดว้ยความเต็มใจ รวมไปถึงการให้พนักงานปฏิบติังานตามหน้าทีกบัองค์กรอย่างเต็ม

ศกัยภาพและความสามารถของเขาทีมีอยู่ รวมไปถึงทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จมีกาํไรสูงสุด 

เป็นองคก์รทีประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื ซึงแสดงใหเ้ห็นว่าความผกูพนันนัเป็นมากกว่าแรงจูงใจ
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ในการทาํงานทีเกิดขึนกบัพนกังาน (ลลิตา พิมพการัง.  2552) และการทีจะเกิดวฒันธรรมองคก์รทีดี

ไดน้นันอกจากความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร สิงทีตอ้งมีเป็นลาํดบัตน้ ๆ ก็คือความสุขในการทาํงาน 

(เพญ็พิชชา ตงัมาลา.  2553) 

 งานวิจยันีมุ่งศึกษาเกียวกบัวฒันธรรมองคก์รทีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รและความสุข

ในองคก์รของแรงงานต่างชาติธุรกิจก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทั ทวินนัท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั,ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั ทวินันท์ เอนจิเนียริง และห้างหุ้นส่วนจาํกดั กฤษณ์เจริญทรัพย ์เพราะองค์กรส่วน

ใหญ่จะให้ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษยห์รือแรงงานเป็นสาํคญั จึงมีการปรับปรุงวฒันธรรม

องคก์ารใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมเชือชาติ เพือใหท้รัพยากรมนุษยห์รือแรงงานต่างชาติมีความรู้สึกผกูพนั

ต่อองค์กร และความสุขในการทาํงาน ซึงจะส่งผลให้แรงงานเหล่านีอยู่กบัองค์การอย่างยาวนาน

และส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งยงัยนื 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรและ

ความสุขในการทาํงานของแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง 

 2.ศึกษาความผูกพนัในองค์กรทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแรงงานต่างชาติในธุรกิจ

ก่อสร้าง 

 3.ศึกษาความสุขในการทาํงานของแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานการวจิยั  ความสมัพนัธที์ดีในองคก์รจะส่งผลต่อความสุขและความผกูพนัจริงหรือไม่ 

1. ความผูกพนัในองค์กร 

 1.1 ดา้นพฤติกรรม 

 1.2 ดา้นทศันคติ 

2. ความสุขในองค์กร 

 2.1 ดา้นลกัษณะงาน 

 2.2 ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

 2.3 ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์ร 

 2.4 ดา้นผูน้าํ 

 2.5 ดา้นคุณภาพชีวติ 

วฒันธรรมองค์กร 

1. การมีส่วนร่วมเกียวขอ้ง 

2. ความสอดคลอ้งตอ้งกนั 

3. ความสามารถในการปรับตวั 

4. การมุ่งเนน้ทีพนัธกิจ 
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วธิีดําเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ แรงงานต่างด้าวในธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่  บริษัท 

ทวินันท์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั 60 คน, ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทวินันท์ เอนจิเนียริง 25 คน และ ห้าง

หุ้นส่วนกฤษณ์เจริญทรัพย ์9 คน ซึงมีจาํนวนประชากรทงัสิน 94 คนโดยผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูล

ทงัหมด  

 

2. เครืองมือทีใชเ้ก็บขอ้มลู 

 แบบสอบถาม ใชแ้บบสอบถามกบัแรงงานทงัไทยและต่างดา้วโดยมีการแปลภาษาให้กบั

แรงงานต่างดา้วตามสญัชาติ เช่น กมัพชูา ลาว และพม่า การส่งและเก็บแบบสอบถามผูศึ้กษาไดข้อ

ความร่วมมือกับนายจ้าง เพือขอความสะดวกในการเข้าไปทาํการแจกแบบสอบถามและเก็บ

แบบสอบถามทันทีเมือผูเ้ข้าร่วมโครงการทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้  ข้อมูลในแบบสอบถามแบบ

ออกเป็น 4 หมวดคือ 

 1. เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัลกัษณะของประชากรทงัหมด ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพการสมรส อตัราเงินเดือน และระยะเวลาทีปฏิบติังานในองค์กร มีขอ้คาํถาม

ทงัหมด 6 ขอ้  

 2. เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น มีคาํถามทงัหมด 24 

ขอ้ (กนกวรรณ วราภรณ์วิมลชัย.  2554) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมเกียวขอ้ง 5 ขอ้, ความสอดคลอ้ง

ตอ้งกนั 5 ขอ้, ความสามารถในการปรับตวั 8 ขอ้ และการมุ่งเนน้พนัธกิจ 6 ขอ้ 

3. เป็นแบบสอบถามดา้นความผกูพนัต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ดา้น มีคาํถามทงัหมด 10 

ขอ้ (สการัตน์ อินทุสมิต.  2549) ไดแ้ก่ ความผกูพนัองค์กรดา้นพฤติกรรม 5 ขอ้ และความผกูพนั

องคก์รดา้นทศันคติ 5 ขอ้ 

 4. เป็นแบบสอบถามดา้นความสุขในองค์กร แบ่งออกเป็น 5 ดา้น มีคาํถามทงัหมด 20 ขอ้ 

(รวมศิริ มานะโพธิ.  2550) ไดแ้ก่ ความสุขในองคก์รดา้นลกัษณะงาน 4 ขอ้, ความสุขในองคก์รดา้น

ค่านิยมร่วมขององค์กร 4 ขอ้, ความสุขในองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร 4 ขอ้, ความสุขใน

องคก์รดา้นผูน้าํ 4 ขอ้, ความสุขในองคก์รดา้นคุณภาพชีวิต 4 ขอ้ 

 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกาํหนดระดบัคะแนนเพือให้ผูต้อบแบบสอบถามนาํไปใช้

ประเมินระดบัความคิดเห็นในแต่ละขอ้คาํถามว่าระดบัความคิดเห็นของตนอยูใ่นระดบัใด โดยแบ่ง

ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ระดบัความคิดเห็น 5 คือ เห็นดว้ยมากทีสุด, ระดบัความคิดเห็น 4 
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คือ เห็นดว้ยมาก, ระดบัความคิดเห็น 3 คือ เห็นดว้ยปานกลาง, ระดบัความคิดเห็น 2 คือ เห็นดว้ย

นอ้ย, ระดบัความคิดเห็น 1 คือ เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 

3. การทดสอบเครืองมือทีใชใ้นการรวมรวมขอ้มลู 

 จากแนวคาํถามตามงานวิจยัของ กนกวรรณ วราภรณ์วิมลชยั (2554) สกาวรัตน์ อินทุสมิต 

(2549) และรวมศิริ เมนะโพธิ (2550) มีการหาค่าความเชือมนั (Reliabilty) โดยวิธีสมัประสิทธิอลัฟา

ของครอนบคั (Crobach’s Alpha) ไดค่้าความเชือมนั เท่ากบั .9030, .8469 และ .9466 ตามลาํดบั 

 ผูว้ิจ ัยได้นําแบบสอบถามประเด็นด้านวฒันธรรมองค์กร ความผูกพนัและความสุขใน

องค์กรเสนออาจารยที์ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและนาํมาปรับปรุงแก้ไข เพือทีจะนําไปทดสอบ

แบบสอบถามกับประชากร คือแรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้างของทัง 3 สถานประกอบการ 

จาํนวน 94 คน โดยวิธีสมัประสิทธิอลัฟาของครอนบคั (Crobach’s Alpha) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั 

.9505   

 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูครังนี ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตวัเอง โดยดาํเนินการดงันี 

1.ขอหนงัสืออนุมติัเก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถึง 

บริษทั ทวินนัท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั, หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทวินันท์ เอนจิเนียริง, ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

กฤษณ์เจริญทรัพย ์เพือชีแจงวตัถุประสงค ์และขออนุญาตเก็บขอ้มลู  

2.ผู ้วิจัยด ําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับประชากรทังหมด และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ระหว่างวนัที 25 มกราคม 2557- 10 กุมภาพนัธ ์2557 

3. ผูว้ิจ ัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์ และความเรียบร้อยและนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือแปล

ความหมายในการวดัระดับความคิดเห็นในดา้นวฒันธรรมองค์กร ความผกูพนัและความสุขใน

องคก์รโดยนาํมาตรวดัแบบไลเคิร์ท สเกล (Likert scale) มาปรับใชใ้นวิจยั ดงันีค่าเฉลีย 4.50-5.00 

กาํหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากทีสุด หรือเห็นดว้ยอย่างยิง,ค่าเฉลีย 3.50-4.49 กาํหนดให้อยู่ในเกณฑ ์

มาก หรือ เห็นดว้ย,ค่าเฉลีย 2.50-3.49 กาํหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ,ค่าเฉลีย 

1.50-2.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย,ค่าเฉลีย 1.00-1.49 กาํหนดให้อยู่ในเกณฑ ์

นอ้ยทีสุด หรือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ (เพญ็พิชชา ตงัมาลา.  2553) 
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การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร

และความสุขในองคก์รโดยใชส้หสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 

 

ผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคล 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติในธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 69.1 มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8 ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิด

เป็นร้อยละ 58.5 มีสถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 52 มีอตัราเงินเดือน ตาํกว่า 10,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 45.7 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.9   

 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 

ตารางที 1.ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวฒันธรรม

องคก์ร ของผูต้อบแบบสอบถาม 

วฒันธรรมองค์กร ค่าเฉลยี 
ส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดา้นการมีส่วนเกียวขอ้ง 3.65 1.017 มาก 

ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั 3.62 0.902 มาก 

ดา้นความสามารถในการปรับตวั 3.69 0.787 มาก 

ดา้นการมุ่งเนน้ทีพนัธกิจ 3.54 0.830 มาก 

รวม 3.63 0.686 มาก 

 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.63  โดยมีค่าเฉลียดา้น

ความสามารถในการปรับตวัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.69 อยู่ระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการมี

ส่วนเกียวขอ้ง ค่าเฉลีย 3.65 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั ค่าเฉลีย 3.62 อยู่ในระดบั

มาก และนอ้ยทีสุดคือ ดา้นการมุ่งเนน้ทีพนัธกิจ ค่าเฉลีย 3.54 อยูใ่นระดบัมาก  

 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ตารางที 2-ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความผกูพนัต่อ

องคก์ร ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ความผูกพนัต่อองค์กร ค่าเฉลยี 
ส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดา้นพฤติกรรม 3.82 0.828 มาก 

ดา้นทศันคติ 3.50 0.899 มาก 

รวม 3.58 0.722 มาก 

 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.58 เมือพิจารณารายดา้น

พบว่า ด้านพฤติกรรมมีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก และด้าน

ทศันคติ ค่าเฉลีย 3.50 อยูใ่นระดบัมาก 

  

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัความสุขในองคก์ร  

ตารางที 3.ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความสุขใน

องคก์ร ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความสุขในองค์กร ค่าเฉลยี 
ส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดา้นลกัษณะงาน 3.77 0.807 มาก 

ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 3.51 0.877 มาก 

ความสมัพนัธใ์นองคก์ร 3.64 0.872 มาก 

ดา้นผูน้าํ 3.80 0.914 มาก 

ดา้นคุณภาพชีวิต 3.61 0.919 มาก 

รวม 3.66 0.699 มาก 

 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.66 โดยมีค่าเฉลียในดา้นผูน้าํ

มากทีสุด ค่าเฉลีย 3.80 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะงาน ค่าเฉลีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์ร ค่าเฉลียเท่ากบั 3.64 อยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยทีสุดคือ ดา้นค่านิยมร่วม

ขององคก์ร มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 อยูใ่นระดบัมาก  

 

5. ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนัต่อองค์กร และความสุขใน

องคก์ร 

  5.1 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัขององคก์ร 

พบว่า วฒันธรรมองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.642) 
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ตารางที 4  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรด้าน

พฤติกรรม 

ความผูกพันต่อองค์กรด้าน

ทศันคติ 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 

r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ 

ดา้นการมีส่วน

เกยีวขอ้ง 

0.300** .003 ค่อนขา้ง

ตาํ 

0.199 .055 ตาํ 0.343** .001 ค่อน 

ขา้งตาํ 

ดา้นความสอดคลอ้ง

ตอ้งกนั 

0.392** .000 ค่อนขา้ง

ตาํ 

0.339** .001 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.402** .000 ปาน

กลาง 

ดา้นความสามารถใน

การปรับตวั 

0.529** .000 ปานกลาง 0.538** .000 ปาน

กลาง 

0.601** .000 ค่อน 

ขา้งสูง 

ดา้นการมุ่งเนน้ที

พนัธกจิ 

0.452** .000 ปานกลาง 0.532** .000 ปาน

กลาง 

0.648** .000 ค่อน 

ขา้งสูง 

วัฒนธรรมองค์กร

โดยรวม 

0.539** .000 ปานกลาง 0.521** .000 ปาน

กลาง 

0.642** .000 ค่อน 

ข้างสูง 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  5.2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกับความสุขในองค์กร 

พบว่า วฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในองค์กรอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 

0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.664)  

 

 5.3 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความสุขในองคก์รกบัความผกูพนัขององคก์ร 

พบว่า ความสุขในการองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง (r =0.549)  

ตารางที 6  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความสุขในองคก์รกบัความผกูพนัขององคก์ร 

วัฒนธรรม
องคกร 

ความสุขในองคกร 
ดานลักษณะงาน 

ความสุขในองคกร 
ดานคานิยมรวม

องคกร 

ความสุขในองคกร 
ดานความสัมพันธ

ในองคกร 

ความสุขในองคกร 
ดานผูนํา 

ความสุขในองคกร 
ดานคุณภาพชีวิต 

ความสุขในองคกร 
โดยรวม 

r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ 

ดานการมีสวน
เก่ียวของ 

0.508 
** 

.000 ปานกลาง 0.372** .000 
คอน 

ขางตํ่า 
0.431** .000 ปานกลาง 0.471** .000 ปานกลาง 0.336** .001 

คอน 
ขางตํ่า 

0.530** .000 ปานกลาง 

ดานความ
สอดคลอง
ตองกัน 

 
 
 

0.595 
** 

.000 ปานกลาง 0.399** .000 
คอน 

ขางตํ่า 
0.404** .000 ปานกลาง 0.396** .000 

คอน 
ขางตํ่า 

0.433** .000 ปานกลาง 0.556** .000 ปานกลาง 

ดาน
ความสามารถ
ในการปรับตัว 

 
 
 

0.448 
** 

.000 ปานกลาง 0.447** .000 ปานกลาง 0.292** .004 
คอน 

ขางตํ่า 
0.317** .002 

คอน 
ขางตํ่า 

0.459** .000 ปานกลาง 0.492** .000 ปานกลาง 

ดานการมุงเนน
ท่ีพันธกิจ 

 
 

0.368 
** 

.000 
คอน 

ขางตํ่า 
0.336** .001 

คอน 
ขางตํ่า 

0.447** .000 ปานกลาง 0.469** .000 ปานกลาง 0.474** .000 ปานกลาง 0.528** .000 ปานกลาง 

วัฒนธรรม
องคกรโดยรวม 

0.603 
** 

.000 
คอน 

ขางสูง 
0.497** .000 ปานกลาง 0.491** .000 ปานกลาง 0.517** .000 ปานกลาง 0.541** .000 ปานกลาง 0.664** .000 

คอน 
ขางสูง 

ตารางที 5  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในองคก์ร 
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ความสุขในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรด้าน

พฤติกรรม 

ความผูกพันต่อองค์กรด้าน

ทศันคติ 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 

r p ระดับ r p ระดับ r p ระดับ 

ด้านลกัษณะงาน 0.371** .000 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.306** .003 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.393** .000 ค่อน 

ขา้งตาํ 

ด้านค่านิยมร่วม

องค์กร 

0.287** .005 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.386** .000 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.431** .000 ปาน

กลาง 

ด้านความสัมพันธ์ใน

องค์กร 

0.349** .001 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.438** .000 ปาน

กลาง 

0.483** .000 ปาน

กลาง 

ด้านผู้นํา 0.375** .000 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.205** .048 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.403** .000 ปาน

กลาง 

ด้านคุณภาพชีวิต 0.369** .000 ค่อน 

ขา้งตาํ 

0.440** .000 ปาน

กลาง 

0.474** .000 ปาน

กลาง 

ความสุขในองค์กร

โดยรวม 

0.440** .000 ปาน

กลาง 

0.446** .000 ปาน

กลาง 

0.549** .000 ปาน

กลาง 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาระดบัวฒันธรรมองคก์ร พบว่า มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลียมากทีสุดในด้านความสามารถในการปรับตัว ทังนีเนืองจากแรงงานต่างชาติเหล่านีมี

เป้าหมายมาทาํงานเพือใหไ้ดม้าซึงรายไดที้จะส่งไปใหค้รอบครัวดงันนักลุ่มแรงงานต่างชาติเหล่านี

จึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากทีสุดเพือใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งราบรืน

ไม่มีปัญหากบัทงันายจา้งและเพือนร่วมงาน รวมทงัสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบังานทีทาํอยูใ่หเ้ร็วทีสุด 

โดยจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูส่วนบุคคลนนัส่วนใหญ่จะปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี เท่านัน โดยแรงงาน

ต่างชาติจะสามารถปรับตวัไดดี้ในเรืองทีหน่วยงานพร้อมเปลียนแปลงวิธีการทาํงาน เพือให้เกิด

ประสิทธิภาพมากทีสุดจากผลการศึกษาทีไดส้อดคลอ้งกบั Denison. (2002: 8-11) ไดน้าํเสนอโมเดล

ของการตรวจสอบวฒันธรรมองคก์รทีนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีกระทบต่อการดาํเนินงานในดา้น

ความสามารถในการปรับตวัว่า ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) เป็นการมุ่งตอบสนอง

สิงแวดลอ้มภายนอกองค์การ การปรับตัวไดดี้นันคือ การสร้างสรรค์การเปลียนแปลง โดยการ

วางแผนหลงัจากทีอ่านและสามารถทาํนายแนวโนม้ในอนาคตได ้และตอ้งมุ่งเนน้ไปทีพนกังานและ

ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ดงันนัองคก์รจะตอ้งมีการสะสมความรู้ และพฒันาความสามารถใหม้ากขึน 
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เพือทีจะรับและแปลความหมายจากสญัญาณทีส่งมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกในการสร้างสรรค์

วตักรรมใหเ้กิดขึน  

 2. ผลการศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของแรงงานต่างชาติ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นพฤติกรรมมากกว่า ดา้นทศันคติ โดยเฉพาะ

ในเรืองของมีการมุ่งมนัติดตามงานเพือใหง้านสาํเร็จและมีการชกัชวนผูอื้นมาร่วมงานทีองคก์รทงันี

เนืองจากแรงงานต่างชาติเหล่านีส่วนใหญ่ชอบทีจะทาํงานทีเป็นกลุ่มชาวต่างชาติดว้ยกนัเมือเห็นว่า

องค์กรทีปฏิบัติงานอยู่เป็นองค์กรทีดีก็จะชวนเพือนกลุ่มชาติเดียวกนัมาร่วมงานทงันีอาจจะเพิม

ความอุ่นใจทงัในเรืองของการมีเพือนสญัชาติเดียวกนัทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองค์กรดงักล่าวมาก

ขึนดว้ยเช่นกนั ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั สุรารักษ ์ศกัดิธรรมเจริญ (2549) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที

มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ นิคมอุสาหกรรม

ภาคเหนือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะงาน และประสบการณ์ในงาน ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั Porter and 

Steers (1992) (อา้งในพชัราภรณ์  ศุภมงัมี.  2548) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์รประเภทพฤติกรรม 

มองว่าความผกูพนัต่อองคก์รเป็นกระบวนการทีบุคคลเขา้มาสู่องคก์รโดยสร้างความผกูพนัขึน เพือ

ผลประโยชน์ของตนเองมิใช่เพือองค์กร มีสาระสาํคญัว่า การลงทุนเป็นสาเหตุทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกผกูพนัโดยสิงทีลงทุนไป เช่น ความรู้ ทกัษะ ระยะเวลา เป็นตน้ ทาํใหเ้ขาไดรั้บประโยชน์

ตอบแทนจากองคก์ร เช่น ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเลือนตาํแหน่ง การลาออกจาก

งานจะทาํใหเ้ขาสูญเสียผลประโยชน์นนัเองและอวยพรประพฤทธิธรรม (2537 :10) ให้ความหมาย

ของคาว่าความผกูพนัต่อองคก์ารคือการทีบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงขององคก์ารมีความ

เต็มใจและมุ่งมนัทีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีทีจะปฏิบติังานเพือองค์การและมีความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ารโดยไม่คิดทีจะทิงองคก์ารไป 

 3. ผลการศึกษาระดบัความสุขในองคก์รของแรงงานต่างชาติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลียความสุขในองค์กรด้านผูน้าํมากทีสุด โดยเฉพาะหัวหน้ามีการจดจาํ และให้

ความสาํคญักบัความสาํเร็จทีเกิดโดยพนกังานเสมอ และหัวหน้ามีความเสียสละ อุทิศตนเองให้กบั

พนักงาน และองค์กร มีค่าเฉลียมากเป็นอนัดับแรกและอนัดบัทีสองทังนืเนืองจากกลุ่มแรงงาน

ต่างชาติเหล่านีจะใหค้วามสาํคญักบัผูที้เป็นหวัหนา้งานมากหากทาํให้มีความประทบัใจสร้างความ

เชือมนัและหัวหน้างานให้ความสําคัญของกบักลุ่มแรงงานต่างชาติดว้ยแลว้ย่อมส่งผลแรงงาน

ต่างชาติเหล่านีเสมือนตนมีความสาํคัญกับองค์กรและย่อมก่อให้เกิดความสุขในการทาํงานใน

องคก์รมากยงิขึน ผลการศึกษาทีไดส้อดคลอ้งกบัรวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ไดศึ้กษาเรือง เครืองมือ
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วดัการทาํงานอยา่งมีความสุขกรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์ พบว่า รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ได้ศึกษาเรือง เครืองมือวดัการทาํงานอย่างมี

ความสุขกรณีศึกษา นกัศึกษาภาคพิเศษ ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดความสุขในการทาํงานของ Manion (2003) (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้.  

2551 : 39-45) หมายถึง ผลทีเกิดจากการเรียนรู้ จากการกระทาํ การสร้างสรรค์ของตนเองทงันีได้

อธิบายว่าองค์ประกอบในด้านการเป็นทียอมรับ ซึงเป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและ

ความเชือถือจากผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึงความพยายามเกียวกบัเรืองงานทีไดใ้ชค้วามรู้อย่าง

ต่อเนืองส่งผลต่อความสุขในการทาํงานและสอดคลอ้งกับแนวคิดความสุขในการทาํงานของ 

รวมศิริ เมนะโพธิทีกล่าวว่า ผูน้ ํามีลกัษณะสําคญัในส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานภายใต้การ

ปกครองเกิดการทาํงานอยา่งมีความสุข โดยผูน้าํในแบบดงักล่าวจะมีลกัษณะทีจะตอ้งส่งเสริมและ

สร้างทีมงานภายใตบ้งัคบับญัชา มีการสร้างแรงจูงใจ สนบัสนุน สร้างความรู้สึกตระหนกั สร้างแรง

ปรารถนาในการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ นอกจากนี ผูน้าํจกัตอ้งสร้างการสือสารแบบสองทางเพือให้

เกิดการสือสารอย่างโปร่งใส ในขณะเดียวกัน ผูน้ ํานันต้องอุทิศตนเองเพือส่วนรวม เพือสร้าง

ความรู้สึกทีดีใหเ้กิดขึนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 4. ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กร

พบว่าวฒันธรรมองคก์รวฒันธรรมองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง โดยเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ราย

ดา้นพบว่า วฒันธรรมการมุ่งเน้นทีพนัธกิจมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมมาก

ทีสุด ผลการศึกษาทีไดส้อดคลอ้งกบัแสงเดือน เสียมไหม และคณะ (2540) ศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยั

วฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิของการปฏิบัติงานในองค์การ : ศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั พบว่าปัจจัย

วฒันธรรมองค์การ ได้แก่ปรัชญา โครงสร้างองค์การ นโยบาย การให้รางวลั บรรยากาศของ

องคก์าร ภาวะผูน้าํ การประสานงานและสนบัสนุนจากองคก์าร สมัพนัธก์บัประสิทธิผล ของบริษทั

เมืองไทยประกันชีวิต จาํกัด ซึงประสิทธิผลสําหรับงานวิจัยในครังนี ประกอบด้วย การบรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร ความอยูร่อดขององคก์าร และความเจริญเติบโตของ

องคก์าร 

 5. ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัความสุขในองค์กร พบว่า 

วฒันธรรมองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความสุขในองคก์รทงัโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยเมือ

พิจารณารายดา้นพบว่า วฒันธรรมองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความสุขในองคก์รในดา้นลกัษณะงาน

มากทีสุด อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2547) ทีว่า
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ปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานพยาบาล และพบว่า การรับรู้คุณลกัษณะ

งานมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการทาํงานของพนักงานพยาบาล และทัณฑิกา เทพสุริวงศ ์

(2550) ทาํการศึกษาเรืองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการทาํงาน ความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรคและความสุขในการทาํงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจาํการ โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึง พบว่าปัจจัยด้านการทํางานด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านการทํางานด้าน

สภาพแวดลอ้มในสถานทีทาํงาน ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพระหว่างเพือนร่วมงาน ปัจจัยด้านการ

บริหารและการสนบัสนุนในหน่วยงาน มีผลทางบวกกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาล 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิท่องเทีย่วที่นักท่องเทีย่วให้ความส าคญัในการ 

เดนิทางท่องเทีย่วตลาดน า้บ้านดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

Tourist Businesses Marketing Mixed Factors That Tourists Focused on Visiting 

Ban Don Floating Market, Surat Thani Province 

 

ผู้วจิยั        นางสาวทุติยา จิตราภิรมย ์, ดร.ละเอียด ศิลานอ้ย อาจารยท่ี์ปรึกษา 

                 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัตาปี 

 

บทคดัย่อ 

  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการ

เดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษากลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน

ดา้นต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน 

จ านวน 385 คน เป็นการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าบา้นดอนและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

นักท่องเท่ียวให้ความส าคญั สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ดว้ย

สถิติ t-test (Independent t-test) และทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F- test  

 จากการศึกษานักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าบ้านดอน จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ 

พนกังานบริษทั /ลูกจา้ง มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีสถานภาพโสด มีท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัอยู่

ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัเม่ือน ามา

เรียงล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัจะไดต้ามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน โดยภาพรวมให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  

ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
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นอ้ย โดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้นราคา   รองลงมา  ดา้นบุคลากร  ดา้นสินคา้และบริการ  

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และนอ้ยท่ีสุด

ในดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ค าส าคัญ   :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การท่องเท่ียว  

 

Abstract 

           The purpose of this independent study was to study the groups of tourists 

visiting Bandon Floating Market, Surathani and marketing mix factors that are 

important for the tourists to visit Bandon Floating Market. The subjects were 385 

tourists. The data were analyzed by using Descriptive Statistics: Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test to describe personal factors of 

the tourists visiting Bandon Floating Market and marketing mix factors that are 

important for the tourists to visit Bandon Floating Market. 

 The results showed that the tourists visiting Bandon Floating Marketing, 

Suratthani were female, 30 – 39 years, bachelor degree, employees with 10,000 Bahts, 

and single. Most of them lived in Surathani. The priority of marketing mix factors that 

are important for the tourists to visit Bandon Floating Market was as the followings. 

The majority of the tourists focused on the important factors in the marketing mix of 

Bandon Floating Market at a high level. Considering each aspect was found that every 

aspect was at a high level. Most of the tourists focused on price, employees and 

services, physical components, service process, distribution channels respectively. 

The least aspect was marketing promotion were at a high level.  

Key Words : Marketing Mix, Tourism 
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บทน า 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ

การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการ

พฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน  

 ดว้ยจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ซ่ึงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทางหอการคา้จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี ไดร่้วมมือกบัเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจดัโครงการ ตลาดน ้าบา้นดอนข้ึน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ

ทางการคา้ สนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนและกระจายรายได ้และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ซ่ึงตลาดน ้ าบา้นดอนเป็นสถานท่ีๆจะท าให้นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศและ

ทศันียภาพอนังดงามแบบไทยๆ ดว้ยการเดินชมตลาดเพ่ือชิมอาหารรสชาติอร่อยๆ เรียบคลองยาว ซ้ือของ

กินของฝากตามร้านคา้รอบตลาดน ้าบา้นดอน ทั้งยงัมีเรือบริการพานกัท่องเท่ียวไปชมห่ิงหอ้ยอีกดว้ย  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในการ
มาท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการคา้ขายของคน
ในชุมชน และสามารถน าขอ้มูลน้ีไปเป็นแนวทางการพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของตลาดน ้า
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัใน
การเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                        ตัวแปรต้น                                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 
 2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 
 3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั  
 4. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 
 5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 
 6. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. สถานภาพสมรส 

7. ท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีนั่กท่องเที่ยวให้ความส าคัญ 

1. สินคา้และบริการ (Product and Service) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. บุคลากร (People) 

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

7. องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physicle Evidence) 
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 7. นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกันให้
ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกนั 

 

วธิีการวจิยั 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีผูวิ้จยัเลือกศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน จงัหวดั   

สุราษฎร์ธานี เน่ืองจากการศึกษาวิจัยค่าเฉล่ียประชากร (Population Mean) และไม่ทราบจ านวน

นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูวิ้จยัจึงเลือกใชสู้ตรการก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างเพ่ือการศึกษาวิจยัค่าเฉล่ียประชากร (Population Mean) ของคสัซานี (Khazanie) ซ่ึงก าหนดให้

ค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมรับให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

ค่าเฉล่ียเกิดข้ึนไดใ้นระดบั ±5% ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร ขนาดตวัอย่างนกัท่องเท่ียวจึงอยู่ท่ี

จ  านวน 385 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัสร้างข้ึนส าหรับใช้ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ า

บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรสและท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั เป็นค าถามปลายปิด มีจ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 

1. สินคา้และบริการ (Product and Service) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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5. บุคลากร (People) 

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

7. องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physicle Evidence) 

โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จึงก าหนดน ้าหนกัหรือคะแนนในการตอบ
แบบสอบถาม 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัมากท่ีสุด  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น  5 

ระดบัมาก  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น  4 

ระดบัปานกลาง  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น  3 

ระดบันอ้ย  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น  2 

ระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น  1 

จากเกณฑด์งักล่าว สามารถจดัช่วงคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยก าหนดในการแบ่ง
ช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วงไดด้งัน้ี 

ช่วงชั้นคะแนน  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

            ระดบัการวดั 

   = 5 - 1 

       5 

   = 0.80 

การแปลความหมายของขอ้มลู จึงไดก้ าหนดเกณฑโ์ดยใชค้ะแนนเฉล่ียตามแนวทาง ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ

มาท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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การทดสอบเคร่ืองมอื 

 ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการท าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ส าหรับการศึกษาวิจยัไปท าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliadility) ตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูวิ้จยัท าแบบทดสอบไปท าการศึกษาและปรับแกต้ามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอแนะใหป้รับปรุง 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้จากการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปทดสอบ (Pre-Test) กบั
กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา จ านวน 30 คน 

2. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยทดสอบเน้ือหา หลงัจากนั้นน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

 

โดยใชสู้ตร  IOC  =      ∑ R 

                                  N 

เม่ือ IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item – Objective Congruence) 

 R หมายถึง  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 30 คน 

โดยท่ี ค่า+1 หมายถึง  ขอ้ค าถามสามารถน าไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 ค่า 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 

-1  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่สามารถ น าไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 N หมายถึง  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 30 คน 

3. ไดค่้าความเช่ือมัน่(Reliadility)สมัประสิทธ์อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ท่ี α = 0.7 ข้ึนไป หมายความว่า เคร่ืองมือท่ีไดรั้บการทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัสูง 

หลงัจากท่ีเคร่ืองมือไดผ้า่นกระบวนการขั้นตอนต่างๆแลว้ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามจ านวน  

385 ชุด ไปสอบถามขอ้มลูจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามขอบเขต
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีการ
สุ่มแบบบงัเอิญ โดยเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
อยา่งนอ้ย 385 คน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนถึงเดือนธนัวาคม 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวมา
เท่ียวมากท่ีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัและ
น ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชส้ถิติดงัน้ี 

1.1 ใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาด
น ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรสและท่ีพกัอาศยั
ในปัจจุบนั 

       1.2  ใชค่้าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่  
สินคา้และบริการ  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ  
องคป์ระกอบทางกายภาพ  

2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชท้ดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

     2.1 ใชส้ถิติ t-test (Independent t-test) ทดสอบค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรสและท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัไดก้บั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ  องคป์ระกอบทางกายภาพ  

 2.1.1  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความส าคญัในแต่ละปัจจยัว่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 2 กลุ่ม t-test ตามสมมติฐาน 

 2.1.2  ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test ถา้พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe Method 
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สรุปผลการวจิยั 

 ขอ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน พบว่า นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทั /ลูกจา้ง มีรายไดต่้อเดือน  ไม่เกิน 10,000 บาท มี

สถานภาพโสด มีท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

ข้อมูลบุคคล 
จ านวน 

(N=385 คน) 
ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 187 48.57 
 หญิง 198 51.43 
2. อาย ุ   
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 41 10.65 
 20 - 29 ปี 119 30.91 
 30 - 39 ปี 123 31.95 
 40 - 49 ปี 85 22.08 
 50 ปีข้ึนไป 17 4.42 
3. ระดบัการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 20.52 
 ปริญญาตรี 247 64.16 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 59 15.32 
4. อาชีพ   
 รับราชการ /รัฐวสิาหกิจ 84 21.82 
 คา้ขาย /ประกอบธุรกิจส่วนตวั 88 22.86 
 พนกังานบริษทั /ลูกจา้ง 103 26.75 
 นกัเรียน /นกัศึกษา 101 26.23 
 เกษียณอาย ุ/ไม่ท างาน 9 2.34 
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ตาราง (ต่อ) 

  ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั พบวา่  

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคคล 
จ านวน 

(N=400 คน) 
ร้อยละ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
 ไม่เกิน 10,000 บาท 131 34.03 
 10,000 - 20,000 บาท 130 33.77 
 20,001 - 30,000 บาท 83 21.56 
 30,001 บาทข้ึนไป 41 10.65 
6. สถานภาพการสมรส   
 โสด 200 51.95 
 สมรส 174 45.19 
 หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่ 11 2.86 
7. ท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั   
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 317 82.34 
 ภาคใตย้กเวน้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 18 4.68 
 ภาคเหนือ 9 2.34 
 ภาคกลาง 35 9.09 
 ภาคอีสาน 6 1.56 
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 1. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศท่ีต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัการตลาด

โดยรวมแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ 0.000*  
ดา้นราคา 0.001*  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.010*  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.535 
ดา้นบุคลากร  0.457 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  0.232 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.899 

รวม 0.024*  
 

 2. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุท่ีต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และ ปัจจยัการตลาดโดยรวม แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ  0.162 
ดา้นราคา  0.152 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.033*  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.068 
ดา้นบุคลากร  0.050 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.000*  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.024*  

รวม 0.035*  
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 3. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ า

บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ  0.231 
ดา้นราคา  0.747 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.002*  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.205 
ดา้นบุคลากร  0.653 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  0.111 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.000*  

รวม  0.259 
  

 4. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพท่ีต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ ปัจจยัการตลาดโดยรวม 

แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ  0.153 
ดา้นราคา 0.003*  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.416 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.315 
ดา้นบุคลากร 0.001*  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.000*  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.129 

รวม 0.004*  
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 5. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ า

บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

องคป์ระกอบทางกายภาพ และ ปัจจยัการตลาดโดยรวม แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ  0.066 
ดา้นราคา  0.074 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.021*  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.002*  
ดา้นบุคลากร  0.881 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  0.757 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.022*  

รวม 0.006*  
 

 6. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพการสมรสต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ า

บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ  0.777 
ดา้นราคา  0.871 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.346 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.002*  
ดา้นบุคลากร  0.208 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  0.455 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.053 

รวม  0.426 
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 7. สถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตามท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัท่ีต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ า

บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นสินคา้และบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ และ ปัจจยัการตลาดโดยรวม แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นสินคา้และบริการ 0.008*  
ดา้นราคา  0.195 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.033*  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.120 
ดา้นบุคลากร  0.064 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.013*  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.256 

รวม 0.037*  
 

อภิปรายผล  

 จากสรุปผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว

ใหค้วามส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีประเด็นท่ีสามารถน ามา

อภิปรายไดด้งัน้ี 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้มีความเหมาะสมกบัราคา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการและคุณภาพของ

สินคา้ท่ีไดเ้หมาะสมกบัราคา ไม่แพงจนเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวีณา โทนแกว้ (2542, หนา้ 

47) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทย ผล

การศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-29 ปี มากท่ีสุด โดยรวมอายุ

เฉล่ียประมาณ 33 ปี นกัท่องเท่ียวเพศหญิงจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

มากกว่าเพศชาย โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัต่อคนเท่ากบั 1,049.56 บาท ในดา้นการใชจ่้ายเพ่ือซ้ือสินคา้

และของท่ีระลึกพบว่าใชจ่้าย 652.78 บาทต่อวนัต่อคน โดยเพศหญิงจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ือซ้ือสินคา้และของท่ี
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ระลึกสูงสุด นกัท่องเท่ียวอายุ 15-29 ปี อายุ 30-44 ปี และ 60 ปี จะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และของท่ี

ระลึกสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มอายุ 45-59 ปีจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการบนัเทิงสูงท่ีสุด นกัท่องเท่ียวทุกระดบั

รายไดจ้ะมีค่าซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกมากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวท่ีมีสภาพสมรสแลว้จะมีค่าซ้ือสินคา้และ

ของท่ีระลึกสูงท่ีสุด ส่วนผูท่ี้มีสถานภาพโสดและหมา้ย หย่า แยกกนัอยู่ จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการบนัเทิงสูง

ท่ีสุด   ในดา้นอาชีพ พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพต่างๆ จะมีค่าซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกสูงท่ีสุด 

ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีอาชีพ ไม่ท างาน วา่งงาน จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการบนัเทิงสูงท่ีสุด 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัผูป้ระกอบการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิ้ม

แยม้แจ่มใส อธัยาศยัดี มีความเป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัศพฒัน์ ถิรกุลเพ่ิมพงศ์ (2554, 

หนา้ 123-126 ) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการมาท่องเท่ียวท่ี

ตลาดน ้าอโยธยา จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-29 ปี 

มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

5,001-10,000 บาท จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั เม่ือน ามา

เรียงล าดบัความส าคญัของแต่ล าปัจจยัตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ ซ่ึงทุกปัจจยันั้นนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านสินค้าและบริการ 

จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีจ าหน่ายทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะสินคา้ท่ีจ าหน่ายเป็นของอุปโภคบริโภคมีของกินมากมายหลายชนิดซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของ

อ าเภอต่างๆในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และมีบริการล่องเรือชมห่ิงหอ้ยท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสนุกสนาน

ในการมาท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาพร ภูมิธรรมรัตน์ (2548,หน้า 73-75) ไดศึ้กษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบั

ความส าคญัและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล มีระดบัความแตกต่างในการตดัสินใจซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 
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ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีสินคา้จ าหน่าย

หลายประเภท หลายยี่หอ้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใช้

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัตามสถิติ 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มบริเวณตลาดน ้ า

บา้นดอนมีความสดช่ืนสบายตา สบายใจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน 

ตอ้งการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ริมเข่ือนแม่น ้าชมทศันียภาพยามค ่าคืน ท าใหรู้้สึกผ่อนคลาย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551,หนา้ 186-187) ไดท้ าวิจยัเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

บูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย ั่งยืน ท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

วตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและใช้

หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท่ีเกาะพะ

งนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการแผนพฒันาทั้งมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ

จิตใจไวใ้นแผนเดียวกนัและบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 4 กลุ่มไดแ้ก่ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนกัท่องเท่ียวรวมทั้งส้ิน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการ

วางแผนเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 

ได้แก่ การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเน้นการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยพฒันาเป็นศูนยก์ลางการ

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็งแก่ชุมชนโดยยึด

หลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย ์เกษตรยัง่ยืนและเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุ้มชน

สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัขั้นตอนการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการท่ี

เหมาะสมและสะดวกแก่ผูม้าท่องเท่ียว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
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ของร้านคา้ท่ีวางจ าหน่ายสินคา้และบริการดีท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ พรพรรณ สุวรรณประทีป (2549,หนา้ 101-108) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนของตลาดน ้ าดอนหวาย ผลวิจยัพบว่า ความพร้อมในดา้นการรองรับของ

ชุมชน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและส่วนประสมทางการตลาดท่ีน าเขา้มาใชเ้พ่ือเป็นส่ิงดึงดูด

นกัท่องเท่ียวท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาต่างกเ็ห็นว่าบรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชนท่ีคงอนุรักษค์วาม

เป็นตลาดน ้าไว ้อาหารพืชผกั ผลไม ้เป็นส่ิงดึงดูดใจใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวน้ี แต่อย่างไร

กต็ามตลาดน ้าวดัดอนหวายยงัคงมีขอ้จ ากดัในดา้นของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพของสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบั

ราคา รวมถึงการส่งเสริมการตลาด ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งพฒันาและเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ

ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การใหบ้ริการเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั ป้ายประกาศเตือนขอ้ควรระวงั

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นตูโ้ทรศพัทส์าธารณะและหน่วยปฐมพยาบาล 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัทางเดินภายในตลาดน ้ าบา้นดอน มีความ

สะอาดและปลอดภยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการใหบ้ริเวณทางเดินมีความสะอาด ดูแลว้สบาย

ตา มีคนดูแลรักษาความปลอดภยัตามสถานท่ีจอดรถและตามทางเดินตลอดเส้นทางท่ีเดินเท่ียวตลาดน ้ า

บา้นดอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ สุวรรณประทีป (2549,หน้า 101-108) ไดศึ้กษาแนว

ทางการพฒันาการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนของตลาดน ้าดอนหวาย ผลการศึกษาพบว่า ความ

พร้อมในดา้นการรองรับของชุมชน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและส่วนประสมทางการตลาดท่ี

น าเขา้มาใชเ้พ่ือเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาต่างก็เห็นว่าบรรยากาศวิถีชีวิต

ของชุมชนท่ีคงอนุรักษค์วามเป็นตลาดน ้าไว ้อาหารพืชผกั ผลไม ้เป็นส่ิงดึงดูดใจใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวยงั

แหล่งท่องเท่ียวน้ี แต่อย่างไรก็ตามตลาดน ้ าวดัดอนหวายยงัคงมีข้อจ ากัดในด้านของผลิตภัณฑ์ และ

คุณภาพของสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัราคา รวมถึงการส่งเสริมการตลาด ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

ตอ้งพฒันาและเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ได้แก่ การให้บริการเคร่ืองฝากถอน

อตัโนมติั ป้ายประกาศเตือนขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตูโ้ทรศพัทส์าธารณะและหน่วยปฐมพยาบาล 

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกภายในตลาดน ้ารวมถึง

มีป้ายบอกทางตั้งแต่เส้นทางหลกัจนถึงตลาดน ้ าบ้านดอน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักท่องเท่ียวมีความ
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ตอ้งการท่ีจะทราบขอ้มูลการเดินทางเพ่ือใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวบางคนไม่ช านาญเส้นทางถา้มีป้ายบอกทางจะท าให้สะดวกในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ สุวรรณประทีป (2549,หน้า 101-108) ได้

ศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนของตลาดน ้าดอนหวาย ผลวิจยัพบว่า 

ความพร้อมในดา้นการรองรับของชุมชน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีน าเขา้มาใช้เพ่ือเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมาต่างก็เห็นว่า

บรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชนท่ีคงอนุรักษ์ความเป็นตลาดน ้ าไว ้อาหารพืชผกั ผลไม ้เป็นส่ิงดึงดูดใจให้

เดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวน้ี แต่อยา่งไรกต็ามตลาดน ้าวดัดอนหวายยงัคงมีขอ้จ ากดัในดา้นของ

ผลิตภณัฑ ์และคุณภาพของสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัราคา รวมถึงการส่งเสริมการตลาด ส าหรับส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีตอ้งพฒันาและเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านต่างๆในภาพรวม 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้าบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดใ้หค้วามส าคญัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดในดา้นต่างๆ ตามล าดับได้แก่ ราคา (Price ) บุคลากร (People) สินคา้และบริการ 

(Product ) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการในการใหบ้ริการ (Proceess) ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล าดับ ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัศพฒัน์ ถิรกุลเพ่ิมพงศ์ (2554, หนา้ 123-126 ) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญในการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าอโยธยา จากการศึกษาพบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ มี

อาชีพเป็นนกัเรียนนกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท จากการศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั เม่ือน ามาเรียงล าดบัความส าคญัของแต่ล า

ปัจจยัตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้น

องค์ประกอบทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงทุกปัจจยันั้น

นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหวงัวา่ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าบา้นดอน จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีขอ้เสนอแนะในการน าผล
การศึกษาไปใชด้งัน้ี 

 ด้านราคา จากการศึกษานกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นคุณภาพและขนาดของ
สินคา้เหมาะสมกบัราคา ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาสินคา้และอาหารใหมี้ความเหมาะสมกบัความ
เป็นจริงและอยูบ่นมาตรฐานเดียวกนั 

 ด้านบุคลากร จากการศึกษานักท่องเท่ียวให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านผูป้ระกอบการ
ให้บริการดว้ยความสุภาพ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรบริการนกัท่องเท่ียวดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส ควรมี
การอบรมเก่ียวกบัการบริการนกัท่องเท่ียวดว้ยความเอาใจใส่และความสุภาพเพ่ือจะไดพ้ฒันาการบริการ
ใหดี้ยิ่งข้ึน 

 ด้านสินค้าและบริการ  จากการศึกษานักท่องเท่ียวให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านความ
หลากหลายของสินคา้และบริการ ดงันั้นจึงควรมีการจดัหมวดหมู่สินคา้และบริการท่ีชดัเจน หาซ้ือไดง่้าย
และตรงความตอ้งการการซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน 

 ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ จากการศึกษานักท่องเท่ียวให้ความส าคัญมากท่ีสุดในดา้น
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มบริเวณตลาดน ้ าบา้นดอนมีความสดช่ืนสบายตาสบายใจ ดงันั้น ควรมีการ
ตกแต่งสถานท่ีใหมี้ความสวยงามให้หลากหลายอยู่เสมอ เช่น การประดบัไปใหเ้ป็นรูปต่างๆตามทางเดิน 
มีการจดัสถานท่ีเพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีมุมถ่ายรูปเพ่ิมมากข้ึน ควรปรับปรุงดา้นความสะอาดและความ
ปลอดภยัใหม้ากข้ึน  

 ด้านกระบวนการในการให้บริการ จากการศึกษานกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้นมี
พนกังานอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภยับริเวณริมแม่น ้าและพ้ืนท่ีจอดรถเป็นอย่างดี ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการอบรมเก่ียวกบัการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวและการดูแลรักษาความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวตลอดจนการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวจนส้ินสุดกระบวนการการท่องเท่ียวและ
ควรจดัใหมี้ยามรักษาความปลอดภยัอยูทุ่กจุดท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษานกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นมีการ
แยกประเภทร้านคา้ชนิดเดียวกนัไวด้ว้ยกนัเพ่ือความสะดวกในการชมและเลือกซ้ือสินคา้ ดงันั้น ควรมีการ
แยกประเภทสินคา้ชนิดเดียวกนัอยู่บริเวณเดียวกนั เพ่ือไม่ใหน้กัท่องเท่ียวสับสนและสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินคา้ 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษานกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้นมีเวบ็ไซต์
ให้นักท่องเท่ียวไดสื้บคน้ขอ้มูล ดงันั้น ควรลงรายละเอียดขอ้มูลและรายละเอียดการท่องเท่ียวเก่ียวกบั
ตลาดน ้ าบา้นดอนทางเวบ็ไซต์ให้มากข้ึน ควรมีการจดัประชาสัมพนัธ์แนะน าการท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวท่ีตลาดน ้าบา้นดอนมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
          แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา วดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ของวดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม วิธี
การศึกษาการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผา่นการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัในการศึกษา วดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์
กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกัท่ีส าคญั 3 กลุ่มคือ เจา้อาวาสวดัไร่ขิง หรือตวัแทน, ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
โดยรอบวดัไร่ขิง และนักท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววดัไร่ขิง รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวกรณีศึกษา วดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยการรวบรวมจาก
หนงัสือ งานวจิยั บทความ เอกสารต่างๆ ผา่นการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
          ผลการศึกษาพบว่า วดัไร่ขิงหรือวดัมงคลจินดา มีจุดเด่น ก็คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิงท่ีอยู่ใน
อุโบสถ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือ และเส่ือมใสศรัทธาของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ท าให้
นักท่องเท่ียวต้องการท่ีจะเขา้ไปกราบนมสัการไหวพ้ระหลวงพ่อวดัไร่ขิง จากการสอบถามถึง
แนวทางในการพฒันาวดัไร่ขิง ทางวดัยงัจะเนน้ท่ีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และสร้าง
ความสะดวกสบาย รวมทั้งการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก ใหก้บันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด จดัสถานท่ี
พกัผ่อนหยอ่นใจให้กบันกัท่องเท่ียว การอ านวยความสะดวกในการคมนาคม มีรถเมล์จากขสมก. 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีรถยนตส่์วนบุคคล ไดรั้บความสะดวกสบาย และ
จดัท่ีจอดรถใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทางวดัมีการจดัการเร่ืองการบ าบดัน ้ าเสีย 
มีโรงเก็บขยะ และมีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาด มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ในบริเวณรอบๆ วดั เพื่อ
สร้างความร่มร่ืนใหก้บันกัท่องเท่ียว มีการจดัร้านอาหาร ร้านคา้สวสัดิการท่ีหลากหลาย และราคา 
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เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว ด้านห้องน ้ า จะมีบริการตามจุดต่างๆ มีการจัดตลาดนัด เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อของท่ีระลึก ราคาถูก ในการจดัการให้วดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น 
ทางวดัจะมีการเปิดโบสถ์ 24 ชัว่โมง รวมทั้งมีการสนบัสนุนในประเพณีต่างๆ โดยทางวดัจะมีการ
ท าประชาสัมพนัธ์อยูต่ลอดเวลา  
          ส าหรับนักท่องเท่ียวต้องการมาเท่ียวท่ีวดัไร่ขิง เพื่อต้องการกราบไหวห้ลวงพ่อวดัไร่ขิง 
ตอ้งการท าบุญ และขอพรจากหลวงพ่อ ยงัไดท้  าบุญท่ีหลากหลาย และไดท้  ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ไดพ้กัผ่อนในสวนหย่อมท่ีทางวดัไดจ้ดัให้เพื่อพกัผ่อนดว้ย และมีขอ้เสนอแนะว่า ทางวดัควรเร่ง
ก่อสร้างสถานท่ีต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อท าให้ทศันียภาพของทางวดั
สวยงามมากข้ึน ควรมีการปลูกตน้ไมใ้ห้มากข้ึน เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบันกัท่องเท่ียว รวมทั้งมี
การท าประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางวดัให้มากข้ึน  ดา้นประชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบ บริเวณวดั
ไร่ขิง ตอ้งการให้ทางวดัจดัสถานท่ีส าหรับพ่อคา้แม่คา้ ให้มีท่ีท าหาหากิน และสนบัสนุนสถานท่ี
ใหก้บัพอ่คา้แม่คา้ท่ีเป็นคนพื้นท่ีก่อน  
 
ค ำส ำคญั 
          นกัท่องเท่ียว,การท่องเท่ียว,การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว      
 
Abstract 

          Development for Attraction Tourism case study Wat Rai Khing, Sam Phan 

District, Nakorn Pathom. The objective for study to arrive at a problem and the trend 

in tourist attraction development and study the factor that affect the trend in tourist 

attraction development of the farm Wat Rai Khing, Sam Phan District, Nakorn 

Pathom the way studies the research in this time is manner quality research changes 

the observation and interview deep manner with informant pillar group in the 

education Wat Rai Khing, Sam Phan District, Nakorn Pathom by the education from 

interviewing group 3 pillar important group informants is Wat Rai Khing abbot or an 

agent is residence people stays around Wat Rai Khing and a tourist at travel come to 

travel Wat Rai Khing and study arrive at development tourist attraction case study 

trend Wat Rai Khing, Sam Phan District, Nakorn Pathom by the accumulation from a 

book research article a document is all change the observation and interviewing 

manner deep with informant group  

          The education meets that Wat Rai Khing auspicious temple is precious stone 

there is the prominent point. Wat Rai Khing location temple in a church which be that 

respect and deteriorate clear believe in of a tourist very much make a tourist will want 

to enter to humble oneself before worship pay respect to the Buddha me Wat Rai 

Khing from inquiring arrives at the trend in Wat Rai Khing development temple way 

will still emphasize at the requirement of a tourist is a principle and build the easiness 

and the arrangement seeks the facilities give with a tourist most every the recreational 

area relaxes to give with a tourist  the facility in the transportation there is a bus from 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1060 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



the Bangkok Mass Transit Authority for offer the convenience give with a tourist who 

have no the private car receive the easiness and very a parking lot enough with the 

requirement of a tourist And has the administration about dirty water cure there is 

garbage storehouse and have an officer waits for to clean , there is growing tree big in 

the perimeter for build the shady gives with a tourist there is food shop arrangement  

welfare various stores , and the price is appropriate a tourist. bathroom side will have 

serve follow all dot there is weekend market arrangement for a tourist has shopped for 

in memory of cheapness in the administration gives a temple is tourist manner culture 

that attraction temple way has will opening church 24 hour and have the supporting in 

all tradition by temple way has will doing public relations stays all the time  

          For a tourist wants to come to tour at farm ginger temple for want to humble 

oneself before me farm ginger temple want to make merit and beg for the blessing 

from me still get make merit that various and get do all activity and get relax in small 

area temple park has very for relax and have the suggestion that temple way should 

hurry to build all place that manage finished quickly for make the scenery of temple 

beautiful way more and more be supposed to growing tree too much go up for build 

the shady gives with a tourist and have doing public relations all activity of temple 

way too much go up people location side around temple farm ginger area want to 

make way for very place temple for woman monger merchant , have that do seek earn 

one's living and support the place gives with woman monger merchant who is area 

person. 

 

Key Word (s)  

          Tourist, Tourism, Development for Attraction Tourism 

 
บทน ำ 
          อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคญัน ามาซ่ึงเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วน
ส าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการ
ลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญั ในการสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ภาคผลิตและบริการ
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามล าดบัมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจาก ปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย
ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2554) 
          ในมิติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินพ านกัในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ท่ีมีการเดินทางท่องเท่ียวไปตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ การเรียนรู้และท าความเขา้ใจพฤติกรรมและทศันคติในช่วงท่ีผ่านๆมา ท าให้ทราบถึง
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม ซ่ึงอาจเป็นผลให้เกิดการพฒันารูปแบบกระแสการ
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เดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะในกรณีแนวโนม้การสร้างมูลค่าเพิ่มทางความคิดต่อ
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในมิติอ่ืนๆ นอกจากการสัมผสัดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 เช่นท่ีผา่นๆมา 
และในอีกมิติหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิด
จากความขดัแยง้ทางสังคมและการเมือง  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอย่าง
หลีกเล่ียงไดย้าก การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการฟ้ืนฟู
สภาวะของประเทศใหก้ลบัมาเป็นปกติไดโ้ดยเร็ว จึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งน ามาศึกษาและพิจารณาเป็น
ล าดบัตน้ๆ ดงันั้น การศึกษาเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมในเชิงจิตวิทยา โดยเฉพาะการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
ทศันคติต่อการท่องเท่ียว แรงจูงใจ หรือแรงผลกัดนัพื้นฐานทั้งทางกายภาพ (Functional Drive) และ
แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Drive) ซ่ึงจะส่งผลให้เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเร่งด่วน  
                จงัหวดันครปฐม ก็เป็นอีกจงัหวดัหน่ึง ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญั ทางดา้นศาสนา
ศิลปะและวฒันธรรม จังหวดันครปฐมเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ จึงมีความเหมาะสมท่ีจังหวดั
นครปฐม จะดึงนกัท่องเท่ียวให้หันมาท่องเท่ียวและใชจ่้ายในจงัหวดัมากข้ึน ดว้ยการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จัก และได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวมากข้ึน และรองรับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีหน่ึงในจงัหวดั คือ วดัไร่ขิง ตั้งอยู่ท่ีริมแม่
น ้าท่าจีนหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่แม่น ้านครชยัศรี สังกดัคณะสงฆฝ่์ายมหานิกายสร้างโดยสมเด็จพระ
พุทธฒาจารย ์(พุก) มีหลวงพอ่วดัไร่ขิง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัเป็นพระประธาน ในช่วงวนั
ข้ึน 13 ค ่า ถึงแรม 3 ค ่า เดือน 5 และช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี จะมีงานเทศกาลนมสัการปิดทอง
หลวงพ่อวดัไร่ขิงประจ าปี ซ่ึงเป็นงานใหญ่ของชาวนครปฐม (ส านกังานพระพุทธศาสนา จงัหวดั
นครปฐม 2552) ถึงแมว้า่ วดัไร่ขิง จะเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเล่ือมใสในพุทธศาสนา เป็นอยา่ง
มาก อีกทั้งยงัข้ึนช่ือในเร่ือง อาหารการกิน สถานท่ีท่องเท่ียว และการจดังานประจ าปี ซ่ึงถือว่ามี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีแนวโนม้ท่ีจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนในอนาคต แต่วดัไร่ขิง ก็
ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนกัท่องเท่ียว มีจุดประชาสัมพนัธ์
และใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ควรมีการพฒันาเพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที เน่ืองจากวา่ ถา้หากนกัท่องเท่ียวเกิดประสบเหตุการณ์บางอยา่ง การแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว
สร้างใหเ้กิดความประทบัใจ และไม่มีการสูญเสียใดๆ เกิดข้ึนได ้ในส่วนของปัญหาทางดา้นบริการ 
ควรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย ท่ีดูแลนกัท่องเท่ียวเป็นเร่ืองส าคญั ในเร่ืองของกิริยามารยาท  เพื่อ
สร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ส่วนในเร่ืองของการคมนาคม วดัไร่ขิงยงัถือวา่เป็นรองอยู ่
เน่ืองจากวา่ การเดินทางยงัเป็นไปอยา่งล าบาก โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้ดินทางดว้ยรถยนต์
ส่วนตวั จะเกิดความล าบากเป็นอย่างมาก หรือแมก้ระทั้งการน ารถยนตส่์วนตวัเพื่อไปท่องเท่ียว ท่ี
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อาจจะไม่ไดรั้บความสะดวกสบาย ในการหาท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว 
ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี อาจจะท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่พอใจ และอาจจะท าให้ไม่อยากท่ีจะมา
ท่องเท่ียวท่ีวดัไร่ขิง ก็เป็นไปได ้
          จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ของวดัไร่ขิง เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันา วดัไร่ขิง ท่ีสามารถท าให้วดัไร่ขิง
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เขา้มาจ านวนมากข้ึน จนท าให้เพิ่มรายได้
ใหก้บัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง และน าความเจริญมาสู่ทางวดัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ของวดัไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ของวดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม 

 
ขอบเขตกำรวจิยั 
 
          การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา วดัไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  โดยในการศึกษาในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ีคือ 
          1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผา่นการสังเกตและสัมภาษณ์
เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษา  วดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ศึกษาจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญั  3 กลุ่มคือ เจา้อาวาสวดัไร่ขิง หรือตวัแทน, ประชาชนท่ี
อาศยัอยูโ่ดยรอบวดัไร่ขิง และนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววดัไร่ขิง 
          2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาถึงแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวกรณีศึกษา วดัไร่ขิง อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม โดยการรวบรวมจากหนงัสือ  งานวิจยั  บทความ  เอกสารต่างๆ  ผา่น
การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
          3.  ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาด าเนินงานการวิจัยระหวา่งเดือนกนัยายน  พ.ศ. 
2556   ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
          ผูว้ิจยัไดว้างแผนและเลือกเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ดว้ยการเขา้ไปคลุกคลีกบัประชาชนโดยรอบวดัท่ีผูว้ิจยัมีความคุน้เคย โดยผูว้ิจยัได้
สังเกตซักถามจดบันทึก นอกจากน้ียงัมีการบนัทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อน ามาตีความหรือ
พิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆอีกคร้ังในภายหลงั และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) เพื่อเก็บขอ้มูลแบบผูใ้ห้ขอ้มูลไม่รู้สึกตวัว่าถูกเก็บขอ้มูลอยู่ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใชว้ิธีสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบดว้ย 
เจา้อาวาสวดัไร่ขิง ประชาชนท่ีอยูร่อบวดัไร่ขิง และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียววดัไร่ขิง ซ่ึงค าถามต่างๆ 
ผูว้จิยัไดต้ั้งเป็นแนวค าถามคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เป็นลกัษณะ
การพดูคุยแบบธรรมชาติมากกวา่ การตั้งใจถามค าถามแบบเคร่งเครียด เพื่อตอ้งการค าตอบ 
 
วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 
          ผูว้ิจ ัยจะน าข้อมูล ท่ีได้จากการลงพื้นท่ีภาคสนามมาจัดล าดับเหตุการณ์เรียบเรียง เพื่อ
พรรณนาวิเคราะห์ หากมีขอ้มูลส่วนใดยงัไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัเก็บเพิ่มตลอดเวลาระหวา่งท าการวิจยั 
เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยประมวลผลและรายงานในรูปแบบเชิงพรรณนา  คือ
ประวติัความเป็นมาของวดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แนวทางการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมาเท่ียววดัไร่ขิง ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัไร่ขิง พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียววดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ความตอ้งการความ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากวดัไร่ขิง ของประชานท่ีอาศยัโดยรอบ และการน าเสนอแนวทางในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 
วธิกีำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 
          ในการด าเนินการวิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเช่ือถือมีความถูกตอ้งแม่นย  า และทุกขั้นตอน
ในการศึกษามีความสมบูรณ์ผูว้จิยัไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique)  
ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ขอ้มูลแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียววดัไร่
ขิง การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการสอบถามขอ้มูลโดยตรงกบัผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั การตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้ (Data Triangulation) จากการสอบถามขอ้มูลเดียวกนัหลายๆ
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คร้ัง จากกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั เป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัดว้ยแนวค าถามชุดเดียวกนัหลายๆ คร้ังถามค าถามซ ้ าในเวลาท่ีต่างกนั และมีการจดัเรียง
แนวค าถามท่ีต่างกนั  
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
          ในข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต จะถูกน ามาตรวจสอบความ
ครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ น ามาหาขอ้สรุปและตีความ (Conclusion and 
Interpretation) แลว้น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา ตามกรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังน้ี 
 
สรุปผลกำรวจิยั 
 
          วดัไร่ขิง ตั้งอยู่ท่ีริมแม่น ้ าท่าจีนหรือเรียกอีกช่ือว่าแม่น ้ านครชยัศรี ต าบลไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม มีหลวงพอ่วดัไร่ขิงซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั เป็นพระประธาน ท่ีชาว
นครปฐมเคารพนับถือ เดิมเป็นวดัราษฎร์ ต่อมาจึงยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามญั ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ 32 กม. วดัไร่ขิงเป็นวดัราษฎร์ สร้างเม่ือ พ.ศ. 
2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เรียกช่ือวดัตามช่ือต าบล เม่ือสร้างเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปจากวดัศาลาปูนมาประดิษฐานไวท่ี้วดัไร่ขิงดว้ย ปัจจุบนัชาวบา้นเรียกกนัว่า หลวงพ่อ
วดัไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 4 ศอก 2 น้ิวเศษ สูง 4 ศอก 16 น้ิวเศษ พุทธ
ลกัษณะเป็นสมยัเชียงแสน สันนิษฐานวา่เป็นฝีมือช่างสมยัไทยลา้นนา และลา้นชา้ง ตามต านาน เล่า
ว่าลอยน ้ ามา และอญัเชิญข้ึนไวท่ี้วดัศาลาปูน วดัไร่ขิง เป็นวดัท่ีพุทธศาสนิกชนรู้จกักันดี นิยม
เดินทางไปนมสัการหลวงพ่อวดัไร่ขิงกนัอยู่เสมอ ทุกวนัอาทิตยจ์ะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้
จ  าหน่ายหนา้วดั และท่ีบริเวณริมแม่น ้ าหนา้โบสถ์จะมีชาวสวนพายเรือน าผลไมม้าขาย และบริเวณ
ริมแม่น ้ าหน้าโบสถ์น้ีเป็นเขตอภยัทาน ร่มร่ืน มีปลาสวายตัวโตนับพนัอาศัยอยู่ นักท่องเท่ียว
สามารถซ้ือขนมปังเล้ียงปลาได้ และยงัมีก๋วยเต๋ียวเรือ (หมู) รสเลิศขายทุกวนั นอกจากน้ียงัมี
พิพิธภณัฑ์ของเก่า รวบรวมของเก่าเช่นถว้ยชาม หนงัสือเก่า ซ่ึงชาวบา้นน ามาถวายวดัจดัแสดงไว ้
ในระหวา่งวนัข้ึน 13 ค ่า ถึงแรม 3 ค ่าเดือน 5 ของทุกปี ทางวดัไร่ขิงจะจดังานนมสัการหลวงพ่อวดั
ไร่ขิงข้ึน มีการออกร้านและมหรสพมากมาย 
          ส าหรับช่ือวดันั้น มีเร่ืองเล่าว่า พื้นท่ีวดัในอดีตมีชาวจีนปลูกบา้นอาศยัอยูก่นัเป็นจ านวนมาก
และนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบน้ีว่า “ไร่ขิง” 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1065 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87


ต่อมา เม่ือมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งข้ึนจึงไดมี้การสร้างวดัเพื่อเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้น 
ดงันั้น วดัจึงไดช่ื้อตามช่ือของหมู่บา้นหรือชุมชนวา่ “วดัไร่ขิง” ในราวปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระมหา
สมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เสด็จตรวจเยี่ยมวดัในเขตอ าเภอ
สามพราน สมเด็จฯ ไดเ้สด็จมาท่ีวดัไร่ขิง และทรงตั้งช่ือวดัใหม่วา่ “วดัมงคลจินดาราม” ทั้งทรงใส่
วงเล็บช่ือเดิมต่อทา้ยจึงกลายเป็น “วดัมงคลจินดาราม  (ไร่ขิง)” เม่ือเวลาผา่นพน้มานานและคงเป็น
เพราะความกร่อนของภาษาจีนท าให้วงเล็บหายไป คงเหลือเพียงค าวา่ “ไร่ขิง” ต่อทา้ยค าวา่ “มงคล
จินดาราม” จึงตอ้งเขียนวา่ “วดัมงคลจินดาราม-ไร่ขิง” แต่ในทางราชการยงัคงใชช่ื้อเดิมเพียงวา่ “วดั
ไร่ขิง” สืบมาจนทุกวนัน้ี องคห์ลวงพ่อวดัไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 4 
ศอก 2 น้ิวเศษ สูง 4 ศอก 16 น้ิวเศษ ประดิษฐานอยูบ่นฐานอยูบ่นฐานชุกชี 5 ชั้น เบ้ืองหนา้ผา้ทิพยป์ู
ทอดลงมาองค์หลวงพ่อวดัไร่ขิงประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถ หันพระพกัตร์ไป
ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) ซ่ึงหน้าวดัมีแม่น ้ านครชยัศรีหรือแม่น ้ าท่าจีนไหลผ่าน จากหนงัสือประวติั
ของวดัไร่ขิงไดก้ล่าวไวว้่า สมเด็จพระพุฒาจารย ์(พุก) ไดอ้ญัเชิญมาจากวดัศาลาปูน โดยน าล่องมา
ทางน ้าดว้ยการท าแพไมไ้ผห่รือท่ีเรียกกนัวา่ แพลูกบวบรองรับองคพ์ระปฏิมากรณ์ เม่ือถึงหนา้วดัไร่
ขิงจึงไดอ้ญัเชิญข้ึนประดิษฐานไวภ้ายในอุโบสถ ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ซ่ึงเป็นวนัสงกรานต์
พอดีจึงมีประชาชนจ านวนมากมาชุมนุมกนั ในขณะท่ีอญัเชิญองคห์ลวงพอ่ข้ึนจากแพ สู่ปะร าพิธีได้
เกิดอศัจรรยแ์สงแดดท่ีแผดจา้กลบัพลนัหายไป ความร้อนระอุในวนัสงกรานตก์็บงัเกิดมีเมฆด ามืด
ทะมึน ลมป่ันป่วน ฟ้าคะนอง และบนัดาลใหมี้ฝนโปรยลงมาท าใหเ้กิดความเยน็ฉ ่าและเกิดความปิติ 
ยนิดีกนัโดยทัว่หนา้  
          จากการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของวดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ของตวัแทนเจา้อาวาส คือ พระครูบญัชา ท่ีท าหนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของทางวดัไร่ขิง 
ได้กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของวัดไร่ขิงจะเน้นท่ีความต้องการของ
นักท่องเท่ียวว่าตอ้งการอะไร อย่างไร และจุดขายของวดัไร่ขิง ก็คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิงในพระ
อุโบสถ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาของนกัท่องเท่ียว และยงัตอ้งการมาเพื่อพกัผ่อน ตอ้งการธรรมชาติ 
หรือตอ้งการเขา้มาเพื่อไหวพ้ระสวดมนต ์ทางวดัก็จดัสถานท่ีพกัผอ่นให้โดยการท าสวนหยอ่มหนา้
โบสถ์ จดัท าสถานท่ีส าหรับกิจกรรมของเด็กๆ ท่ีมากบัครอบครัว ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เป็นการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมากราบไหวห้ลวงพ่อวดัไร่ขิง ไดมี้กิจกรรมอ่ืนๆ ท าดว้ย ซ่ึงทางวดัไร่ขิง จะ
ไดเ้ปรียบในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง เพราะดา้นหนา้วดัติดกบัแม่น ้ าท่าจีนหรือแม่น ้ านครชยัศรี ไดมี้การ
จดัล่องเรือใหก้บันกัท่องเท่ียว ไดแ้วะเขา้มากราบสักการะหลวงพ่อวดัไร่ขิงอีกทางหน่ึง ในปัจจุบนั 
ได้มีการประสานงานกับทาง ขสมก. ในการจัดท่ารถเมล์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีรถยนตส่์วนบุคคล ไดรั้บความสะดวกสบาย ซ่ึงให้บริการตั้งแต่วงเวียนใหญ่ จน
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF


มาถึงท่ารถในบริเวณวดัไร่ขิง ตลอด 24 ชัว่โมง ในดา้นการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม และดูแลด้าน
ทรัพยากร ทางวดัไดมี้การจดัการเร่ืองการบ าบดัน ้ าเสีย มีโรงเก็บขยะ และมีเจา้หน้าท่ีคอยท าความ
สะอาดอยูเ่สมอ มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ในบริเวณรอบๆ วดั เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบันกัท่องเท่ียว
มากข้ึน ทางด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก ทางวดัมีการจดัร้านอาหาร ร้านค้า
สวสัดิการท่ีหลากหลาย และราคาเหมาะสมกับนักท่องเท่ียว ซ่ึงทางวดัจะเป็นผูบ้ริหารงานเอง
ทั้งหมด ดา้นหอ้งน ้า จะมีบริการตามจุดต่างๆ และจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยท าความสะอาดอยูเ่สมอ ทางวดั
มีการจดัตลาดนดั เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อของท่ีระลึก ราคาถูก ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณดา้นขา้งของทาง
วดั และในอนาคต จะมีการขยายตลาดนัดใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียวให้
เดินทางไปซ้ือของได้สะดวกมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัแนวทางในการจดัการให้วดัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะมีการเปิดโบสถ์ 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงทางวดัจะมีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลให้ความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นการน า
ศาสนาเข้ามาเป็นช่วยในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมด้วย รวมทั้ งมีการสนับสนุนใน
ประเพณีต่างๆ เช่น วนัสงกรานต์ จะจดัให้มีการรดน ้ าด าหัว การจดังานประจ าปีของทางวดั การ
สนบัสนุนการแข่งเรือ โดยทางวดัจะมีทีมงานท่ีคอยท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์งานประเพณีต่างๆ อยู่
เสมอ  
          ในการสร้างแรงจูงใจให้กบันกัท่องเท่ียวนั้น ส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวท่ี
วดัไร่ขิง เพราะมีความศรัทธาต่อหลวงพอ่วดัไร่ขิงอยูแ่ลว้ และทางวดัจะมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างความสะดวกสบายให้กบันกัท่องเท่ียว เช่น การเปิดโบสถ์ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งการสร้าง
ความสะดวกในการเดินทางให้กบันักท่องเท่ียว หลายๆ รูปแบบ เช่น มีอู่รถเมล์ ท่ีให้บริการ 24 
ชัว่โมง นอกจากการใหค้วามสะดวกในดา้นการคมนาคม ดา้นความศรัทธาในหลวงพ่อวดัไร่ขิงแลว้ 
ทางวดัยงัใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นสาธารณสุข เช่น การสร้างโรงพยาบาลตา รวมทั้งมีการส่งเสริม
การจดักิจกรรมงานประจ าปี เพื่อดึงดูดความสนใจให้กบันักท่องเท่ียว  เช่น การจดัประกวดร้อง
เพลง การน าศิลปิน นกัร้อง ดารา มาร่วมในงานประเพณีประจ าปี   
           จากการสอบถามขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบครอบครัว  มาเพื่อตอ้งการ
กราบไหวห้ลวงพ่อวดัไร่ขิง ตอ้งการท าบุญ และตอ้งการท ากิจกรรมทางดา้นศาสนาท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งทางวดัมีทศันียภาพท่ีร่มร่ืน มีการเดินทางท่ีสะดวกข้ึน มีรถเมล์ท่ีให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
แต่ส่วนมากน ารถยนตส่์วนตวัมาท่องเท่ียว รวมทั้งตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีใกลเ้คียง เช่น ตลาด
น ้ าดอนหวาย เป็นต้น และทางวดัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากข้ึน มีห้องน ้ าท่ีสะอาด มี
เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลให้บริการอยูเ่สมอ มีการจดัสวนหย่อมเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดพ้กัผอ่น ส่วนใหญ่
รู้สึกพอใจในการท่องเท่ียว เพราะนอกจากจะได้กราบหลวงพ่อวดัไร่ขิงแล้ว ยงัได้ท าบุญท่ี
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หลากหลาย และไดท้  ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งไดพ้กัผอ่นในสวนหยอ่มท่ีทางวดัไดจ้ดัให้เพื่อพกัผอ่น
ดว้ย โดยกิจกรรมๆ ของทางวดั สามารถท าไดท้ั้งครอบครัว ซ่ึงทางวดัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ เพื่อสร้างความสวยงามให้กับสถานท่ี รวมทั้งให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเท่ียว แต่
นกัท่องเท่ียวมีขอ้เสนอแนะว่า ทางวดัควรเร่งก่อสร้างสถานท่ีต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ให้เสร็จ
อยา่งรวดเร็ว เพื่อท าให้ทศันียภาพของทางวดัสวยงามมากข้ึน ควรมีการปลูกตน้ไมใ้ห้มากข้ึน เพื่อ
สร้างความร่มร่ืนให้กบันกัท่องเท่ียว รวมทั้งมีการท าประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางวดัให้
มากข้ึน   
          จากการสอบถามในเร่ืองความตอ้งการความช่วยเหลือจากทางวดัไร่ของ ของประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบบริเวณวดัไร่ขิง พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณวดัไร่ขิง ตอ้งการให้ทางวดั จดัสถานท่ี 
ใหมี้ท่ีท าหาหากิน เป็นหลกัแหล่ง และมีรายไดป้ระจ าจากการขายสินคา้ ซ่ึงในปัจจุบนัทางวดัไร่ขิง 
ไม่มีนโยบายสนับสนุนสถานท่ีให้กับพ่อค้าแม่ค้า ท่ีเป็นคนพื้นท่ีมากนัก จึงอยากจะให้ทางวดั
พิจารณาถึงบุคคลท่ีจะเขา้มาขายสินคา้ในบริเวณวดั ควรจะค านึงถึงบุคคลในทอ้งถ่ินเสียก่อน    
 

กำรอภิปรำยผลกำรวจิยั  
 
          จากการศึกษาเร่ืองปัญหาและแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ของวดัไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม นั้น พบว่า จุดเด่นของวดัไร่ขิง ก็คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิงท่ีอยู่ในอุโบสถ ซ่ึง
เป็นท่ีเคารพนบัถือ และเส่ือมใสศรัทธาของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ท าให้นกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ี
จะเขา้ไปกราบนมสัการไหวพ้ระหลวงพ่อวดัไร่ขิง จากการสอบถามถึงแนวทางในการพฒันาวดัไร่
ขิง จากพระครูบญัชา ซ่ึงท าหนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของทางวดัไร่ขิง ไดก้ล่าวว่า แนวทางในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของวดัไร่ขิง นอกจากจะเป็นการเขา้มาเพื่อท าบุญไวพ้ระแล้ว ทางวดัยงัจะ
เน้นท่ีความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก และสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจให้กบันกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการคมนาคม ร้านคา้สวสัดิการของ
ทางวดั ความสะอาดของห้องน ้ า การพฒันาวดัให้มีสถานท่ีโดดเด่น เช่น มีการจดัสวนหยอ่มเพื่อให้
พกัผอ่น การสร้างบา้นดิน การใหอ้าหารปลา การใหน้มปลาคราฟ เป็นตน้ ทางวดัไร่ขิง จะไดเ้ปรียบ
ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง เพราะดา้นหน้าวดัติดกบัแม่น ้ าท่าจีนหรือแม่น ้ านครชยัศรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ของสมชาย สนัน่เมือง (2540, หนา้ 19) กล่าววา่การพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้มีความย ัง่ยืน จะตอ้งมีการพิจารณาทั้งในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของ
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สถานท่ี ความพร้อมในเร่ืองการบริหารจดัการ ซ่ึงหากในปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวไม่พร้อมก็ยงัไม่
ควรเปิดใหผู้ค้นเขา้มาเท่ียว ซ่ึงท าใหศ้กัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวยงัคงอยูต่ลอดไป  
            นอกจากน้ีทางตลาดดอนหวาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงซ่ึงอยูใ่กลเ้คียง ไดมี้การ
จดัล่องเรือให้กบันักท่องเท่ียว ได้แวะเขา้มากราบสักการะหลวงพ่อวดัไร่ขิง มีการจดัท าแพท่ีใช้
รองรับนักท่องเท่ียวท่ีโดยสารมาทางเรือ มีรถเมล์จากขสมก. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล ไดรั้บความสะดวกสบาย จดัท่ีจอดรถให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศุภลกัษณ์ อคัรางกรู (2553 อา้งถึงใน วนชัพร จนัทรักษา, 
2554: 18) ให้ค  านิยามไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงศาสนา เป็นการเดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็น
หลกั ถือเป็นการปฏิบติัท่ีมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ซ่ึงเหตุผลในการเดินทางท่ีแทจ้ริงแล้ว อาจไม่มีการ
ท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ในปัจจุบนัการเดินทางลกัษณะน้ี จะรวมกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอยูด่ว้ย 
          ในด้านการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม และดุแลด้านทรัพยากร มีการจดัการเร่ืองการบ าบดัน ้ า
เสียก่อนจะทิ้งลงสู่แม่น ้ า มีโรงเก็บขยะ และมีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาด มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่
ในบริเวณรอบๆ วดั เพื่อสร้างความร่มร่ืนใหก้บันกัท่องเท่ียว มีการจดัร้านอาหาร ร้านคา้สวสัดิการท่ี
หลากหลาย และราคาเหมาะสมกบันักท่องเท่ียว ด้านห้องน ้ า จะมีบริการตามจุดต่างๆ และจะมี
เจา้หนา้ท่ีคอยท าความสะอาดอยูเ่สมอ มีการจดัตลาดนดั เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้ื้อของท่ีระลึก ราคา
ถูก ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ เหล่าน้ี ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ แลว้อยากท่ี
จะกลบัมาใช้บริการอีกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฏีความพึงพอใจของชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
(2555: 141) ให้ความหมายความพึงพอใจไวว้่า อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดใ้ช้
บริการท าใหเ้กิดความตอ้งการใชซ้ ้ าและตดัสินใจในบริการนั้นนานเท่าท่ียงัมีความพอใจอยู ่
          ในการจดัการให้วดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น ทางวดัจะมีการเปิดโบสถ์ 24 
ชัว่โมง เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กบันกัท่องเท่ียว รวมทั้งมีการสนบัสนุนในประเพณีต่างๆ 
เช่น วนัสงกรานต์ จะจดัให้มีการรดน ้ าด าหัว ซ่ึงจะคดัเลือกจากผูสู้งอายุ ท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอสาม
พราน การจัดงานประจ าปีของทางวดั โดยการแห่หลวงพ่อวดัไร่ขิง ไปยงัเส้นทางต่างๆ ให้
ประชาชนไดส้ักการะ ซ่ึงทางวดัจะมีช่ือเสียงในดา้นการสนบัสนุนการแข่งเรือ จะมีทีมแข่งเรือของ
ทางวดัเอง โดยทางวดัจะมีการท าประชาสัมพนัธ์อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของตุย้ ชุมสาย (2553: 60) กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไวว้า่ เป็นการท่องเท่ียว
เพื่อการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มุมมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อชมโบราณสถานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เพื่อติดตามความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีปัจจุบนั 
เพื่อร่วมท ากิจกรรมในงานเทศกาล งานฉลอง และเพื่อการแสดงศิลปะส าคญั 
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          ส าหรับนกัท่องเท่ียวแลว้ ส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการมาเท่ียวท่ีวดัไร่ขิง เพราะมีความศรัทธาต่อหลวง
พ่อวดัไร่ขิงอยู่แล้ว และทางวดัจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับ
นกัท่องเท่ียว เช่น การเปิดโบสถ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการสร้างความสะดวกในการเดินทาง
ใหก้บันกัท่องเท่ียว หลายๆ รูปแบบ เช่น มีอู่รถเมล ์ท่ีใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง รวมทั้งมีการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมงานประจ าปี เพื่อดึงดูดความสนใจให้กบันกัท่องเท่ียว  เช่น การจดัประกวดร้องเพลง 
การน าศิลปิน นักร้อง ดารา มาร่วมในงานประเพณีประจ าปี  จากการสอบถามข้อมูลจาก
นกัท่องเท่ียว มาท่ีวดัไร่ขิงเพื่อตอ้งการกราบไหวห้ลวงพ่อวดัไร่ขิง ตอ้งการท าบุญ และขอพรจาก
หลวงพ่อ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวประสบความส าเร็จในชีวิต การสะเดาะเคราะห์ปีชง การ
ปล่อยนก ปล่อยปลา การไหวพ้ระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีล าดบัความ
ตอ้งการ (Hierachy of Needs Theory) ของ อบัราฮมั มาสโลว ์(Abrahum Maslow) ท่ีกล่าววา่ ความ
ตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จตามความนึกคิด (Self - realization needs) เป็นความตอ้งการขั้น
สูงสุด ท่ีมนุษยนึ์กคิดอยากจะเป็นและอยากจะไดคื้อความส าเร็จขั้นสูงสุดท่ีคนตั้งความปรารถนา
เอาไว ้ 
          นกัท่องเท่ียว รู้สึกพอใจในการท่องเท่ียววดัไร่ขิง เพราะนอกจากจะไดก้ราบหลวงพ่อวดัไร่ขิง
แลว้ ยงัไดท้  าบุญท่ีหลากหลาย และไดท้  ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งไดพ้กัผอ่นในสวนหยอ่มท่ีทางวดัได้
จดัให้เพื่อพกัผ่อนดว้ย โดยกิจกรรมๆ ของทางวดั สามารถท าไดท้ั้งครอบครัว เด็กๆ ก็มีสนามเด็ก
เล่น มีการใหน้มปลาคราฟ เป็นตน้ ทางวดัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อสร้างความสวยงาม
ใหก้บัสถานท่ี รวมทั้งให้ความสะดวกสบายกบันกัท่องเท่ียวดว้ย และมีขอ้เสนอแนะวา่ ทางวดัควร
เร่งก่อสร้างสถานท่ีต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่หเ้สร็จอยา่งรวดเร็ว เพื่อท าให้ทศันียภาพของทางวดั
สวยงามมากข้ึน ควรมีการปลูกตน้ไมใ้ห้มากข้ึน เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบันกัท่องเท่ียว รวมทั้งมี
การท าประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางวดัให้มากข้ึน  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบ
ครอบครัว ท่ีตั้งใจจะมาท าบุญ เพื่อใหเ้กิดความสบายใจ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่สามารถท าบุญได้
หลากหลาย เช่น การไหวพ้ระสารีริกธาตุ การปล่อยนก ปล่อยปลา มีสถานท่ีพกัผ่อนร่มร่ืน การ
เดินทางส่วนมากน ารถยนตส่์วนตวัมาท่องเท่ียว รวมทั้งตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีใกลเ้คียง เช่น 
ตลาดน ้ าดอนหวาย เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีความพึงพอใจของสิริอร วิชชาวุธและคณะ 
(2555: 124) ได้อธิบายไวว้่า ความพึงพอใจ เป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจาก
ประสบการณ์ ค่านิยมและพื้นฐานของการรับรู้ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บระดบัความพึงพอใจเป็นเคร่ือง
สะทอ้นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม และเกิดมีได้เม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการแก่บุคคลนั้น 
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          ดา้นประชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบ บริเวณวดัไร่ขิง ตอ้งการใหท้างวดั จดัสถานท่ีส าหรับพ่อคา้แม่คา้ 
ใหมี้ท่ีท าหาหากิน เป็นหลกัแหล่ง สนบัสนุนสถานท่ีใหก้บัพอ่คา้แม่คา้ท่ีเป็นคนพื้นท่ี จึงอยากจะให้
ทางวดัพิจารณาถึงบุคคลท่ีจะเขา้มาขายสินคา้ในบริเวณวดั ควรจะค านึงถึงบุคคลในทอ้งถ่ินเสียก่อน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุชีวนั นนัทวนั ณ อยุธยา (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีท ารายได้หลกัให ้
เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งและเปิดพื้นท่ีให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และท่ีส าคญัคือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน ไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นส าคญั ควรมุ่งเน้นผลประโยชน์
อยา่งย ัง่ยนืในทุกดา้น ทั้งดา้นคุณภาพชีวิต ความมัน่คงทางสังคม ความงามทางศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกนัการผกุร่อนทางวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
          จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัในคร้ังน้ี วา่ตอ้งการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว ของวดัไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัจะใช้หลกัการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis สามารถอธิบายโดยภาพรวมวา่ จุดแข็งหรือจุดเด่น คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิงในพระ
อุโบสถ ท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาของนกัท่องเท่ียว มีการท าบุญมีความหลากหลาย มีท าเลท่ีตั้ง สะดวก
ในการเดินทาง มีการเปิดโบสถ ์24 ชัว่โมง มีการจดังานประจ าปี และช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี จะมี
งานเทศกาลนมสัการปิดทองหลวงพอ่วดัไร่ขิงประจ าปี มีแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง คือ ตลาด
น ้าดอนหวาย มีทีมแข่งขนัเรือยาวท่ีมีช่ือเสียง มีการบริหารงานทั้งหมด โดยเจา้หนา้ท่ีของทางวดัเอง 
ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว จุดอ่อน คือ ยงัขาดความร่มร่ืน ต้นไม้ยงัน้อยเกินไป ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์งานประจ าปี หรือการจดังานประเพณีอ่ืนๆ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่สามารถเขา้ถึง
ส่ือท่ีทางวดัจดัท าไดทุ้กช่องทาง และท่ีจอดรถยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดา้น
โอกาส คือ นกัท่องเท่ียวยงัมีความศรัทธาหลวงพ่อวดัไร่ขิงอยู่มาก สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวไดอี้กนาน การท าบุญ เป็นของคู่กบัคนไทย และนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาพุทธ อยู่
เสมอ ท าให้ทางวดั สามารถท ากิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับพุทธศานา เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวได้อย่างต่อเน่ือง และได้รับเงินสนับสนุนในการพฒันาวดั จากทางรัฐบาล อยู่
ตลอดเวลา ท าให้วดัสามารถพฒันาทศันียภาพภายในวดั ให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
ไดม้ากท่ีสุด อุปสรรค ์คือ การท าประชาสัมพนัธ์ของทางวดั ไม่สามารถไดท้  าไดเ้ต็มท่ี เน่ืองจากยงั
เป็นรูปแบบองค์กร ท่ีไม่ไดมุ้่งหวงัก าไร ท าให้ขาดงบประมาณในการท าประชาสัมพนัธ์ และไม่
สามารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   
ข้อเสนอแนะ 
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         เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีอุปสรรคในหลายๆด้าน เช่น ในด้านของเวลาในการ
ศึกษาวจิยั ดา้นของจานวนประชากร ขอบเขตการศึกษา และดา้นตวัแปรในการศึกษา เป็นตน้ จึงท า
ให้การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไม่สามารถครอบคลุมในมุมกวา้ง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
ผูป้ระกอบการ ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะสาหรับ
การศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี  
          1. ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนของเน้ือหา ปัญหา หรือสภาพปัจจุบนัของวดัไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูน้ าชุมชน 
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ทราบปัญหาและหาแนวทางการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียววดัไร่ขิง และประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
เป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
          2. ควรมีการศึกษาเร่ืองของสภาพปัจจุบนัในดา้นการท่องเท่ียวในมุมกวา้ง เช่น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในปี 2558 เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง ให้ทนัยุค 
ทนัสมยั อยูต่ลอดเวลา 
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การวเิคราะห์รูปแบบทีต่ั้งของอตุสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูปและอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ใน

ประเทศไทยภายใต้นโยบายค่าแรงขั้นต า่ 

An Analysis of  the Garment and Electronics Industrial Location Pattern of  in 

Thailand under Low Wage Policy 

 

ผู้วจิยั     นางสาวธชัอร ดวงจิตต ์ , ผศ.ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ 

 สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคดัย่อ 

 นโยบายค่าจา้งขั้นต ่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่งเสริมการทุนทั้งในระดบัภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษานโยบายของค่าจา้งขั้นต ่าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2516-2555 

และผลท่ีมีต่อรูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชข้อ้มูลจาก

กระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสงัคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และท าการวิเคราะห์โดยใช ้ดชันีช้ีวดั

ความเช่ียวชาญ ร่วมกบัวิธีการทางแผนท่ี ผลการศึกษาพบว่า ค่าแรงขั้นต ่าของประเทศไทยไดถู้กก าหนด

ในเชิงพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหจ้งัหวดัท่ีมีค่าแรงในระดบัสูงจะอยู่ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งบางจงัหวดัในภาคตะวนัออกเป็นหลกั ในขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ิงทอได้

แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกพ้ืนท่ีในการลงทุนอนัเป็นผลจากนโยบายน้ี อย่างไรก็ตามนโยบายดงักล่าวไม่ได้

ส่งผลต่อท่ีตั้งของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งชดัเจน 

ค าส าคัญ :  นโยบายค่าจา้งขั้นต ่า ท่ีตั้ง อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
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Abstract 

Low wage is the important incentive for investment both regional and international 

level. This research was analyzed the Low Wage Policy in Thailand during 1973 -

2012 and industrial location pattern of the garment and electronics industries. The 

Location Quotient index and Cartographic method were employed. It shown that, 

almost highest level of low wage region is located in the Bangkok Metropolis Areas 

and the East region based on economic development. Meanwhile, the location 

decisions of the Garment industry was effected form this policy, but its different form 

the Electronics industry.       

Key Word (S) Low wage policy, industrial location, the Garment industry and the  

Electronics industry 

บทน า 

ค่าแรงขั้นต ่า เป็นค่าตอบแทนต ่าสุดท่ีนายจา้งจะตอ้งจ่ายให้กบัผูถู้กจา้งเป็นรายชัว่โมง รายวนั

หรือรายเดือนตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นค่าแรงมาตรฐานขั้นต ่าท่ีสุดท่ีนายจา้งจะจ่ายใหผู้ถู้กจา้ง โดยท่ี

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกท่ีมีการใชก้ฎหมายแรงงานขั้นต ่าค่าแรงขั้นต ่าตามกฎหมายถูกเสนอ

เพ่ือเป็นการควบคุมการเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคการผลิต ซ่ึงโรงงาน

เหล่าน้ีตอ้งการแรงงานจ านวนมาก แต่กลบัจ่ายค่าจา้งต ่ากว่าค่าแรงมาตรฐาน จึงมีกฎหมายค่าแรงข้ึนต ่า

เพ่ือท่ีจะใหผู้จ้า้งจ่ายค่าแรงอยา่งยติุธรรมแก่ ผูถ้กูจา้ง แต่กฎหมายค่าแรงขั้นต ่ากใ็ช่วา่จะมีผูเ้ห็นดว้ยทั้งหมด 

มีการถกเถียงจาก นกัเศรษฐศาสตร์ นกัการเมือง หรือแมแ้ต่ภาคประชาชน ท่ียงัไม่แน่ใจ กฎหมายค่าแรง

ขั้นต ่าจะท าใหเ้กิดประโยชนท่ี์แทจ้ริงหรือไม่ (Real Value of the Minimum Wage,2008) 

ซ่ึงเหตุผลของท่ีคนท่ีเห็นดว้ยกบักฎหมายค่าแรงข้ึนต ่า คือ ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของคน

ท่ียากจนท่ีสุด กระตุน้ใหล้กูจา้งท างานหนกัข้ึน กระตุน้การบริโภค โดยการเพ่ิมเงินในมือของผูบ้ริโภค ลด

ค่าใชจ่้ายของสวสัดิการของรัฐบาล กระตุน้ให้ประชาชนเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมมากกว่าจะไปแสวงหา

เงินในทางท่ีผิดเช่น ยาเสพติด กระตุน้ประสิทธิภาพและการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิต ส่วนเหตุผลของผูท่ี้

คดัคา้นกฎหมายค่าแรงขั้นต ่า ส่งผลเสียต่อธุรกิจขนาดเล็กมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ลดความต้องการ

จ านวนแรงงานโดยการลดจ านวนชั่วโมงหรือลดต าแหน่งงาน อาจท าให้เกิดภาวะเงินเพอ้ เม่ือธุรกิจ

พยายามชดเชยรายไดด้ว้ยการคือราคาสินคา้และบริการ เป็นแระโยชน์เฉพาะแรงงานบางส่วน อาจจะท า

ใหก้ลุ่มแรงงานบางกลุ่มถกูตดัออกจากระบบ(Neumark, David; William L. Wascher,2008) 
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 ส าหรับประเทศไทยนั้นเร่ิมใชก้ฎหมายค่าแรงขั้นต ่าในวนัท่ี 14 กุมาพนัธ์ 2516 (ส านักงาน

ปลดักระทรวงแรงงาน, 2555) โดยมีเพียง 4 จงัหวดัท่ีมีการบงัคบัใชคื้อ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

นนทบุรี และปทุมธานีต่อมาในปี 2517 มีการขยายการบงัคบัใช้ไปทัว่ประเทศ โดยมีเกณฑ์ท่ีต่างกนั 3 

ระดบัตามรายภาค โดยท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีค่าแรงขั้นต ่าสูงท่ีสุด  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า เม่ืออุตสาหกรรมเร่ิมสูญเสียความไดเ้ปรียบในแง่ของ

การแข่งขนัในพ้ืนท่ีเดิม อุตสาหกรรมจะเร่ิมมองหาพ้ืนท่ีแห่งใหม่ในแง่ของการขยายทางดา้นตลาดใหดี้ข้ึน 

ส่งผลท าใหอุ้ตสาหกรรมมีการยา้ยฐานการผลิต เช่นเดียวกบัวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์

 ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Heyter (1986) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ทฤษฎีห่านบินใน

ภูมิภาคเอเชีย: ผลกระทบของบรรษทัขา้มชาติญ่ีปุ่นในฐานะการเรียนรู้ทางการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นเล็งยา้ยฐานการผลิตจากประเทศมาเลเซียไปยงัประเทศจีนใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันเน่ืองมาจากค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศมาเลเซีย ในขณะเดียวกัน 

Jianqing and Zhang (2010) พบว่าอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา้ส าเร็จรูปในประเทศจีนเร่ิมเขา้สู่

ปรากฏการห่านบินจากภาคตะวนัออกไปยงัภาคอ่ืนๆท่ีเหลือในประเทศ อนัเน่ืองมาจากค่าแรงท่ีสูงข้ึน

เช่นเดียวกบั Liao and Chan (2011) คน้พบว่าในการยา้ยท่ีตั้งอุตสาหกรรมจากฮ่องกงไปยงับริเวณ

สามเหล่ียมปากแม่น ้าเพร์ิล เน่ืองจากมีค่าจา้งราคาแพงมาก 

 จากการทบทวนขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของบทบาทค่าแรงขั้นต ่าท่ีผลต่อ

รูปแบบทางท่ีตั้งอุตสาหกรรม  ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีจะไดท้ าการวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์การรูปแบบ

ท่ีตั้งอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปและอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  ท่ีเกิดจากนโยบายค่าแรงขั้นต ่าของไทย

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าในประเทศไทย 

2. ศึกษารูปแบบท่ีตั้งอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปและอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศ

ไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาจะท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอตัราค่าแจง้ขั้นต ่าในปีพ.ศ. 2546 - 2555 เท่านั้น 

วธิีการวจิยั 

1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงของอัตราค่าจ้างขั้นต ่ าในประเทศไทย โดยท าการทบทวน

นโยบายค่าจา้งขั้นต ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 - 2555  จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม โดย

จัดท าแผนภู มิประกอบการบรรยายและแสดงผลการจัดกระท าข้อมูลด้วยวิ ธีการทางแผนท่ี                            

( Cartographic Method ) 

2. ศึกษารูปแบบท่ีตั้งอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูจ านวนแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 - 2555  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาท า

การวิเคราะห์และแสดงผลการจดักระท าขอ้มูลดว้ยวิธีการทางแผนท่ี ( Cartographic Method ) โดยจะ

ใช ้ Location Quotients (LQ) Index โดยพิจารณาจากจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถ

ค านวณไดด้งัน้ี 

                                                    _Activity n in area Z 

 LQ   =    _____Total Activity in Area Z_____ 

                                          _Activity N in the whole region__ 

                                          Total Activity in the Whole Region    

ค่า Location Quotients สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 LQ มากกว่า 1 แสดงว่าภูมิภาคนั้นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้

อุตสาหกรรม 

  LQ นอ้ยกว่า 1 แสดงว่าไม่มีความไดเ้ปรียบในการผลิต (Pansuwan, 2009)  ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดใหแ้ต่ละจงัหวดัเป็นหน่วยทางพ้ืนท่ี (Spatial Unit) 
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ผลสรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษานโยบายจากอดีต ประเทศไทยเร่ิมใชอ้ตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมาย มาตั้งแต่วนัท่ี 
14 กุมภาพนัธ์ 2516 ในระยะเร่ิมแรกนั้น มีการบงัคบัใชอ้ตัราค่าจา้งขั้นต ่าเฉพาะใน 4 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี อตัราค่าจา้งส าหรับทั้ง 4 จงัหวดัน้ีอยู่ในระดบั
เดียวกนั คือ 12 บาทต่อวนั ในเดือนมิถุนายน 2517 พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดได้
ครอบคลุมถึงอีก 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครปฐม 
 นอกจากนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2517 เป็นตน้มา ไดมี้การขยายนโยบายอตัราค่าจา้งขั้นต ่าให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ มีการใชร้ะบบน้ีจนถึงปี 2524  จึงมีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าเป็น  3 ระดบั ตาม
รายภาค  โดยไดมี้การก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระดบัท่ีสูงกว่า
จงัหวดัอ่ืนๆ  
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปล่ียนแปลงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 – 2555 

 
ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน, 2555 
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แผนภูมแิสดงอตัราค่าจ้างขั้นต ่าเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 5216-2555 

อตัราค่าจ้างต ่าสดุ 

อตัราค่าจ้างสงูสดุ 
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จากการศึกษานโยบายและมาตรการในการพฒันาอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2546-2555  พบว่า 
ประเทศไทยมีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ตามเขตส่งเสริมการลงทุน ( BOI Zone)  คือ เขต 1 
ประกอบดว้ย 6 จงัหวดัในส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และ สมุทรสาคร   จะมีการก าหนดอัตราค่ าจ้างขั้ นต ่ า ในระดับสูง    รองลงมา คือ 
เขต 2 ประกอบดว้ย 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต 
ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะมีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใน
ระดบักลาง    และ เขต 3 ประกอบดว้ย 58 จงัหวดั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 36 จงัหวดั และ 22 จงัหวดั
รายไดต้ ่า จะมีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าในระดบัต ่าสุด   ดงัแสดงแผนท่ี 1 และแผนท่ี 2 
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แผนท่ี 1 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าของปี พ.ศ. 2546 
ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากส านกัเศรษฐกิจการแรงงาน, 2555 
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แผนท่ี 2 อตัราค่าจา้งขั้นต ่าของปี พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากส านกัเศรษฐกิจการแรงงาน, 2555 
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 จากการศึกษารูปแบบทางท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใชค่้าดชันี  LQ  เป็นตวัช้ีวดั

ความเช่ียวชาญ พบวา่ในปีพ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป ส่วนใหญ่จะอยูก่ระจายในหลายภูมิภาค 

ไดแ้ก่ พิจิตร กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี นนทบุรี สุโขทยั ล าพนู เชียงใหม่ อุดรธานี ตามล าดบั  จะเห็น

ไดช้ดัในปี พ.ศ. 2555 จะเห็นการกระจายไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  สังเกตไดว้่า

กรุงเทพและปริมณฑล ลดลง   ดงัแสดงแผนท่ี  3 และ แผนท่ี  4 

 เม่ือน ามาพิจารณากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่า พบว่า อุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปในปีพ.ศ. 2546-2555 

มีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่  และยา้ยฐานการผลิต แสดงวา่ปัจจยัค่าแรงมีผลโดยตรงกบัการเปล่ืยนแปลง

รูปแบบอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป  คือเม่ืออตัราค่าจา้งเพ่ิมสูงข้ึน อุตสาหกรรมสูญเสียความไดเ้ปรียบ

จากการผลิต อนัเน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตในพ้ืนท่ีเดิมสูงข้ึน จะส่งผลท าใหอุ้ตสาหกรรมมองหาพ้ืนท่ีอ่ืน

ในแง่ของการผลิตต่อไป  
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แผนท่ี  3 รูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรุปในปี พ.ศ. 2546 

ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน, 2555 
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แผนท่ี  4 รูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปในปี พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน, 2555 
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จากการศึกษารูปแบบทางท่ีตั้งของอุตสาหกรรมอิเลก็โทรนิกส์ โดยใชค่้าดชันี  LQ  เป็นตวัช้ีวดั

ความเช่ียวชาญ พบว่าในปีพ.ศ. 2546 โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์จะอยู่ภาคกลาง ไดแ้ก่

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  ลพบุรี  ต่อเน่ืองไปภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  จะชัดเจน

ภาคเหนือ คือจงัหวดัล าพนู  ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยุใ่นพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 2  และ เขต 3 ตามล าดบั 

 เม่ือน ามาพิจารณากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่า พบว่า อุตสาหกรรมอิเลก็โทรนิกส์ ในปีพ.ศ. 2546-2555 

มีไม่มีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่  และไม่มีการยา้ยฐานการผลิต แสดงว่า ปัจจยัค่าแรง ไม่มีผลโดยตรง

กบัการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่  และการยา้ยฐานการผลิต 
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แผนท่ี 5 รูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมอิเลก็โทรนิกส์ในปี พ.ศ. 2546 

ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน, 2555 
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แผนท่ี 6 รูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมอิเลก็โทรนิกส์ในปี พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : เพ่ิมเติมขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน, 2555 
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จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546  - พ.ศ. 2555 กบั รูปแบบ

ทางท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป และอุตสาหกรรมอิเลก็โทรนิกส์ ปีพ.ศ.2546 - พ.ศ. 2555  พบว่า 

มีความสัมพนัธ์ คือ อุตสาหกรรมมีการยา้ยฐานการผลิตไปยงัพ้ืนท่ีท่ีมีความไดเ้ปรียบทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ 

สืบเน่ืองมาจากปัญหาค่าจา้งขั้นต ่าท่ีสูงข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าคญั

ต่อตน้ทุนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และยงัเป็นปัจจยัท่ีผลกัให้

ผูป้ระกอบการมองหาพ้ืนท่ีท่ีมีความไดเ้ปรียบในการผลิต ซ่ึงลกัษณะน้ีเป็นไปตามทฤษฏีห่านบิน (Flying 

Geese Model) และทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) ท่ีว่าเม่ือกิจการสูญเสียความไดเ้ปรียบ

จากการผลิต อนัเน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตในพ้ืนท่ีเดิมสูงข้ึน จะส่งผลท าใหกิ้จการมองหาพ้ืนท่ีอ่ืนในแง่

ของการผลิตต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตไดง่้าย เน่ืองจาก

ไม่ไดใ้ชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
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หวัหนา้หอผูป่้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุข กบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
และศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 380 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพแบบสอบถามภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  แบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแบบสอบถาม
ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ  มีค่าความเท่ียงสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั .95, .98, .90, .89 
ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์และสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
                  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสุขและความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.10, 3.65, 3.18  และ 4.06 ตามล าดบั และมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงกลาโหมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01(r = .549, .582 และ.384) และเป็นตวัแปรท่ีสามารถ
ร่วมพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม
ได ้ร้อยละ 46.2 (R2  = .462 , Adjusted R2  = .458 ) 
                  ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความสุขมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพเพ่ือให้พยาบาล
วิชาชีพมีความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งย ัง่ยืน ส่งผลต่อบริการท่ีมีคุณภาพ  จึงควรมีการส่งเสริม
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ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสุข มีการเรียนรู้ดา้นวิชาการมากข้ึน ตลอดจนส่งเสริมให้หวัหนา้หอผูป่้วยมีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 
ค าส าคญั  : ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย /การเรียนรู้ตลอดชีวิต /ความสุข / 
ความสามารถในการปฏิบติังาน /พยาบาลวิชาชีพ 
 
Abstract 

 

               The purpose of this research were  to examine the level of  transformational 

leadership of  head nurses , lifelong learning , happiness and job performance of 

professional nurses in hospital under the jurisdiction of the ministry of defense . the 

relationship  between  transformational leadership of head nurses , lifelong learning , 

happiness with  job performance of  professional nurses . Study sample were 380 

professional nurses. Selected by multi- stage random sample technique. The research 

instruments consisted of transformational leadership of  head nurses ,  lifelong 

learning , happiness  job performance of professional nurses questionnaire. all 

questionnaire were tested for content  validity  by a panel of experts and Cronbach’s 

alpha coefficients of reliability were .95, .98, .90 and.89 respectively. Statistical 

techniques used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Pearson’product moment correlation coefficient and stepwise multiple 

regression analysis. The results of the research concluded that Main scores of   

transformational leadership of  head nurses , lifelong learning , happiness and job 

performance of professional nurses were at a high level.(M =  4.10, 3.65, 3.18and 

4.06), moderate and positively correlated with  job performance of professional 

nurses. (r = .549, .582 and.384 respectively. p<.01) and predictors of  job performance 

of professional nurses. The predictors  accounted for 46.20 pencent of  the variance of  

job performance of professional nurses. (R
2
  = .462, Adjusted R

2
  = .458) 

 

              The findings showed that  transformational leadership of head nurses , 

lifelong learning , happiness be effected to  job performance of professional nurses . 

Job performance due to consistency work ability for quality nursing care. 

Transformational leadership of head nurses , lifelong learning , happiness should be in 

promoting and activating at all times. 

 

Key Word (s) :TRANSFORMATIONA LEADERSHIP OF HEADNURSE / LIFELONG  
LEARNING  /HAPPINESS  /JOB PERFORMANCE /PROFESSIONAL NURSES 
 

บทน า 
                  ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาล คือผลของการปฏิบติังานบริการพยาบาลให้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในดา้นการส่งเสริม ป้องกนั การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  เน่ืองจาก
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พยาบาลเป็นบุคลากรส าคญัในการให้บริการทางการพยาบาลและเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล(เมตตา  จนัทร์ไทยศรี,2544)  ดงันั้นการบริการจะมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลต่างมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการท่ีสูงและตอ้งการการบริการท่ีดีมีคุณภาพ 
(สุภทัรา ม่ิงปรีชา , 2551 และโสรยา พูลเกษ , 2552) การให้บริการท่ีไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ไดรั้บ
การเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง การไดรั้บขอ้มูลการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาขดัแยง้เก่ียวกบั
สิทธิในการรักษา (วิจิตร ศรีสุพรรณ , 2544)  ท าให้ผูใ้ชบ้ริการขาดความมัน่ใจและความปลอดภยัในการ
รักษา ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา (2552) ท่ีพบว่า แพทยแ์ละพยาบาลภาครัฐถกูฟ้องร้องทางคดีแพ่งและคดีอาญา 73 เร่ือง 
ภาคเอกชน 128 เร่ือง ซ่ึงสาเหตุท่ีถูกฟ้องร้องมากท่ีสุดคือเร่ือง การรักษาท่ีผิดพลาดและพบว่ามีแนวโนม้
ในการฟ้องร้องสูงข้ึนทุกปี(วิรัติ พาณิชยพ์งษ ์, 2552)  จากความคาดหวงัของผูป่้วยต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลส่งผลให้พยาบาลตอ้งมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการพยาบาลและ
สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ คุณภาพการพยาบาลข้ึนกบัความสามารถในการ
ปฏิบติัการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  ดงันั้นความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพจึงมี
ความส าคญัต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาล (ปานดวงใจ ไทยด ารงเดช , 2551) 
                  โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหม เป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการในดา้นการรักษาพยาบาล
เช่นเดียวกบัโรงพยาบาลในสงักดัอ่ืน แต่ตอ้งมีภารกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึนในส่วนของโรงพยาบาลในสงักดัเหล่าทพั 
และพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหมนอกจากจะปฏิบติัหนา้ท่ีพยาบาลวิชาชีพแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ของทหาร ซ่ึงมีบทบาทภาระหนา้ท่ีของความเป็นทหาร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงกลาโหมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบติังานส่งผลให้เกิดบริการท่ีมีคุณภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุข 
และความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
                 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุข และความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงกลาโหม               
                3. เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
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วิธีการวิจัย 
                  การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Predictive Descriptive  design) ศึกษาพยาบาลวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมท่ีมีขนาดเตียงมากกว่า 200 เตียง  
7 แห่ง คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ   โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา  โรงพยาบาลอานนัทมหิดล โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี มีจ านวนประชากรทั้งหมด 2,907คน 
กลุ่มตวัอย่าง                                                                                                                                                                                                                      
                  พยาบาลวิชาชีพวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานพยาบาล
วิชาชีพอยา่งนอ้ย 1 ปี เลือกกลุ่มตวัอยา่งโรงพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย
(Simple Random Sampling)  ดว้ยการจบัฉลากแบบไม่แทนท่ี ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ 
ยามาเน ( Yamane, 1970)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 352คน และเพ่ิมจ านวนแบบสอบถามอีกร้อยละ 10 ได้
จ านวนทั้งส้ิน 388คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 380 คนคิดเป็นร้อยละ 97.93  
สมมตฐิานการวจิยั 
                1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถใน
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
                 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
                 3.  ความสุขของพยาบาลวิชาชีพมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
                 4.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุข สามารถร่วม
พยากรณ์ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
                 ส่วนท่ี1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั อาย ุประสบการณ์ในการ
ท างาน สถานภาพการสมรส หน่วยหรือแผนกท่ีปฏิบติังาน จ านวน 6 ขอ้ 
                  ส่วนท่ี2  แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ผูวิ้จยัพฒันาจาก
แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบติังานของ มธุรส เมืองศิริ (2549) ซ่ึงครอบคลุมความสามารถใน
การปฏิบติังานของพยาบาลประจ าการ 6 ดา้น คือ 1)การประเมินและวินิจฉยัทางการพยาบาล  2)การ
ช่วยเหลือและบ าบดัทางการพยาบาล  3)การสอนและให้ค าปรึกษา  4)การจดัการสถานการณ์  5)การ
ประกนัคุณภาพ  6) การบริหาร จ านวน 40 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัไดแ้ก่ ปฏิบติัมาก
ท่ีสุด จนถึงไม่ไดป้ฏิบติั  แปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี สูงมาก(4.50 – 5.00) สูง 
(3.50 – 4.49) ปานกลาง( 2.50 – 3.49)  ต ่า ( 1.50 – 2.49)  และต ่ามาก (1.00 - 2.49)  
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                  ส่วนท่ี3  แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย ผูวิ้จยัศึกษาแนวคิด
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ Avolio & Bass (2004)  และน าขอ้ค าถามจากงานวิจยัของ 
สุมิตรา  สร้อยอินทร์(2550) มาปรับใชเ้พ่ือให้เขา้กบับริบทการศึกษาในคร้ังน้ี ไดค้  าถาม 22 ขอ้ แบ่งเป็น 
 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา 4) ดา้นการเป็นปัจเจกบุคคล แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดบัไดแ้ก่ ปฏิบติัมาก
ท่ีสุด จนถึงไม่ไดป้ฏิบติั แปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี สูงมาก(4.50 – 5.00) สูง 
(3.50 – 4.49) ปานกลาง( 2.50 – 3.49)  ต ่า ( 1.50 – 2.49)  และต ่ามาก (1.00 - 2.49)  
                  ส่วนท่ี4  แบบสอบถามเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผูวิ้จยัทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปสาระส าคญัจากแนวคิดของ Hojat(2006) และศึกษาแบบสอบถามการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของปิยรัตน์ วฒันา (2551) ไดข้อ้ค าถาม 19 ขอ้แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความเช่ือและเหตุ
แรงจูงใจในการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 2) ดา้นการร่วมกิจกรรมวิชาการ 3) ดา้นการหาโอกาสเรียนรู้ 4) ดา้นการ
เพ่ิมทกัษะทางเทคนิคในการสืบคน้ขอ้มูล  แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัไดแ้ก่ ปฏิบติั
มากท่ีสุด จนถึงไม่ไดป้ฏิบติัแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย เป็น 5 ระดบัดงัน้ี สูงมาก(4.50 – 5.00) สูง 
(3.50 – 4.49) ปานกลาง( 2.50 – 3.49)  ต ่า ( 1.50 – 2.49)  และต ่ามาก (1.00 - 2.49)  
                  ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามความสุขของพยาบาลวิชาชีพ  ผูวิ้จยัทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสุขของบุคคล สรุปสาระส าคญัจากกรอบแนวคิด ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย ฉบบัสั้น Version 
2007 ของกรมสุขภาพจิต  ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) สภาพจิตใจ  2) 
สมรรถภาพของจิตใจ 3) คุณภาพของจิตใจ 4) ปัจจยัสนบัสนุน  การให้คะแนนและการแปลผลค่าปกติ 
พฒันาจากเกณฑด์ชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย ฉบบัสั้น Version 2007 ของกรมสุขภาพจิต   แบ่งการให้
คะแนนเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
                  กลุ่มท่ี1  ขอ้ค าถามเชิงบวกจ านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้1-2 , ขอ้ 6-7 , ขอ้ 8-9  และขอ้ 10-15 
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4ระดบัไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึงไม่เห็นดว้ย มีการแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียเป็น 4 ระดบัดงัน้ี มากท่ีสุด (4 คะแนน) มาก(3 คะแนน)  เลก็นอ้ย(2 คะแนน) 
ไม่เลย(1 คะแนน)             
                 กลุ่มท่ี2  ขอ้ค าถามเชิงลบ3 ขอ้ไดแ้ก่ขอ้ 3-5แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั
ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึงไม่เห็นดว้ย แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเป็น 4 ระดบัดงัน้ี มากท่ีสุด 
(1คะแนน) มาก(2คะแนน)  เลก็นอ้ย(3คะแนน) ไม่เลย(4คะแนน)             
                  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชก้ารตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหา จ านวน 5 ท่านไดค้่าดชันีตรงตามเน้ือหา หรือ 
CVI เท่ากบั.86 , .86 , .94 , .86 ตามล าดบั  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบั พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ จ านวน 30 คนไดค้่าความเท่ียงสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 
.95, .98, .90, .89  
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การพทิักษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง 
                  การวิจยัน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  คณะกรรมการวิจยั และจริยธรรมการวิจยั 
ในมนุษย ์กรมแพทยท์หารเรือ และคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั กรมแพทยท์หารบก ผูวิ้จยั
ช้ีแจงวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการวิจยัรวมทั้งสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยั 
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถามถือเป็นความลบั น าเสนอในภาพรวมและท าลายเม่ือส้ินสุดการวิจยั  หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบั
การวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามสามารถสอบถามผูวิ้จยัไดต้ลอดเวลา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 1.  ขออนุมติัการท าวิจยัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  คณะกรรมการวิจยั และจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์กรมแพทย์
ทหารเรือ และคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั กรมแพทยท์หารบก  
                 2. หลงัจากไดรั้บการอนุมติัให้เก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูวิ้จยัไปพบผูอ้  านวยการกองการ
พยาบาลหรือประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบแต่ละแห่งเพ่ือแนะน าตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์วิธีด าเนินการวิจยั 
การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่ง และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                  3.ส่งแบบสอบถามพร้อมใบเซ็นยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั และเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยั ให้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 2 สปัดาห์ 
                 4. ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.93 ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน หลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการทางสถิติ   
การวเิคราะห์ข้อมูล    
                 ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) สถิติสหสมัพนัธ์ของ 
เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression)  ทดสอบระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ตลอดชีวติ(Hojat et al.,2006) 
-    ความเช่ือและเหตุจูงใจในการเรียนรู้เชิง    
     วิชาชีพ 
-    การร่วมกิจกรรมวิชาการ 
-    การหาโอกาสเรียนรู้ 
-    การเพ่ิมทกัษะทางเทคนิคในการสืบคน้   
     ขอ้มูล 
 

ความสามารถในการปฏิบัตงิานของ
พยาบาลวชิาชีพ(ประยุกต์จากแนวคดิ

ของมธุรส เมืองศิริ,2549) 
- การประเมินและวินิจฉยัทางการ         
พยาบาล   
 - การช่วยเหลือและบ าบดั    ทางการ
พยาบาล   
 - การสอนและให้ค าปรึกษา 
 - การจดัการสถานการณ์   
 - การประกนัคุณภาพ   
 - การบริหาร 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
หัวหน้าหอผู้ป่วย Avolio & Bass (2004)   

- -  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
- -  การสร้างแรงบนัดาลใจ 
- -  การกระตุน้ทางปัญญา  
- -  การเป็นปัจเจกบุคคล 

ความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2007 ) 
-    สภาพจิตใจ 
-    สมรรถภาพของจิตใจ 
-    คุณภาพของจิตใจ 
-    ปัจจยัสนบัสนุน                       
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
                 1.กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ92.1)ช่วงอายท่ีุมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 21 – 30 ปี (ร้อยละ45)อายเุฉล่ีย 32 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด(ร้อยละ 54.9)มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ 80.8)ประสบการณ์การปฏิบติังาน1 – 
10 ปี (ร้อยละ 62.63)ประสบการณ์เฉล่ีย 9.30  ปี  ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในแผนกผูป่้วยใน (ร้อยละ82.3) 
                  2.ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสุขกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม 
พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงคือ ความสามารถในการปฏิบติังาน(M = 4.06 , SD = .63)ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย (M = 4.10 , SD = .65)  การเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ(M = 
3.65 , SD = .78)  ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ (M = 3.18, SD = .57)   
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
หวัหนา้หอผูป่้วย  การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุขกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม (N = 380) 
 

ตวัแปร M SD ระดับ 

ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 4.06 .63 สูง 
ดา้นการจดัการสถานการณ์ 4.15 .59 สูง 
ดา้นการบริหาร 4.08 .65 สูง 
ดา้นการประเมินและวินิจฉยั 4.08 .61 สูง 
ดา้นการสอนและให้ค าปรึกษา 4.05 .60 สูง 
ดา้นการช่วยเหลือและการบ าบดั 4.02 .62 สูง 
ดา้นการประกนัคุณภาพ 3.98 .71 สูง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ 4.10 .65 สูง 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.17 .62 สูง 
ดา้นการเป็นปัจเจกบุคคล 4.14 .64 สูง 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4.07 .65 สูง 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 4.03 .70 สูง 
การเรียนรู้ตลอดชีวติของพยาบาลวชิาชีพ 3.65 .78 สูง 
ดา้นความเช่ือและเหตุจูงใจในการเรียนรู้ 4.18 .63 สูง 
ดา้นการเพ่ิมทกัษะทางเทคนิคในการสืบคน้ 3.94 .80 สูง 
ดา้นการหาโอกาสเรียนรู้ 3.39 .78 ปานกลาง 
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ดา้นการร่วมกิจกรรมวิชาการ 3.10 .92 ปานกลาง 
ความสุขของพยาบาลวชิาชีพ 3.18 .57 3.18 
ดา้นคุณภาพของจิตใจ 3.33 .51 สูง 
ดา้นสภาพจิตใจ 3.20 .62 สูง 
ดา้นปัจจยัสนบัสนุน                                               3.19 .61 สูง 
ดา้นสมรรถภาพของจิตใจ 3.00 .54 สูง 

 
 
 
                 3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของหวัหนา้หอผูป่้วย  การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสุข มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ คือ r = .549,.582และ.384  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 
                 4.ผลการวิเคราะห์ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถท านายความสามารถในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณพบว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 
3 ตวัแปร สามารถร่วมพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงกลาโหมได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยสามารถอธิบายความผนัแปรของ
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพได ้ร้อยละ46.2 (R2  = .462 , Adjusted R2  = .458) 
เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน(Beta)พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถ
ท านายความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพได ้ดีท่ีสุด คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Beta = 
.375) รองลงมาไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย (Beta = .347) และความสุขของ
พยาบาลวิชาชีพ (Beta = .222) ตามล าดบั 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตวัแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple  
Regression Analysis) ระหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัความสามารถในการปฏิบติังานของ 
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม (N = 380 ) 
 

ตวัแปรพยากรณ์ B R2 Beta F p-value 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง .458 .315 .347 43.034 .000 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต .580 .386 .375 59.046 .000 
ความสุข .451 .222 .139 26.764 .000 
R= .680     R2  = .462     R2 change 

= .462 
F  = 

107.644      
p-value  = 

000   
Constant  =  

48.923             
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อภิปรายผล 
                  1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่
ในระดบัสูง แสดงให้เห็นว่าหวัหนา้หอผูป่้วยแสดงบทบาทภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน 
ค านึงถึงความตอ้งการและความสามารถของบุคคลท่ีแตกต่างกนั  ให้การสนบัสนุน สอนงาน อุทิศตนเพ่ือ
งานของส่วนรวมและพยาบาลวิชาชีพสามารถรับรู้ถึงบทบาทนั้นได ้ จึงเกิดความศรัทธา เคารพนบัถือและ
ไวว้างใจ และน าพฤติกรรมนั้นมาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดการพฒันาในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงการบริการสุขภาพในหอผูป่้วยจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บั
การบริหารงานของหวัหนา้หอผูป่้วยและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย  เป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ(ปิยรัตน์ วฒันา,2551) 
                 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
(M = 3.65 , SD = .78) เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกรูปแบบ งานการพยาบาล
เป็นงานท่ีตอ้งรับผิดชอบดูแลผูป่้วยท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และมีวิทยาการใหม่ๆเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง การศึกษาหาความรู้จะท าให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังานมากข้ึน และเพ่ือเป็นการพฒันา
ตนเองให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
องัศินนัท ์ อินทรก าแหง (2545)  ท่ีว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์อยูใ่น
ระดบัสูง จะมีผลท าให้การปฎิบติังานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน   และการศึกษาของมธุรส เมืองศิริ (2549) ท่ี
พบว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 
                 3. ความสุขของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมจากผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่ามีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น (M = 3.18, SD = .57) เน่ืองจากพยาบาลเป็นผูท่ี้มีจิตใจ
ดีงาม ให้การพยาบาลดว้ยความเห็นอกเห็นใจการท างานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานท่ีตอ้งท าเก่ียวกบัการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การไดช่้วยเหลือท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุข (อภิชยั มงคล
,2552) นอกจากนั้นพยาบาลวิชาชีพยงัเป็นผูท่ี้เขา้ใจในเร่ืองการด ารงชีวิตอยา่งสมดุล สามารถจดัการกบั
ปัญหา และสร้างมิตรภาพกบัผูค้นรอบขา้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการใชชี้วิตให้มีความสุข
กบัส่ิงรอบขา้ง (พรพนา พวัรักษา, 2554) 
                 4. ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม
จากผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (M = 4.06 , SD = .63) แสดงให้เห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมมีการพฒันาความรู้และทกัษะของตนเองในดา้นการ
ปฏิบติัการพยาบาลอยูเ่สมอ รวมทั้งแสวงหาการสนบัสนุนดา้นต่างๆในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ มีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีลงสู่การปฏิบติัในงานประจ า (Fey & Miltner,2000) เน่ืองจาก
ความกา้วหนา้ทางดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ไดมี้วิวฒันาการอยา่งรวดเร็ว
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพตอ้งศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาตนเองให้กา้วทนัความกา้วหนา้ของ
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เทคโนโลยีเหล่าน้ี เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีเหลา่น้ีมาใชใ้นการปฏิบติังานการพยาบาลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรวรรณ วรรณสวสัด์ิ (2551)  
มธุรส เมืองศิริ (2551) ปานดวงใจ ไทยด ารงคเ์ดช (2551) สาคร พรพจน์ธนมาศ (2551) ท่ีพบว่า
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
                  1.ดา้นการบริหารการพยาบาล จากผลการศึกษาพบว่าตวัแปรทกุตวัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง
และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ และตวัแปรท่ีสามารถ
ท านายความสามารถในการปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุดคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และดา้นท่ีไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ
ดา้นการร่วมกิจกรรมวิชาการ ผูบ้ริหารควรค านึงถึงปัจจยัในส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มากข้ึน โดย
ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญั สนบัสนุนการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพและน า
ผลการวิจยัมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือเป็นการพฒันาตนเองและวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับ และผูบ้ริหารใน
องคก์ารพยาบาลควรให้ความส าคญัและพฒันาให้หัวหนา้หอผูป่้วยมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูงข้ึน มี
การส่งเสริมให้มีการพฒันาตนเองในดา้นการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนส่วนความสุขของ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง แต่ดา้นปัจจยัสนบัสนุนในขอ้มีโอกาสพกัผอ่นหยอ่นใจและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรจดัให้มีการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีหรืออบรม
เชิงปฏิบติัการนอกสถานท่ี ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการยงัเป็นการพกัผอ่นและสร้าง
เสริมสมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลวิชาชีพ  
                  2. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล  จากผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมอยูใ่นระดบัสูง และดา้นการประกนัคุณภาพมี
ค่าเฉล่ียสูงแต่นอ้ยกว่าดา้นอ่ืน จึงควรมีการส่งเสริมการปฏิบติังานในดา้นการประกนัคุณภาพให้มากข้ึน 
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพมีความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งย ัง่ยืนโดยการส่งเสริมให้มีความรู้ดา้น
วิชาการมากข้ึน ให้มีส่วนร่วมในการท าแผนพฒันาคุณภาพระบบงานของหอผูป่้วย  มีการสนบัสนุนการ
ท าวิจยัและน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน           
                  3. ดา้นการศึกษาพยาบาล จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ค่าเฉล่ียดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
พยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง แต่ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการและดา้นการหาโอกาสเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง พยาบาลวิชาชีพจึงควรหาโอกาสในการเขา้รับการอบรมทั้งในและนอกสถานท่ี โดย
ผูบ้ริหารสนบัสนุนในเร่ืองของเวลาและงบประมาณในการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จดัโครงการ
พ่ีสอนนอ้ง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลวิชาชีพดว้ยกนั เพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
                  1.ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาล
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ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบปฏบิัตกิาร โดยใช้โปรแกรมเรขาคณติพลวตั เร่ืองระบบ
สมการเชิงเส้นสองตวัแปรทีม่ต่ีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์และความสามารถใน
การส่ือสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระต าหนัก 
จงัหวดัอ่างทอง 
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บทคดัย่อ 
                  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มโรงเรียนพระต าหนกั จงัหวดัอ่างทอง ระหวา่งก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั  (2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มโรงเรียนพระต าหนกั จงัหวดัอ่างทอง 
         กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนวดัทางพระ จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้
แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมิน
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียน และดา้นการพดู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที ค่าเฉล่ีย  
        ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่  (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
(2) ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนของนกัเรียนจาก ผลการตรวจวิเคราะห์ใบ
งาน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 10.71 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 60.72 ความสามารถในการส่ือสารดา้น
การพดู ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัดีร้อยละ 17.86 ระดบัพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ระดบั
ตอ้งปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 10.71 
 

ค าส าคญั: กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ, โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั, สมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
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Abstract 

        The purposes of this research were 1) to compare students’ learning achievement 

on linear equations of two variables before and after undertaking manipulation 

learning using The Geometer’ s Sketchpad  

2) to study students’ mathematics discourse abilities of Mathayom Saksa III students 

of Pratamnak School group in Angthong Province 

        The research sample consisted of 28 Matthayom Saksa III students in the first 

semester of 2013 academic year at Wat Thangpra school in Angthong. The 

instruments for research were learning management plan using mainipulation learning 

activities using The Geometer’ s Sketchpad, an achievement test in mathematics, an 

evalution form assessing students’ mathematic discouese in writing and speaking. 

 t-test, percentage were used as the statistics. 

        Research findings indicated that: 1) students’ mathematics learning achievement 

on the topic of  linear equations of two variables after undertaking manipulation 

learning was significantly higher than that before undertaking at the .05 level; 2) the 

mathematics discurses ability skill in writing at the first-rate a total of 10.71%, good 

level a total of 28.57%, fair level a total of 60.72%. Abilities skills in speaking were at 

the first-rate a total of 28.57%, good level a total of 17.86%, fair level a total of 

42.86% and the repairable level a total of 10.71%. 

 

Keywords  Manipulative Learning Activities , The Geometer’s Sketchpad, Linear equations of two 
variables 
 

บทน า 
        การสอนแบบปฏิบติัการเป็นวิธีการสอนท่ีพฒันามาจากแนวคิดของดิวอ้ีโดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือ 
เป็นวิธีท่ีเนน้กิจกรรมของนกัเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการกระท าหรือทดลองท าดว้ยตนเอง
โดนใชส่ื้อต่างๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบดว้ยตนเอง (จิราภรณ์ สุนทรา. 2541) การสอนคณิตศาสตร์
แบบปฏิบติัการจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดมโนมติในเร่ืองนั้นๆ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์นการ
หากระบวนการและวิธีต่างๆ เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนจากกิจกรรมท่ีปฏิบติัจริงจะท าใหเ้กิดมโนมติในเร่ือง
นั้นๆ ส่ิงน้ีจะท าใหน้กัเรียนจะไม่รู้สึกวา่คณิตศาสตร์เป็นส่ิงล้ีลบั การฝึกปฏิบติัจริงนกัเรียนจะมีความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทท้ าใหเ้กิดความสามารถในการเช่ือมโยง นอกจากน้ียงัช่วยใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การแกปั้ญหาและเสริมสร้างทกัษะในการค านวณใหแ้ก่ตนเองดว้ย  
        โปรแกรมเรขาคณิตพลวตัเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ท่ีมีศกัยภาพโปรแกรมหน่ึงท่ี สสวท. ได้
น ามาเผยแพร่เพ่ือยกระดบัการศึกษาทางดา้นคณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน เป็นโปรแกรมท่ีครูคณิตศาสตร์สามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพ่ือช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ใน
การวดัผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ส่ิงส าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนท าคะแนนไดน้อ้ยคือ โจทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเร่ืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่มาสามารถหาค าตอบได ้
ดงันั้นการเรียนรู้แบบปฏิบติัการท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั โดยชา้ส่ือคือโปรแกรมเรขาคณิตพลวติัท่ี
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นกัเรียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆและเกิดความคิด
รวบยอดต่างๆทางคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยัจึงสนใจการจดัการเรียนรู้แบบ
ปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตัเป็นเคร่ืองมือ เพราะ การท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และ
คน้พบดว้ยตนเองโดยการทดลอง โดยท่ีมีเคร่ืองมือในการช่วยหาค าตอบ จะท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ี
คน้พบดว้ยตนเองและเกิดเป็นความรู้ท่ีย ัง่ยืน  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
        1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั 
        2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม
โรงเรียนพระต าหนกั จงัหวดัอ่างทอง 
 

วธิีการวจิยั 
        1. ระเบียบวิธีวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลองซ่ึงด าเนินการตามแบบแผนการวิจยัแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design 
        2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มโรงเรียนพระต าหนกั จ านวน 6 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หอ้งเรียนรวม 6 หอ้งเรียนโดยโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีสภาพคลา้ยคลึงกนัในดา้น 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีขนาดเลก็ นกัเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดบัปานกลาง 
        3. กลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน 1 โรง คือโรงเรียนวดัทางพระ จงัหวดั
อ่างทอง ท่ีเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)  และใชน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมาท าการ
ทดลองจ านวน 28 คน        
        4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรม
เรขาคณิตพลวตัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ และ ความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2556  ใชเ้วลาทดลอง 17 
ชัว่โมง โดยสอบก่อนเรียน 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอน 15 ชัว่โมง (ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียน 
และทดสอบหลงัเรียน) 

     6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
            6.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั จ านวน 15 แผน 
            6.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
            6.3   แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียน 
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6.4 แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการ พดู 
7. ขั้นตอนการวิจยัผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการทดลองดว้ยตนเองโดยด าเนินการ 

ตามขั้นตอนดงัน้ี 
7.1 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรกบันกัเรียนกลุ่ม

ทดลองดว้ยแบบทดสอบชนิดปรนยัเลือกตอบจ านวน 20 ขอ้ และอตันยัเขียนตอบ 3 ขอ้ 
และตรวจใหค้ะแนน 

7.2 ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มทดลองตามแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใช้
โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ืองสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 

7.3 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยแบบทดสอบชนิดปรนยั
เลือกตอบจ านวน 20 ขอ้ และอตันยัเขียนตอบ 3 ขอ้ และตรวจใหค้ะแนนจากนั้นน ามา
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

7.4 ประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนของนกัเรียน 
7.5 ประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูของนกัเรียน   โดยการ

น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนในแต่ละคร้ัง 

 
สรุปผลการวจิยั 
        1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ืองสมการเชิงเสน้สองตวัแปร สูงกวา่ก่อน
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
        2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ือง
สมการเชิงเสน้สองตวัแปร มีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนในระดบัดีมาก 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ระดบัดีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัพอใชจ้ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.72  และไม่มีนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนใน
ระดบัตอ้งปรับปรุงและไม่มีความพยายาม  จากการประเมินผลความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน  และจากการน าเสนอผลงานของนกัเรียนท ากิจกรรมในใบงาน น้ีเพ่ือศึกษา
ลกัษณะของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนของนกัเรียนในเชิงลึก สามารถจ าแนกนกัเรียนตาม
ความสามารถและระบุลกัษณะท่ีแสดงออกไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนระดบัดีมาก นกัเรียนสามารถ
เขียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และใชภ้าษาหรือตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการหาค าตอบไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งเป็น
ระบบสมบูรณ์ มีรายละเอียดครบถว้น และครอบคลุมสาระส าคญัถกูตอ้งชดัเจน 
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2. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนระดบัดี นกัเรียนสามารถเขียน
แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และใชภ้าษาหรือตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการหาค าตอบไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งเป็นระบบ 
มีรายละเอียดครบถว้น และครอบคลุมสาระส าคญัถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

3. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนระดบัพอใช ้ นกัเรียนสามารถ
เขียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และใชภ้าษาหรือตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการหาค าตอบไดไ้ม่ชดัเจนสมบูรณ์ มี
รายละเอียดไม่ครบถว้น และครอบคลุมสาระส าคญัถกูตอ้งเป็นบางส่วน 

        3.นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ือง
สมการเชิงเสน้สองตวัแปร มีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูอยูใ่นระดบัดีมาก 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัดีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ระดบัพอใชจ้ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ระดบัตอ้งปรับปรุง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และไม่มีนกัเรียนท่ีมีความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูในระดบัไม่มีความพยายาม   
จากการประเมินผลความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  และจากการน าเสนอผลงาน
ของนกัเรียนหนา้ชั้นเรียนจากการท ากิจกรรมในใบงาน น้ีเพ่ือศึกษาลกัษณะของการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ดา้นการพดูของนกัเรียนในเชิงลึก สามารถจ าแนกนกัเรียนตามความสามารถและระบุลกัษณะ
ท่ีแสดงออกไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูระดบัดีมาก นกัเรียนกลุ่มน้ี
สามารถพดูอธิบายโดยมีการใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และมีความชดัเจน อีกทั้งนกัเรียน
สามารถพดูเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สามารถน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน และถูกตอ้ง การน าเสนอและการยกตวัอยา่งทุกคร้ัง นกัเรียนสามารถใชภ้าษา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถส่ือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดถ้กูตอ้ง การส่ือสารดา้นการพดูของ
นกัเรียนทุกคร้ังจะมีการเสนอแนวคิด ยกตวัอยา่งไดช้ดัเจน รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนการหา
ค าตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน   

2. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูระดบัดี นกัเรียนในกลุ่มน้ีมี
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูอยูใ่นระดบัท่ีดี คือถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
จะมีเพียงบางส่วนหรือส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีความผิดพลาดไปบา้ง การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน
นกัเรียนสามารถเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดถ้กูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ แต่มีความถูกตอ้ง 
สามารถน าเสนอขั้นตอนไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ สามารถยกตวัอยา่งและอธิบายขั้นตอนการหา
ค าตอบไดถ้กูตอ้ง 

3. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูระดบัพอใช ้ นกัเรียนกลุ่มน้ี
สามารถใชภ้าษาพดูแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดช้ดัเจนเป็นส่วนใหญ่  แต่ความถกูตอ้งใน
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การเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์นั้นถูกตอ้งเป็นบางส่วนไม่ทั้งหมด มีการยกตวัอยา่งในการ
น าเสนอไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการหาค าตอบไดอ้ยา่งชดัเจน  เช่น นกัเรียน
สามารถบอกความสมัพนัธ์เชิงเสน้ของขอ้มูลสองชุดได ้ แต่นกัเรียนไม่สามารถอธิบายถึงท่ีมา
ของจ านวนนั้นๆหรือไม่สามารถยกเหตุการณ์ประกอบได ้

4. กลุ่มท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูระดบัตอ้งปรับปรุง นกัเรียน
กลุ่มน้ีพดูอธิบายโดยการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไม่ถกูตอ้ง หรืออธิบายไม่ครบถว้น  
นกัเรียนไม่สามารถขั้นตอนการหาค าตอบได ้ หรืออธิบายไดแ้ต่ไม่ครบถว้น ไม่ค่อยชดัเจน 
ค าตอบท่ีไดบ้างคร้ังไม่มีความถกูตอ้ง เช่น นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่สมการเชิงเสน้สองตวัแปร
จะเป็นสมการเสน้ตรงแต่นกัเรียนไม่สามารถยกตวัอยา่งไดว้า่ สมการเสน้ตรงหรือสมการเชิงเสน้
สองตวัแปรมีลกัษณะอยา่งไร หรือถา้ถกูกจ็ะไม่ครบถว้น 

 
อภิปรายผล 
        จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ือง
ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรท่ีทีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
          1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั สูง
กวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
                1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการเป็นการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ โดย
ประสบการณ์ตรง โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง สืบเสาะหาขอ้มลู หา
ขอ้เทจ็จริง และน าผลการปฏิบติัท่ีไดม้าจดัระเบียบเพ่ือหาขอ้สรุป ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Marks (1970: 
23) ยพิุน พิพิธกลุ (2541: 81) จิราภรณ์ สุนทรา (2541) และประภสัสร เบา้ชาลี (2554)  วา่ การจดัการเรียนรู้
แบบปฏิบติัการ เป็นการจดัการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตนเอง นกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติั สืบเสาะขอ้มลู 
หาขอ้เทจ็จริง น าขอ้มลูมาจดัระเบียบ คน้ควา้โดยวิธีการของตนเองเพ่ือหาขอ้สรุป โดยนกัเรียนจะปฏิบติั
ดว้ยตนเองตามท่ีครูไดว้างแผนไว ้ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการจะส าเร็จไดผ้ล
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูผูส้อนก็มีความส าคญัอยา่งมาก กล่าวคือ ครูผูส้อนตอ้งมีการวางแผนการสอน 
การเตรียมการ การก าหนดจุดมุ่งหมายไวเ้ป็นอยา่งดี  
        1.2 โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพโปรแกรมหน่ึง ซ่ึงสามารถออกแบบ
และสร้างกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสามารถช่วยพฒันามโนมติ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน เพราะโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นวิชาท่ีเป็นนามธรรม นกัเรียน
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จะเกิดภาพท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ อุบล 
กลองกระโทก (2550) วา่ โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์ และสามารถใช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไดอ้ยา่งหลากหลายเน้ือหา ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ โปรแกรมน้ีจะช่วยท าใหน้กัเรียนส ารวจเน้ือหา พฒันา
ความคิดรวบยอด เก่ียวกบัเน้ือหาสาระต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี และสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548: 2-4) วา่ โปรแกรมเรขาคณิตพลวตัเป็น
โปรแกรมอเนกประสงค ์ ขอบเขตของการใชข้ึ้นอยูก่บัจินตนาการของผูใ้ช ้ และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
Stven Channa และคณะ (2002: 15) ท่ีวา่ เป็นโปรแกรมท่ีสะดวกต่อการใชง้าน สามารถเขียนกราฟในแกน
พิกดัฉากและสร้างแผนภูมิไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว ประหยดัเวลา 
        จากขอ้มลู ผูวิ้จยักล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการไวว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบปฏิบติัการจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยั วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมเรขาคณิตพลวตันบัวา่เป็นวสัดุท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะการปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรม นกัเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมโดยการใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เม่ือนกัเรียนลงมือปฏิบติั คน้ควา้ นกัเรียนจะมีความ
กระตือรือร้น และเกิดการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Sidhu (1975: 93) ซ่ึง
ประภสัสร เบา้ชาลี (2554) กล่าวถึงขอ้ดีของการสอนแบบปฏิบติัการไวว้า่ นกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการ
ใชเ้คร่ืองมือ เกิดความสนใจในบทเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง อีกทั้งนกัเรียนจะได้
เพ่ิมพนูทกัษะความรู้ ความสามารถในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
        2.ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั มีพฒันาการดีข้ึนหลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
                2.1 ความสามารถในการส่ือสารดา้นการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั จ าแนกได ้3 กลุ่ม นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เร่ืองสมการเชิงเสน้สองตวัแปร มี
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนในระดบัดีมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.71 ระดบัดีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัพอใชจ้ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.72  และไม่มี
นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูในระดบัตอ้งปรับปรุงและไม่มีความ
พยายามทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
                    2.1.1 สถานการณ์ปัญหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัน่าสนใจ 
กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดท้ านั้นนกัเรียนจะไดล้งมือฝึกปฏิบติั ไดสื้บคน้ สืบเสาะ และมีการเขียนสรุป
อธิบาย ส่งผลใหน้กัเรียนตั้งใจปฏิบติักิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้น
การเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ เทอร์เบอร์ (Thurber.1976: 514-534) วา่ การจดักิจกรรมท่ีนกัเรียน
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มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั กิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมจะท าใหน้กัเรียนมี
โอกาสสร้างความรู้ เรียนรู้ รับรู้ รับฟังเพราะการพดู การฟัง การเขียน เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีพฒันา
ความสามารถในการส่ือสาร และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเคนเนดีและทิปส์ (Kennedy; & Tipps.1994: 
81) สญัญา ภทัรากร (2552: 127-129) วา่ การส่ือสารทางคณิตศาสตร์นบัเป็นเป้าหมายส าคญัในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สารจะเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่ง ขอ้มลู ความรู้ การใชศ้พัท ์โดยท่ีนกัเรียนฐานะผูส่้งสาร
จะตอ้งสามารถอธิบาย ช้ีแจง แสดงความเขา้ใจหรือความคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของตนเอง ผ่านกิจกรรม
การเขียน การพดู การสาธิต การแสดง ซ่ึงการส่ือสารทางคณิตศาสตร์จะช่วยท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดถ้กูตอ้ง
และชดัเจนเกิดประสิทธิภาพ 
                  2.1.2 การจดับรรยากาศใหน้กัเรียนไดเ้ขียนส่ือสารแนวคิดร่วมกบัเพ่ือน เน่ืองมาจากการใช้
กระบวนการกลุ่มในการลงมือปฏิบติักิจกรรมในใบงานท่ีครูแจกให ้ นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีจะ
ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสช่วยกนัคิด เพ่ือหาค าตอบ เขียนแสดงเหตุผลรวมทั้งเขียนแนวคิดในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงการจดับรรยากาศการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดเ้ขียนแนวคิดผา่นกระบวนการกลุ่มน้ี 
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ มมัมีและเชพเพิร์ด  (Mumme; & Shepherd.1993: 7-9) วา่การจกัการเรียนรู้โดย
ใชแ้บบกลุ่มร่วมมือและช่วยเหลือกนัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดส้ ารวจแนวคิด อธิบายแนวคิดใน
กลุ่ม ถือเป็นการส่ือสารแนวคิดโดยตรง และยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของสภาครูแห่งชาติอเมริกา 
(NCTM.2000: 4-5) ท่ีวา่ ควรจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนสามารถจดัระบบ และรวบรวม
ความคิดทางคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนัและสามารถส่ือสารไดถู้กตอ้ง สามารถส่ือสารแนวคิดของพวกเขาแก่
ครูผูส้อนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สามารถใชภ้าษาเพ่ือส่ือความหมายไดอ้ยา่ง กระชบั ชดัเจน ไดใ้จความ 
ถกูตอ้งแน่นอน 
              2.2 ความสามารถในการส่ือสารดา้นการพดูของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั จ าแนกได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
กลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัดีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ระดบัพอใชจ้ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ระดบัตอ้งปรับปรุง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และไม่มีนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดูในระดบัไม่มีความพยายาม ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
                  2.2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั แลกเปล่ียนความคิด และยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนและครูมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ยการน าเสนอผลงานของนกัเรียน ผา่นการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน นกัเรียนจะได้
ร่วมกนัอภิปราย ตอบค าถามของครู ซ่ึงกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความสามารถ ในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ดา้นการพดูของนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติอเมริกา 
(NCTM.1989: 26) ท่ีวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมท่ีน าเสนอดว้ยปากเปล่า (Oral 
Presentation) เช่นการสรุปรายงานในหอ้งเรียน หรือการรายงานสั้นๆ หนา้ชั้นเรียนโดยการน าเสนอท่ีเป็น
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รูปธรรมจากเน้ือหาเร่ืองราว หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วั โดยใหน้กัเรียนพรรณนา หรืออธิบาย การจดั
กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั คือ การใหน้กัเรียนไดสื้บคน้ 
สืบเสาะ พรรณนา และอธิบายเพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจท่ีมา เม่ือนกัเรียนไดค้น้ควา้จากการท่ีนกัเรียนลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั นกัเรียนจะมีโอกาสสร้างความรู้ เรียนรู้ รับฟัง เพราะการพดู การฟัง การ
เขียน เป็นส่ิงส าคญัท่ีพฒันาความสามารถในการส่ือสาร 
        2.2.2การน าเสนอผลงานของนกัเรียนหนา้ชั้นเรียน การใชค้ าถามของครูผูส้อนและเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดซ้กัถาม เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและตอบสนองโดยการพดูแนวคิดของตนผา่นกระบวนการ
คิดของตนเองออกมา ซ่ึงแนวทางการสอนน้ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์
ดา้นการพดูของนกัเรียน เพราะนกัเรียนจะไดส่ื้อความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
ไชเลอร์และบีออล (Seiler; & Beall.2002: 6) เวอร์เดอร์เบอร์ (Verderber.1996: 19-20) รุเบนและสตีวาร์ท 
(Ruben; & Stewart.1998: 1-2) ท่ีวา่ การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มลู ถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ ความ
นึกคิด ค่านิยมและทกัษะความช านาญไปยงัอีกฝ่ายเพ่ือประโยชนข์องอีกฝ่ายหน่ึง หรือประโยชนร่์วมกนั 
และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเคนเนดี และทิปส์ (Kennedy; & Tipps.1994: 181) วา่ การส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนดว้ยการแสดงความคิด การอภิปราย 
การรับฟังผูอ่ื้น ส่ิงน้ีจ าท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในคณิตศาสตร์เชิงลึกและเห็นแนวทางการแกปั้ญหาและ
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NCTM.2000: 4-5) ท่ีวา่การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดซ้กัถามหลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บฟังค าอธิบาย ถือเป็นการส่งเสริมทกัษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ ควรใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการแสดงเหตุผล หากนกัเรียนเป็นผูน้ าเสนอและไดรั้บค า
วิพากษ ์นกัเรียนจะมีความภาคภูมิใจจากประสบการณ์ท่ีเป็นความส าเร็จ (Success Experience) 
 

ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั ครูควรมีการกระตุน้
และเสริมแรงเม่ือนกัเรียนไดพู้ดเพ่ือแสดงเหตุผล หรือปฏิบติักิจกรรมต่างๆไดถู้กตอ้ง ทั้งน้ี
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และกลา้ท่ีจะน าเสนอมากข้ึน 

2. ในขั้นปฏิบติักิจกรรม ครูควรมีการช้ีแจงการท ากิจกรรมท่ีจะใหน้กัเรียนท าอยา่งละเอียด ชดัเจน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

3. ครูตอ้งมีความอดทนในการท่ีจะใหน้กัเรียนตอบค าถาม หรือคน้พบขอ้สรุปดว้ยตนอง หาก
นกัเรียนไม่สามารถตอบค าถามไดค้รูควรใหค้ าช้ีแนะแก่นกัเรียน 

4. ครูควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัเรียน
เร่งลงมือปฏิบติักิจกรรมในเวลาท่ีจ ากดั หากไม่มีการก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมนกัเรียนอาจ
ใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมมากเกินไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตัในเน้ือหา

คณิตศาสตร์อ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการใชโ้ปรแกรม เช่น กราฟและความสมัพนัธ์ เรขาคณิต  
2. ควรมีการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการโดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั

เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเรียนปกติ และศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการใชต้วัแทนทาง
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการอ่าน เป็นตน้ 

3. ควรน าโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัไปใชก้บัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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ภาคผนวก  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน (ค23101)                                               ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1  กราฟและความสัมพนัธ์เชิงเส้น                                                   จ านวน  2  ช่ัวโมง                   

………………………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ค 4.2 ใชนิ้พจน ์สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)อ่ืน ๆ 
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 
ตวัช้ีวดั 
        เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเส้น 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
        กราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ 

สาระส าคัญ 
 

 
     
              กราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ท่ีมีลกัษณะเป็น
เสน้ตรง ส่วนของเส้นตรง หรือจุดท่ีเรียงอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มลูท่ีมาแสดง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถเขียนแสดงความสมัพนัธ์ของปริมาณสองชุดในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ  

ความสัมพนัธ์ของปริมาณสองชุดท่ีมีกราฟอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั เรียกวา่ ความสัมพนัธ์เชิงเส้น 
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2. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลจากการค านวณและสามารถเขียนอธิบายขั้นตอน ใชภ้าษาทาง
คณิตศาสตร์แทนได ้

3. นกัเรียนสามารถใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตัเพ่ือส ารวจความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ี
มีความสมัพนัธ์ได ้

4. นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงาน อธิบายถึงขั้นตอน และค าตอบได ้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูเร่ิมสนทนากบันกัเรียนโดยครูยกตวัอยา่งส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเช่น “ เม่ือวานน้ีครูไปตลาดมา ตอนน้ี
ไข่ไก่ราคาแพงมาก นกัเรียนพอทราบไหมวา่ไข่ไก่ 1 ใบราคาเท่าไร” ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ตอบค าถาม แลว้สรุปวา่ “ ตกลงครูซ้ือไข่ไก่มาฟองละ 4บาท แต่ถา้ครูซ้ือ 2 ใบ ตอ้งจ่ายเงิน
เท่าไร” 
ครูถามค าถามนกัเรียนต่อไปเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และตอบค าถาม  
ครูสรุปถามนกัเรียนต่อวา่ “ ถา้ครูมีเงิน 48 บาท ครูสามารถซ้ือไข่ไก่ไดก่ี้ฟอง”  

2. เม่ือนกัเรียนตอบค าถามไดม้าซ่ึงค าตอบ ครูเร่ิมสนทนากบันกัเรียนเร่ือง คู่อนัดบั ระบบพิกดัฉาก 
และสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

3. ครูบอกจุดประสงคก์ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ โดยใชโ้ปรแกรมเรขาคณิตพลวตั 
ใหน้กัเรียนทราบ 

ขั้นเตรียมความพร้อม 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีปริมาณสอง

ชุดท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เช่น ปริมาณน ้ามนักบัราคาน ้ามนั ระยะทางกบั
ปริมาณน ้ามนั  

2. ครูแสดงตวัอยา่งบนโปรแกรมเรขาคณิตพลวตั นทีขบัรถดว้ยอตัราเร็วเฉล่ีย 60 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงจงเขียนตารางแสดงความสมัพนัธ์ของระยะทางกบัเวลาเม่ือนทีขบัรถระยะทาง 300 
กิโลเมตรและเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ของการขบัรถยนตด์ว้ยอตัราเร็วคงท่ีบนโปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั 
วธีิท า ครูสร้างตารางแสดงความสมัพนัธ์ของระยะทางกบัเวลาดว้ยอตัราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงในระยะทาง 300 กิโลเมตร 
 
เวลา (ชัว่โมง) 0 1 2 3 4 5 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 0 60 120 180 240 300 
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จากนั้นครูน าขอ้มลูจากตารางท่ีสร้างไวไ้ปลงจุดในโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัโดยสร้างระบบ
พิกดัฉาก โดยไปท่ีค าสัง่เมนูกราฟ แลว้เลือกค าสัง่ก าหนดระบบพิกดั 
                    1. เลือกค าสัง่ลงจุดจากเมนูกราฟ แลว้ลงจุดในเมนูตามตารางท่ีสร้างข้ึน 
                    2.เลือกจุก 2 จุดเช่น A หรือ B  

3. จากนั้นครูแนะน าใหน้กัเรียนทราบถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบติักิจกรรมตามใบงานท่ีครู
มอบหมายให ้

4. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน คละเพศและความสามารถ 
ขั้นปฏิบัตกิาร 

1. ครูแจกใบงานท่ี 1.1 ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมซ่ึงในใบงานประกอบดว้ย 
ใหน้กัเรียนเขียนตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนไข่กบัราคาไข่จากตารางท่ีก าหนดให้
ถา้ไข่ 1 ฟองราคาตามร้านคา้ท่ีนกัเรียนซ้ือ( ซ่ึงราคาไข่ของนกัเรียนอาจไม่เท่ากนั ) 

2. จากตารางใหน้กัเรียนเขียนคู่อนัดบัท่ีมีไข่เป็นสมาชิกตวัท่ีหน่ึง และราคาเป็นสมาชิกตวัท่ีสอง 
3. ใหน้กัเรียนน าคู่อนัดบัท่ีไดล้งกราฟของคู่อนัดบัในใบงานท่ี 1  
4. จากนั้นใหน้กัเรียนน าคู่อนัดบัท่ีไดล้งพิกดับนโปรแกรมเรขาคณิตพลวตั สงัเกตผลท่ีไดแ้ลว้

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรม 
5. ใหน้กัเรียนสมมติสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและเป็นเร่ืองใกลต้วัมา 1 สถานการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ จากนั้นใหน้กัเรียนลงตาราง เขียนคู่
อนัดบั และลงกราฟของคู่อนัดบัลงในใบงานท่ี 1 สงัเกตผลการปฏิบติักิจกรรมและบนัทึกผลการ
ปฏิบติั 

6. จากนั้นใหน้กัเรียนน าคู่อนัดบัท่ีไดล้งพิกดับนโปรแกรมเรขาคณิตพลวตั สงัเกตผลท่ีไดแ้ลว้
บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรม 

7. ครูใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความคาดการณ์ท่ีแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ 

8. ใหน้กัเรียนสงัเกตผลท่ีไดจ้ากการลงกราฟในใบงานท่ี 1 และจากการลงพิกดัในโปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรม 

ขั้นเสนอผลการปฏิบัตกิจิกรรม 
1. ครูช้ีแจงประเดน็ท่ีจะใหน้กัเรียนน าเสนอ ซ่ึงประกอบดว้ย บอกความหมายเก่ียวกบัปริมาณสอง

ชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้อธิบายหลกัการเขียนความสมัพนัธ์ของปริมาณสองชุดท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ เขียนคู่อนัดบัเก่ียวกบัปริมาณสองชุดท่ีสมัพนัธ์กนั 

2. ครูสุ่มนกัเรียน 4-5 กลุ่มใหน้กัเรียนเสนอตามประเดน็ท่ีก าหนด จากการท าใบงานท่ี 1  
3. ระหวา่งท่ีนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบติักิจกรรม ครูคอยสงัเกตและประเมินผลการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ดา้นการพดู ตามแบบประเมินท่ีครูสร้างไว ้
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ขั้นสรุปผลอภิปรายผล 
1. ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิง

เสน้ ใหน้กัเรียนศึกษา 3-5 นาที  
2. จากนั้นครูใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปผลท่ีไดจ้ากการท าใบงานท่ี 1 
3.  ครูคอยช้ีแนะใหน้กัเรียนเห็นวา่ จากกราฟจะเห็นวา่ทุกจุดของคู่อนัดบัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขในโจทย์

ขา้งตน้ จะอยูใ่นแนวเดียวกนัดงัรูป นัน่คือจุดทุกจุดของคู่อนัดบัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจะเรียง
อยูใ่นเสน้ตรงเดียวกนั ครูอธิบายต่อไปวา่ จากสถานการณ์ขา้งตน้เป็นตวัอยา่งของความสมัพนัธ์ของ
ปริมาณสองชุดท่ีมีกราฟอยูใ่นแนวเสน้ตรงเดียวกนั เราเรียกความสมัพนัธ์ลกัษณะน้ีวา่ ความสมัพนัธ์
เชิงเสน้ 

4. ครูใหน้กัเรียนบนัทึกผลการเรียนรู้ลงในใบงานท่ี 1  
ขั้นประเมนิผล 

1. ครูน าใบงานของนกัเรียนมาตรวจใหค้ะแนน และประเมินผล แกไ้ขขอ้ผิดพลาด และแจกคืนให้
นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนเห็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการ
ปฏิบติัคร้ังต่อไป 

2. ครูน าใบงานท่ีตรวจใหค้ะแนนแลว้บนัทึกผลคะแนนตามหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค
บนัทึกลงในแบบประเมินวดัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียน 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองกราฟแสดงความสมัพนัธ์ของปริมาณสองชุดท่ีสมัพนัธ์กนัแบบเชิงเสน้ 
2. ใบงานท่ี 1 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเสน้ 
3. แบบเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
4. โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั (The Geometer’ s Sketchpad ) 
5. โปรเจกเตอร์, คอมพิวเตอร์ 

การวดัและการประเมนิผล 
1. เคร่ืองมือวดั 

1.1 แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
1.2 ใบงาน 
1.3 แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดู 
1.4 แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียน 

        2. การประเมินผล 
2.1 นกัเรียนท าใบงานไดถ้กูตอ้งและสามารถน าเสนอผลงานของนกัเรียนท่ีท าไดถู้กตอ้งไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 
60 
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2.2 นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนและการพดูผา่นเกณฑร้์อย
ละ 60  
 

ใบความรู้ที่ 1 
ความสัมพันธ์ของปริมาณสองชุดที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเส้น 

 
 ในชีวิตประจ าวนั เรามกัจะพบสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสองชุดท่ีทีความสมัพนัธ์กนัอยู่
เสมอ เช่น ปริมาณน ้ามนักบัค่าน ้ามนั เป็นตน้ และนกัเรียนทราบมาแลว้วา่เราสามารถแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสองชุดดงักล่าวขา้งตน้โดยการใชก้ราฟ 

ตวัอย่างที่ 1 นทีและก่ิงแกว้ตอ้งการหารายไดพิ้เศษช่วงปิดเทอมโดยการขายน ้าแขง็ใส ในวนัหน่ึงทั้งนที
และก่ิงแกว้ต่างกข็ายน ้าแขง็ใสไดจ้ านวนหน่ึงแต่รวมกนัแลว้ขายไดท้ั้งหมดวนัละ 15 ถว้ย ถา้นกัเรียนจะ
เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนน ้าแขง็ใสท่ีนทีและก่ิงแกว้ขายไดด้งันั้นจ านวนน ้าแขง็ใสท่ี
แต่ละคนขายไดต้อ้งเป็นจ านวนนบัท่ีรวมกนัเป็น 15 ดงัตาราง 

นที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ก่ิงแกว้ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

        จากตาราง สามารถเขียนคู่อนัดบัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนน ้าแขง็ใสท่ีนที และก่ิงแกว้ขาย
ได ้ ดงัน้ี ( 1, 14 ) , ( 2, 13 ) , ( 3, 12 ) , (4, 11 ) , ( 5, 10 ) , ( 6, 11 ) , ( 7, 8 ) , ( 8, 7 ) , ( 9, 6 ) , ( 10, 5 ) , ( 11, 4 ) , ( 12, 3 ) ,  
( 13, 2 ) , ( 14, 1 ) 

ใบงานที่ 1 
 

1.  จงเขียนแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนไข่กบัราคาไข่ เม่ือก าหนดใหว้า่ไข่ไก่ 1 ฟอง  
        จากความสมัพนัธ์ขา้งตน้ สามารถเขียนตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนไข่กบั
ราคาไข่ไดด้งัน้ี 
จ านวนไข่ (ฟอง) 1 2 3 4 5 6 7 8 
ราคา (บาท)         

 
วธีิท า จากตารางเขียนคู่อนัดบัท่ีมีจ านวนไข่เป็นสมาชิกตวัท่ีหน่ึง 
และราคาเป็นสมาชิกตวัตวัท่ีสองไดด้งัน้ี 
....................................................................................................  

2. ใหน้กัเรียนน าความสมัพนัธ์เขียนกราฟในโปรแกรมเรขาคณิต
พลวตัและบนัทึกผล 
กราฟของความสมัพนัธ์ระหวา่งไข่ไก่กบัราคาไข่ เป็น ........…………. เรียงในแนว ..................... 

 

กลุม่ท่ี............. 
1................. 
2................... 
3.................. 
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1 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการเดินทาง
ทองเที่ยวบนถนนคนเดิน  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
The Tourist Business Marketing Mixed that Tourists Focused in Visiting 
“Thanon Khon Doen” Walking Street, Amphoe Muang, Suratthani Province 
 
ผูวิจัย  นางสาวนราธิป   ทวิชสังข,  ดร.ละเอียด   ศิลานอย  อาจารยท่ีปรึกษา 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยตาป 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวถนนคนเดิน  
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี สุมตัวอยางจากคาเฉล่ียประชากรดวยสูตรของศัสซานี ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 385 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา  
1. พฤติกรรมการทองเท่ียวบนถนนคนเดิน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา สวนใหญ

นักทองเท่ียวมาทองเท่ียว 6 ครั้งข้ึนไป ใชระยะเวลาในการทองเท่ียว  1 ช่ัวโมง มีวัตถุประสงคเพื่อเดินเท่ียว 
เดินทางมากับเพื่อน โอกาสในการมาทองเท่ียวเพราะมาทองเท่ียวในจังหวัด เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว และ
เสียคาใชจายครั้งละ 300-500 บาท   

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวบนถนนคนเดิน อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี (1) จํานวนครั้งในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ  อาชีพ และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว พบวา 
ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนเพศและระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 (3) วัตถุประสงคในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนาและเพศของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
มีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (5) โอกาสในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ
รายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 (6) ลักษณะในการเดินทาง พบวา ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ (7) คาใชจายในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการเดินทาง
ทองเท่ียวบนถนนคนเดิน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
อยูในระดับมาก 

4. นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด,  ถนนคนเดิน 
 
Abstract    

 
This research to the samples amount of 385 people were tourists in visiting 

“Thanon Khon Doen” walking street, Amphoe Muang, Suratthani Province, selected 
from a random from population mean with Sasani’ formula. Data were analyzed by 
calculating the percentage, average, standard deviation and the chi-square and t-test. 

The results showed that 
1. The travel behavior of the tourists in visiting Thanon Khon Doen 

walking street, Amphoe Muang, Suratthani Province, it was found that most tourists 
travelled up to six times with travel time spending at one hour, aimed to take a walk with 
friends. Opportunities for tourism due to travelling in the province, arriving by car with 
cost of expenses 300-500 baht each time.  

2. The relationship between personal factors with the travel behavior of the 
tourists in visiting Thanon Khon Doen walking street, Amphoe Muang, Suratthani 
Province (1) the number of times in travelling, it was found that personal factors of the 
tourists concerning residence, age, occupation and monthly income, correlated with travel 
behavior with statistically significant at the .01 level. While the education levels were 
correlated with statistically significant at the .05 level. (2) for ravel time, it was found that 
personal factors of the tourists concerning residence, age, occupation and monthly income 
were correlated with travel behavior with statistically significant at the .01 level. While 
gender and education level were correlated with statistically significant at the .05 level. 
(3) for tourism purposes it was found that personal factors of the tourists concerning 
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residence and gender were correlated with travel behavior with statistically significant at 
the .05 level. While age, education, occupation and monthly income were correlated with 
statistically significant at the .01 level. (4) Individuals participating in the trip, it was 
found that personal factors concerning age, education, occupation and monthly income 
were associated with travel behavior with statistically significant at the .01 level. (5) 
Opportunity to travel it was found that the tourists’ personal factors concerning residence, 
age, education, occupation and monthly income were associated with travel behavior with 
statistically significant at the .01 level. (6) Travel characteristics, it was found that 
personal factors concerning residence was correlated with travel behavior with 
statistically significant at the .05 level while gender, age, education, occupation and 
monthly income were correlated with statistically significant at the .01 level and (7) travel 
expenses, it was found that personal factors concerning residence, gender, age, education, 
occupation and monthly income were correlated with travel behavior with statistically 
significant at the .01 level.  

3. The tourist businesses marketing mixed that tourists focused in visiting 
“Thanon Khon Doen” walking street, Amphoe Muang, Suratthani Province, in the 
overall, the tourists focused in visiting at high level. When considering in each aspect, it 
was found that all aspects were at high level. In the service process had the most average, 
followed respectively by physical aspects, price and marketing promotion which had the 
lowest average were at the high level. 

4. Tourists with different residences, in the overall gave the different that 
focused in visiting the marketing mixed factors with statistically significant at the .01 
level, and the tourists who had differences in gender, age, education level and occupation, 
in the overall, gave different that focused in visiting the marketing mix factors with 
statistically significant at the .05 level. While the travelers whose monthly income were 
different, in the overall, gave no different that focused in visiting the marketing mixed. 

 
Key Words : Marketing Mixed, Walking Street 
 
บทนํา 

จากการประกาศนโยบายของรัฐบาลป พ.ศ. 2544 เรื่องการดําเนินการ “ถนนคนเดิน (Walking 
Street)” ท่ีมีแนวคิดการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกับวิถีชุมชน โดยเปนหนึ่งในมาตรการเพ่ือการประหยัด
พลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี (นงลักษณ ดิษฐวงษ, 2548) ทําใหมีกิจกรรมถนนคนเดินเกิดข้ึน ปจจุบัน
ธุรกิจทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานีมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
กิจกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม ซึ่งบนถนนคนเดิน
เปนแหลงรวบรวมงานศิลปะ ดนตรี การแสดงออกของประเพณีในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมพรอมท้ัง
การจําหนายสินคาพ้ืนเมืองในรูปแบบตาง ๆ จากความรวมมือของถนนคนเดินริมแมน้ําตาป บริเวณ
หอสมุดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนถนนคนเดินเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี ลักษณะของถนนคนเดินเนน
รูปแบบไมมีกฎจราจรการเดินนักทองเท่ียวสามารถเดินบนถนนไดอยางอิสระ จนเปนท่ียอมรับระดับประเทศ 
(ททท.) ซึ่งเปนผูริเริ่มจัดถนนคนเดินนั้น เมื่อวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2550 ณ บริเวณสะพานนริศริมเขื่อน
แมน้ําตาป  
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เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดโครงการถนนคนเดินริมแมน้ําตาปข้ึน 
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเมืองและจังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวม โดยจัดใหมีอยางตอเน่ือง
เปนประจําทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 16.00 - 22.00 น. ถนนคนเดิน (Walking Street) เปนหนึ่งในแนวคิด
การพัฒนาเมือง และกําหนดใชพื้นท่ีในเมือง นอกจากนี้ยังไดจัดเวทีถนนคนเดิน โดยเปดโอกาสใหหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมีความประสงคจะแสดงความสามารถไดแสดงออก
อยางเต็มท่ีบนเวที (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, 2555) 

ดังน้ันผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอ
ธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวใหสามารถนําไปปรับปรุงปจจัยเก่ียวของท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด  เพ่ือนํามาพัฒนาการตลาดของถนนคนเดินตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
2.   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนน

คนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี   
3.   เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจบนถนน

คนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
4.   เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจ

บนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอ
ธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคของ ปณิศา มีจินดา 
(2553 : 46) ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 1) จํานวนครั้งในการมาทองเท่ียว 2) ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว 
3) วัตถุประสงคในการทองเที่ยว 4) บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเที่ยว 5) โอกาสในการมาทองเที่ยว 
6) ลักษณะในการเดินทาง และ 7) คาใชจายในการทองเท่ียว และแนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 : 53) ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 1) 
ดานผลิตภัณฑและการบริการ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) 
ดานบุคลากร 6) ดานกระบวนการ และ 7) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
คร้ังนี้ 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวถนนคนเดิน จังหวัด
สุราษฎรธานี  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากร (Population Mean, μ) และ
ไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงไดใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ย
ประชากรของศัสซานี ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวท่ีเขามา
เท่ียวถนนคนเดินในชวงวันเสาร เวลา 16.00-22.00 น. ในเดือนตุลาคม 2556 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองแบง

ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสอบถามสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ภูมิลําเนา เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  และรายไดตอเดือน 

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว แบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการทองเท่ียว  
ลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว ประเภทของกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบ สถานท่ีพักคางคืน  
พาหนะท่ีใชในการเดินทาง  ระยะเวลาในการทองเท่ียว  คาใชจายในการทองเท่ียว 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ 
จํานวน 36 ขอ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ลักษณะของคําถาม 
จะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553 : 46) 
โดยแบงระดับความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  

การวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถาม ในแตละตอน

ทุกขอ  ท้ังน้ีเพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติตามลักษณะของขอมูล  ดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนับความถี่และหาคารอยละ 
2. พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว วิเคราะหการนับความถี่และหาคารอยละ 
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังน้ี  
  คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 
  คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 
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  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 
 
 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลท่ีมาจากแบบสอบถาม  ไดแก  การแจก

แจงความถี่ (Frequency Distributions)  การหาคารอยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติไคสแควร 
(Chi-square) t-test และ F-test และกรณีท่ีมีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe’ 
Method     

 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่  1  การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูภาคใต รองลงมา

มีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-29 ป รองลงมามีอายุตํ่ากวา 
20 ป มีอายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมามีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจาง และอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท รองลงมามีรายไดตอเดือน 
10,001-20,000 บาท มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และมีรายไดตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
พฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวมาทองเท่ียว 

6 ครั้งข้ึนไป ใชระยะเวลาในการทองเท่ียว  1 ช่ัวโมง มีวัตถุประสงคเพื่อเดินเท่ียว  เดินทางมากับเพื่อน มีโอกาส
ในการมาทองเท่ียวเพราะมาทองเท่ียวในจังหวัด เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว และเสียคาใชจายครั้งละ 
300-500 บาท  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอธุรกิจบน
ถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจบนถนนคนเดิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมาก 
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 1.1 ดานผลิตภัณฑ นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีของท่ีระลึกท่ีหลากหลายจําหนาย มีคาเฉลี่ย มากท่ีสุด รองลงมา
ตามลําดับดังน้ี ถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานีเปนสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง มีบริการรานขายอาหารท่ีสะอาดและ
เหมาะสม และมีบริการการนวดฝาเทา/นวดแผนโบราณ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 1.2 ดานราคา นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยราคาสินคาท่ีจําหนายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และปริมาณ  
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี สามารถตอรองราคาสินคาได และมีปายราคาสินคาติดไวอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยทําเลท่ีต้ังสะดวกในการคมนาคม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา
ตามลําดับดังน้ี เสนทางในการเดินชมสินคาและบริการมีความสะดวก ปลอดภัย มีการจัดโซนรานคา สะดวก 
งายแกการเลือกซื้อสินคา และมีการแยกประเภทของรานคาในการจัดจําหนายสินคา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 1.4 ดานการสงเสริมการตลาด นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอมูลการทองเท่ียวถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานีสามารถหาได
ทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียว 
จังหวัดสุราษฎรธานี การประชาสัมพันธถนนคนเดินโดยรวบรวมผลิตภัณฑของผูขายสินคานําไปแสดงและ
จําหนายตามสถานท่ีตางๆ และมีการติดปายประชาสัมพันธขนาดใหญตามสถานท่ีตาง ๆ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 1.5 ดานบุคลากร นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยแมคา, พอคามีความเอาใจใสในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา
ตามลําดับดังน้ี แมคา, พอคามีความเอาใจใสในการใหบริการ มีเจาหนาท่ีมีความพรอมในการจัดระเบียบ
การจราจรในบริเวณโดยรอบ และมีเจาหนาท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 1.6 ดานกระบวนการใหบริการ นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทุก ๆ  วันเสารต้ังแตชวงเวลา 16.00-22.00 น. มีความเหมาะสม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี มีเวทีการแสดงและลานกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สําหรับเยาวชนและหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดแสดงความสามารถ อยูในระดับมาก มีมาตรการควบคุม
ดานส่ิงแวดลอมตาง ๆ และสามารถติดตอเจาหนาท่ีไดหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมาก 

 1.7 ดานลักษณะทางกายภาพ นักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยมีบริการหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวและผูขาย
สินคาท่ีสะอาด และเพียงพอ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี บริเวณลานจัดกิจกรรมมีความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอย มีแสงไฟสองสวางบริเวณบานจัดกิจกรรม และมีกองอํานวยการ หนวยปฐม
พยาบาลและจุดรับแจงเหตุบริการตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
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ตอนที่  4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวตอ

ธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
1. จํานวนครั้งในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียว 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนระดับการศึกษาของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

2. ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนเพศและ
ระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .05 

3. วัตถุประสงคในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนาและเพศของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือนของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

4. บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน
ของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5. โอกาสในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน
ของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

6. ลักษณะในการเดินทาง พบวา ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

7. คาใชจายในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน 
ของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สมมติฐานที่  2  นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจบนถนนคนเดิน แตกตางกัน 

1. จําแนกตามภูมิลําเนา 
 นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมี
ภูมิลําเนาแตกตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานราคาและดานบุคลากรไมแตกตางกัน  

2. จําแนกตามเพศ 
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 นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันจะให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันในดานสถานท่ี ดานราคา  ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. จําแนกตามอายุ 
 นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ
แตกตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายและ
ดานการสงเสริมการตลาด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 
และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5. จําแนกตามระดับการศึกษา 
 นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคา  
ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานชองทางการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาด และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

6. จําแนกตามอาชีพ 
 นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมี
อาชีพแตกตางกันจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

7. จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน
จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคาและดานกระบวนการใหบริการ อยางมี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1127 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



10 
 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานชองทางการจัดจําหนายและดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอธุรกิจ

บนถนนคนเดิน  จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดพิจารณาตามวัตถุประสงคการวิจัยประกอบกับเหตุผลและ
ทฤษฎีท่ีสอดคลองนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา (1) จํานวนครั้ง
ในการมาทองเท่ียว พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวมาทองเท่ียว 6 ครั้งข้ึนไป สอดคลองกับงานวิจัยของพชร  
ภิญโญ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาทองเท่ียวถนนคนเดิน  ทาแพ  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวถนนคนเดินบอยสุด 5-6 ครั้ง (2) ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว พบวา สวนใหญ
นักทองเท่ียวใชระยะเวลาในการทองเท่ียว  1 ช่ัวโมง  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนากานต  วัฒนะประกรณกุล 
(2555) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตออิทธิพลการตัดสินใจมาเดินถนนคนเดินวัดลายของนักทองเท่ียว
ชาวไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวใชเวลาในการเดินทองเท่ียวระหวาง 1-2 ช่ัวโมง (3) วัตถุประสงค
ในการทองเท่ียว พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคเพื่อเดินเท่ียว สอดคลองกับงานวิจัยของชนากานต  
วัฒนะประกรณกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตออิทธิพลการตัดสินใจมาเดินถนนคนเดินวัดลาย
ของนักทองเท่ียวชาวไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคในการมาเท่ียวคือ มาเดินเลน (4) 
บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเที่ยว พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางมากับเพื่อน สอดคลองกับ
งานวิจัยของพชร  ภิญโญ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาทองเท่ียวถนนคนเดินทาแพ  จังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวถนนคนเดินกับเพื่อน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจของ
การมาถนนคนเดินคือ เพื่อน (5) โอกาสในการมาทองเท่ียว พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวมีโอกาสในการมา
ทองเท่ียวเพราะมาทองเท่ียวในจังหวัด สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ  ศิริอําไพ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวตลาดโบราณบานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) 
จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา โอกาสในการมาทองเท่ียวเนื่องจากมาทองเท่ียวในจังหวัด (6) ลักษณะ
ในการเดินทาง พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว สอดคลองกับงานวิจัยของ พชร  
ภิญโญ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาทองเท่ียวถนนคนเดิน ทาแพ  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย
พบวา พาหนะท่ีใชในการเดินทางของนักทองเท่ียวเปนรถยนตสวนตัว และ (7) คาใชจายในการทองเท่ียว 
พบวา สวนใหญนักทองเท่ียวเสียคาใชจายครั้งละ 300-500 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของพชร ภิญโญ 
(2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาทองเท่ียวถนนคนเดินทาแพ  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวถนนคนเดินเสียคาใชจายในการมาเท่ียวในแตละครั้งอยูท่ี 301-400 บาท  
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2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจบนถนนคนเดิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของมณฑา วดี  โภคาปราการ (2552) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหัตกรรมไทย : 
กรณีศึกษาตลาดนักสวนจตุจักร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหัตถกรรมไทย : 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ผูประกอบการมีความ
คิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหัตถกรรมไทย สูงสุดคือ ดานผลิตภัณฑ และต่ําสุด คือ ดานการ
สงเสริมการขาย  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี  

 3.1 จํานวนครั้งในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนระดับ
การศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เฟองฟา  ฉาดฉาน (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย
ในการเลือกซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย  ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยเก่ียวกับเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินดานจํานวนครั้ง
ในการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.2 ระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนเพศและ
ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เฟองฟา  ฉาดฉาน (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือก
ซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย  ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยเกี่ยวกับเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินดานระยะเวลาท่ีใชในกิจกรรม
ถนนคนเดิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.3 วัตถุประสงคในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนาและเพศ ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือนของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เฟองฟา  ฉาดฉาน (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลอืกซือ้
สินคาในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย  ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
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สวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยเกี่ยวกับเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินดานวัตถุประสงคในการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 3.4 บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได
ตอเดือนของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวตอธุรกิจบนถนนคนเดิน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ เฟองฟา  ฉาดฉาน (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียว
ชาวไทยในการเลือกซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินดานบุคคลท่ีมีอทิธพิลตอการทองเท่ียว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.5 โอกาสในการมาทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได
ตอเดือนของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลวรรณ  ศิริอําไพ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ
นักทองเท่ียวตลาดโบราณบานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และท่ีอยูอาศัย) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวดานโอกาสในการมาทองเท่ียว 

 3.6 ลักษณะในการเดินทาง พบวา ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 สอดคลอง
กับงานวิจัยของวิไลวรรณ  ศิริอําไพ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว
ตลาดโบราณบานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และท่ีอยูอาศัย) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวดานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 

 3.7 คาใชจายในการทองเท่ียว พบวา ภูมิลําเนา เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได
ตอเดือน ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของเฟองฟา  ฉาดฉาน (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือก
ซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย  ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาในกิจกรรมถนนคนเดินดานคาใชจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลอง
กับวิไลวรรณ  ศิริอําไพ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวตลาดโบราณ
บานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ  
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อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และท่ีอยูอาศัย) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
นักทองเท่ียว ดานคาใชจายในการซ้ือสินคา   

4.  เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอธุรกิจบน
ถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาตางกันจะให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
นักทองเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน จะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันจะใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรชวิกร  สถาวร (2553) ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปของผูบริโภคในตลาดนัด 
“ถนนคนเดินมีโชคพลาซา” ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพแตกตางกัน 
จะใหความสําคัญตอปจจัยดานการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เปยมรัก  
ฉัตรธนาเสนีย (2546) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน  
ถนนทาแพ  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน ปจจัยนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยและไดผลของการวิจัยในเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียว
ใหความสําคัญตอธุรกิจบนถนนคนเดิน จังหวัดสุราษฎรธานีผูวิจัยนําเสนอขอเสนอแนะไดดังน้ี 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศและภูมิลําเนาตางกันจะมีพฤติกรรมการทองเท่ียว

ในดานจํานวนครั้งในการมาทองเท่ียว บุคคลรวมในการเดินทางมาทองเท่ียว และโอกาสในการมาทองเท่ียว 
ไมแตกตางกัน จากงานวิจัยจะเห็นไดวานักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิงและมีภูมิลําเนาอยูภาคใต ซึ่งอาจจะ
เปนบุคคลในพ้ืนท่ีดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูประกอบการ ควรมีการวางแผนการตลาดใหธุรกิจบนถนน
คนเดินมีสินคา บริการ และกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวมา
ทองเท่ียว และตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดหลาย ๆ  กลุม  

2. ดานกระบวนการใหบริการ จากผลการวิจัยนักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานนี้มากท่ีสุด 
เน่ืองจากธุรกิจถนนคนเดินมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมคือในทุก ๆ  วันเสาร ต้ังแตเวลา 16.00-22.00 น. 
มีเวทีใหเยาวชนและหนวยงานตาง ๆ ไดแสดงความสามารถ และมีมาตรการในการควบคุม  ดูแลสิ่งแวดลอม
โดยรอบอยางเหมาะสม จึงทําใหนักทองเท่ียวสนใจในการมาทองเท่ียวท่ีถนนคนเดินจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ัน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักทองเท่ียว เพื่อรองรับ
ความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 

3. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยนักทองเที่ยวใหความสําคัญในดานนี้อยูใน
นอยท่ีสุด อาจเปนเพราะยังขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินใหสามารถดึงดูด
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นักทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสื่อสารผานสื่อท่ีทันสมัย  ทางอินเตอรเน็ต  หรือเว็บไซตของทาง
จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหนักทองเท่ียวรูจักถนนคนเดินจังหวัดสุราษฎรธานีมากยิ่งข้ึน และควรมีการวางแผน
การตลาดโดยการใหสวนลดตาง ๆ และการจัดกิจกรรมรวมกับนักทองเท่ียว 

4. จากผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะนักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดนอย
ต้ังแต 5,000-10,000 บาท ทําใหมีกําลังซ้ือนอยจึงใหความสําคัญกับธุรกิจถนนคนเดินไมดีเทาที่ควร  
ดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือผูประกอบการจึงควรมีการควบคุมราคาสินคาใหมีมาตรฐาน  ยุติธรรมกับ
นักทองเท่ียว ราคาสินคาควรต้ังอยูในระดับท่ีสอดคลองเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ รวมถึงผูประกอบการ
ควรรับประกันคุณภาพของสินคา ในกรณีท่ีสินคาชํารุดหรือมีตําหนิโดยมีสาเหตุมาจากทางราน ซึ่งจะทําให
นักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจและยอมรับราคาของสินคาน้ันๆ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ

กับแหลงทองเท่ียวอื่นท่ีมีลักษณะคลายกันกับถนนคนเดินจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําผลการศึกษาไปใช
ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและคาดการณแนวโนมของธุรกิจไดดีมากข้ึน  

2.  ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการดึงดูดใหนักทองเท่ียวถนนคนเดินจังหวัดสุราษฎรธานี  เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดมาพัฒนาแหลงทองเท่ียว  รวมถึงพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจถนนคนเดิน
ใหตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวใหไดมากท่ีสุด 

3. ควรมีการศึกษาจุดแข็ง  จุดออน  ของธุรกิจถนนคนเดินแหงน้ี เพื่อคาดการณวานักทองเท่ียว
จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทองเท่ียวไปในทิศทางใด  และปจจัยท่ีถือวาเปนจุดออนของธุรกิจถนนคนเดิน
มีปจจัยอะไรบาง  เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมของธุรกิจถนนคนเดินมีจุดดอยนอยลง   
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ศักยภาพกลุ่มอาชีพข้าวเม่าเกษตรกรบ้านห้วยไม้ซอด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด  จงัหวดั
บึงกาฬ 
 
ผู้วจิยั          ร้อยต ารวจโทหญิง นราวดี  จินดามีตกลู,  พนัต ารวจเอก ดร.การุณย ์บวัเผื่อน อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารงาน
 ต ารวจและชุมชน  วิทยาลยัปกครองทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 
บทคดัย่อ          
 การวิจยัเร่ืองศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด  ต าบลปากคาด อ าเภอ
ปากคาด  จงัหวดับึงกาฬ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 
จ านวน 20 ราย ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นผูมี้องคค์วามรู้ในเร่ืองขา้วเม่า   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงศกัยภาพ
ของกลุ่มอาชีพขา้วเม่าและน าขอ้คน้พบไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันาศกัยภาพของ
กลุ่มอาชีพขา้วเม่าใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป ผลการวิจยัพบวา่  
 ดา้นการริเร่ิมโครงการ เร่ิมแรกมีการไปขายขา้วเม่าตามท่ารถ ท่าเรือ ตามตลาดสด ต่อมาจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขายขา้วเม่าเป็นสินคา้โอทอป   กลุ่มเนน้การจดัการดา้นสุขลกัษณะของ
บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเปิดเป็นโอทอปได้แลว้ ก็มีงานให้ไปขายไดรู้้จักช่องทาง ขา้วเม่าตอ้งเป็น
มาตรฐานเดียวกนั คิดเอง ออกแบบเอง 
 ดา้นการบริหาร คนท่ีอยู่บา้น มีหนา้ท่ีจดัเตรียมขา้วเม่า ต าขา้วเม่าส่งให้ผูข้ายไปขาย ใชข้า้ว
จากนาของตวัเอง ใครไม่มีก็ติดต่อแหล่งซ้ือมีอยู่แลว้ ท างานตามความถนดัของแต่ละคน โดยความสมคัร
ใจทุกคน มีบญัชีรายรับ รายจ่าย มีเงินลงหุ้น เงินสัจจะ เงินออมพิเศษ ลูกคนขายขา้วเม่าเก่งทุกคน ขายก็
เป็น ท าก็เป็น ฝัดก็เป็น เป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวไดเ้ลย ขา้วเม่าเงินแสน ถือว่าขายดี ประโยชน์ท่ีสมาชิก
ไดรั้บจากกลุ่มขา้วเม่าคือ ตราสินคา้ขา้วเม่าเงินแสน ท าให้ขายขา้วเม่ามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีเงินส่งลูกเรียน    
ลืมตาอา้ปากได ้ 
 ดา้นการระดมทุน เรียกว่าการลงขนักนั จ านวนเงินน้ี มีลงหุน้กนัคร้ังแรก แต่ละคนจะซ้ือก่ี
หุน้ กจ็ะมีเงินปันผลใหส้มาชิกปีละคร้ัง เกบ็เงินลงบญัชีกลุ่มไว ้เอาใบรับรองของกลุ่มไปขอกู ้ท าโครงการ
เอาเงินมาลงทุน มาหมุนเวียน การท่ีธนาคารใหย้ืมเงินแสดงถึงศกัยภาพกลุ่ม ตลาดยอมรับและเช่ือถือ ตรา
สินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปกู้ท่ีไหนไดห้มด สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียน มีความเข้มแข็งทุกคน 
สามารถท าใหก้ าไรทุกคน ร่วมเอาเงินมาบริหารใหมี้ดอกงอกเงย  
 ดา้นการต่อรองทางการเมือง กลุ่มขา้วเม่าเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตวัเอง อยู่แบบ
พอเพียงไม่ไดยุ้่งเก่ียวกบัในเร่ืองการเมือง พฒันาชุมชนจะช่วยในเร่ืองช่องทางการตลาด กลุ่มขา้วเม่าขาย
สินคา้โอทอป ผา่นการคดัสรร  
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 ดา้นผูน้ าชุมชน การบริหารจดัการทุกเร่ือง กรรมการจะประชุมกนัตลอด เป็นการบริหาร
จดัการแบบจดัสรรลงตวั ช่วยคิด ช่วยท า แปรรูปสินคา้ใหม่ๆ ทั้งปรับเปล่ียนแพค็เกจ พฒันาใหมี้รูปลกัษณ์ 
หรือแปรรูปผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ตวัประธานของกลุ่มไดรั้บการยอมรับจากชุมชน  เป็นหนา้เป็นตาใหห้มู่บา้น 
โดยเน้น การขายสินค้าต้องทันกบัคู่แข่ง สมาชิกกลุ่มต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ทันสมยั 
ทนัเวลา  
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Abstract   

 The research on the potential of  Khao-Mao occupation group of farmers 

in Huay Mai Sot Village, Pak Khat Sub-district, Pak Khat District, Bueng Kan 

Province has applied the qualitative research methodology by conducting in-depth 

interviews with 20 key informants of local scholars who have thorough knowledge in 

the making of  Khao-Mao. The objective is to estimate the potential of the target 

occupation group and to elaborate the findings into strategies and projects that can 

enhance the group’s sustainability. The research points out these respective aspects.  

  In project initiation: The business started with selling Khao-Mao around 

bus and boat stations, and fresh markets before sellers decided to register as 

community group which later on labeled the products as its OTOP. The group also 

pays attention to the hygienic process carried out by both the makers and 

environment. Once the local snacks become well-known OTOP products, they are 

displayed in exhibitions and fairs under the same standard and design.   

 In management: Those who stay at home are responsible for preparing and 

pounding the shredded rice grain for the sellers. Rice grains are taken from each 

farmer’s filed or bought from the available sources. Villagers work based on their 

own skills and consent. There is also an account book that keeps track of income, 

payment, investment, savings, and special savings. People playing a part in the 

business of Khao-Mao can be regarded as versatile since they all are capable of 

selling, making, and preparing the rice grain as well as taking the occupation as their 

breadwinning method. The symbol of  Khao-Mao-Nguen-Saen (money-making Khao-

Mao) is what represents these people's wealth from the business' profits. With the 

money this business brings, the members of the group can earn a nice sum of income 

and can use it for the benefit of their children’s education.  

 In fundraising: Fundraising, or contribution, starts with stock-buying in the 

first place. Based on the members’ shares, the dividend is distributed among them 
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once a year. The earned money is taken into the group’s account while the group’s 

certificate is used when asking for a loan to carry out the project’s liquidity. The 

bank’s consent for loan expresses its confidence in the group’s potential, for it has 

already established the name with a proper state enterprise' certified brand logo in the 

market. Each member is also equipped with cash flow and then can rely on oneself. 

All of these are the result of getting together as a group with good money 

management to carry on the profit.  

 In political negotiation: With its excellent product, the Khao-Mao 

occupation group is viewed as following the sufficiency economy and neglects itself 

from any political aspects. It focuses more on community development, which will 

benefit the market channels by selling premium OTOP products.   

 In local leaders: For the management part, the committee often holds 

meetings in which they usually manage the business in mutual consent such as 

coming up with ideas and actions for products ranging from packaging, appearances, 

or new lines of products. The group’s chairperson is also acknowledged by the 

community and represents the village. Moreover, the members of the group feel it 

necessary to keep up with the current in order to focus on the marketing competition.    

 
Keywords: potential, Khao-Mao occupation group 

 

บทน า 
     “ขา้วเม่า”  คือขา้วท่ีถูกต า หรือทุบจนเม็ดขา้วแบนซ่ึงท าจากขา้วเหนียวท่ีไม่อ่อน หรือแก่

เกินไป ชาวบา้นมกัเรียกวา่ ขา้วก าลงัพอเป็นขา้วเม่า คือขา้ววยัแรกรุ่น ท่ีเลยระยะน ้านมแลว้ ขา้งในเปลือก
ขา้วเร่ิมแข็งตวัเป็นเมด็ มีสีขาว และห่อหุ้มดว้ยเยื่อบางๆ สีเขียว อนัเป็นแหล่งรวมของวิตามินหลายชนิด  
(http://www.isan.clubs.chula.ac.th, สืบคน้เม่ือ 8 ตุลาคม 2556)  ขา้วเม่า มีประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการสูง  มีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีความหอม มีสีเขียวธรรมชาติของเมลด็ขา้ว คุณค่าทางอาหารคลา้ย
กับข้าวกล้อง เป็นข้าวท่ีย ังไม่สีเอาร าออก จึงมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ครบถ้วน 
ผลงานวิจยัของ วิเชียร วรพุทธพรและชยัชาญ องศส์ามญั (2546) อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิจยัพฒันาขา้วเม่า ใหเ้ป็นผลิตภณัฑอ์าหารในรูปแบบซีเรียล สร้าง
มูลค่าเพ่ิมกบัสินคา้เกษตรในทอ้งถ่ิน การวิจยัจะคงคุณค่าทางอาหารและความหอมของขา้วเม่าไว ้ทั้ง
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน ดว้ยน าองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่แปรรูปเมด็ขา้วใหก้ลายเป็นแป้งและท า
ให้เม็ดขา้วยงัคงคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ (http://www.manager.co.th/ สืบคน้เม่ือ 8 ตุลาคม 
2556) ในสมยัก่อนการท าขา้วเม่าตอ้งใชเ้วลาและแรงงานคนจ านวนมาก จะใชข้า้วท่ีปลูกตามฤดูกาลท า 
ไดแ้ก่ ขา้วนาปรัง ขา้วนาปี และขา้วไร่ ถา้เป็นขา้วนาปรังช่วงระยะเวลาท่ีจะท าขา้วเม่าได ้ก็จะเป็นเดือน
มีนาคม-เมษายน ส่วนขา้วไร่จะเป็นช่วงเดือนกนัยายน ส่วนขา้วนาปีช่วงระยะเวลาท่ีจะท าขา้วเม่าไดจ้ะมี
อยูส่องช่วงเพราะชาวบา้นปลกูขา้วอยูส่องประเภท คือขา้วหนกัหรือท่ีชาวอีสานเรียกกนัว่าขา้วงนั เป็นขา้ว
ท่ีออกรวงชา้ กินเวลาตั้งแต่ด าจนถึงเกบ็เก่ียวประมาณส่ีเดือน จะท าขา้วเม่าไดใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน อีก
ประเภทหน่ึงคือขา้วเบาหรือท่ีชาวอีสานเรียกว่าขา้วดอ  เป็นขา้วท่ีออกรวงเร็วใชเ้วลาตั้งแต่ด าจนถึงเก็บ
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เก่ียวประมาณสามเดือน จะท าขา้วเม่าไดใ้นช่วงเดือนตุลาคม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น
หว้ยไมซ้อด, 2555) 
 คุณแม่บุญมี หลานทา้ว มีอาชีพท านา แต่คุณแม่บุญมีไดรั้บการถ่ายทอดการท าขา้วเม่าจาก
คุณแม่และคุณป้าไดท้ าขา้วเม่ากินเองในครอบครัวและเครือญาติ ระยะหลงัไดล้องน าไปขายท่ีตลาดและ
ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้ คุณแม่บุญมีก็เร่ิมท าขา้วเม่าขายโดยใหลู้กๆน าไปขายท่ีตลาดปากคาด  ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2522 คุณพ่อสมจิตร หลานทา้ว ไดคิ้ดคน้การต าขา้วเม่าจาก ครกกระเด่ืองใชเ้ทา้เหยียบแทนการ
ต าดว้ยมือแต่กย็งัใชแ้รงงานมากอยูดี่ผลผลิตก็ยงัไม่คุม้กบัเวลาท่ีท า  ในปี พ.ศ. 2525 คุณพ่อสมจิตร ไดซ้ื้อ
รถไถนามาใชใ้นการท านา หลงัจากท านาเสร็จก็คิดหาซ้ืออะไหล่มาประกอบท าเป็นท่ีต าขา้วแทนการใช้
เทา้เหยียบ ท าใหส้ามารถทุ่นแรงคนและสามารถท าขา้วเม่าไดใ้นปริมาณมาก และน าออกขายต่างอ าเภอได ้
ในปี พ.ศ. 2528 ไดด้ดัแปลงเคร่ืองเป่าแกลบและร าขา้วดว้ยเพลาของเคร่ืองยนต์ตวัเดิมไดส้ าเร็จ ปี พ.ศ. 
2529 คุณพ่อสมจิตร ไดท้ าเคร่ืองคัว่ขา้วเม่าจากเคร่ืองยนต์ตวัเดิมอีก  นอกจากนั้นคุณแม่บุญมียงัไดเ้ขา้
อบรมหาความรู้เพ่ิมเติมในการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้วเม่าไดอี้กหลายรูปแบบ เช่นขา้วเม่าทรงเคร่ือง  
ขา้วเม่าทอด  ขา้วเม่ากระยาสารท  ในปี พ.ศ. 2543 ไดร้วมกลุ่มผูข้ายขา้วเม่า และไดจ้ดัตั้งกลุ่มอาชีพ
ขา้วเม่าของเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด  เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2543  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บา้นหว้ยไมซ้อด, 2555)   
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด คือพนัธ์ุขา้วท่ีใชใ้น
การผลิตขา้วเม่า พนัธ์ุท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ 1) ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข 6 ระยะเวลาหลงัจากขา้วออกรวงในช่วง 17 –
20 วนั เนน้พนัธ์ุขา้วท่ีใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ ซ่ึงไดม้าจากขา้วของสมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดย
ไม่ใชปุ๋้ยเคมี เพ่ือความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและต่อผูผ้ลิตเอง สามารถมัน่ใจไดว้่า ไดรั้บประทานอาหารท่ี
ปลอดภยั 2)  มนัเทศ ท่ีปลกูในพ้ืนท่ีบริเวณแม่น ้าโขงโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกเพ่ือขายส่งใหก้บักลุ่มอาชีพ
ขา้วเม่าของเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อดโดยตรง  เน่ืองจากดินริมแม่น ้าโขงเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่แลว้จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมี   ใส่แค่ปุ๋ยคอก และน ้าหมกัชีวภาพเท่านั้น   3) ใบมะกรูด จากสวนครัวของสมาชิก
ในกลุ่มซ่ึงปลกูเป็นพืชผกัสวนครัวอยูแ่ลว้   4) ถัว่ลิสง  ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีริมแม่น ้าโขงซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ี
ปลูกเพ่ือขายใหก้ลุ่มอาชีพขา้วเม่าโดยตรงและใชปุ๋้ยชีวภาพ น ้าหมกัชีวภาพในการบ ารุง (วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด, 2555) 
 บา้นห้วยไมซ้อด ตั้ งอยู่หมู่ท่ี 9 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ส่วนใหญ่
ชาวบา้นมีอาชีพท าไร่ท านา และสวนยางพารา เหตุท่ีเลือกท าเร่ืองขา้วเม่า  เพราะเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัคนไทย
มาชา้นานเป็นของโบราณ ทุกบา้นท่ีปลกูขา้วกม็กัจะท าขา้วเม่ากินกนั ซ่ึงเป็นประเพณีปฏิบติัของคนท่ีปลูก
ขา้ว ท่ีจะท าขา้วเม่ากินกนัเองในกลุ่ม ในหมู่บา้น เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้นและวิถีชีวิตของชาวบา้นหว้ย
ไมซ้อดอย่างแทจ้ริง ท่ีรู้ว่าขา้วนาปีท าขา้วเม่าได ้ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ขา้วนาปรัง ท าขา้วเม่าได ้
เดือน มีนาคม-เมษายน ขา้วไร่ ท าขา้วเม่าได ้ เดือน กนัยายน  จนกระทัง่มีการรวมกลุ่มกนั ร่วมมือกนัท า 
ปรากฏว่าขายดิบขายดี มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จนขา้วเหนียวท่ีปลูกรวมกนันบัร้อยไร่ไม่พอ จึงตอ้งรับซ้ือจากผู ้
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ปลูกขา้วจากรายอ่ืน แต่มีขอ้แมว้่า ตอ้งเป็นขา้วเหนียวท่ีไดคุ้ณภาพตามท่ีทางกลุ่มก าหนด เพราะตอ้งการ
รักษาความน่ิม และหอมของขา้วเหนียวใหค้งเดิมเพ่ือรสชาติของขา้วเม่าจะไดม้าตรฐานตามท่ีกลุ่มก าหนด 
อาชีพขายขา้วเม่าจึงกลายเป็นอาชีพหลกัของกลุ่ม สร้างรายไดเ้พ่ิมให้ทุกครัวเรือน และขา้วเม่าจึงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือและเป็นสินคา้โอทอปของจงัหวดับึงกาฬ  (ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดับึงกาฬ, 2554)   
 ดงันั้น ผูวิ้จยัมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาเร่ืองศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด  
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ โดยมุ่งศึกษาถึงศกัยภาพกลุ่ม เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไปก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการในการพฒันาศกัยภาพศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไม้
ซอด ใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 สงัคมไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาชุมชน โดยมุ่งหวงัว่าชุมชนท่ีเขม้แข็งจะเป็นกลไก
ในการจดัการกบัปัญหา และพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
งานพฒันาชุมชนเป็นงานท่ีวดัผลทางก าไรสุทธิไม่ได ้จะวดัคุณภาพ คือ “การท่ีชุมชน มีศกัยภาพในการ
บริหารจดัการ สามารถพ่ึงตนเองได”้ (http://www.it4social.net  สืบคน้เม่ือ  11 ตุลาคม 2556)  
 ศกัยภาพขององค์กรชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การพิจารณาศกัยภาพท่ีส าคญัขององคก์รชาวบา้น ดงัเช่น ศกัยภาพในการริเร่ิมโครงการ องคก์รชาวบา้น
ในหลายพ้ืนท่ีสามารถรวมตวักนัเองได ้โดยริเร่ิมโครงการแกไ้ขปัญหาเพ่ือการพฒันา อีกทั้งความสามารถ
ในการประสานประสบการณ์เพ่ือใชใ้นกิจกรรมโครงการ  ศกัยภาพการบริหารจดัการ องค์กรชาวบา้น
หลายกลุ่มหลายองคก์รสามารถท่ีจะแบ่งบทบาทหนา้ท่ี และจดัการทั้งในเร่ืองคน เร่ืองเงิน และกิจกรรม 
รวมทั้งการกระจายผลประโยชน์สู่สมาชิกไดอ้ย่างทัว่ถึง  ศกัยภาพในการระดมทุน มีทั้งการระดมทุน
ภายในชุมชนดว้ยรูปแบบต่าง ๆเช่น การลงหุน้ การเก็บเงินสมาชิก การทอดผา้ป่า การรวมกลุ่มออมทรัพย ์
เป็นตน้ และการระดมทุนจากภายนอก เช่น ในรูปแบบของการกูย้ืมเงิน การประสานงาน โครงการพฒันา
แบบใหเ้ปล่าจากภาครัฐ การประสานงบประมาณจากองคก์รพฒันาเอกชน และแหล่งทุนจากภาคธุรกิจ ซ่ึง
หลายองคก์รพบวา่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนต่างๆเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความสามารถในการน าเงินทุน
มาใชใ้นกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ศกัยภาพในการต่อรองทางการเมือง การรวมตวักนัเป็นเครือข่าย
ขององคก์รชาวบา้น สามารถมีอ านาจต่อรองทางการเมือง ซ่ึงมีใหเ้ห็นหลายกรณีปัญหา เช่น ปัญหาป่าไม ้
ท่ีดิน ส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหาการประกอบอาชีพ ซ่ึงการต่อรองทางการเมือง จะท าให้ชาวบา้นลดความ
กลวั และกลา้แสดงออกต่อผูมี้อ  านาจหรือกลุ่มทุนมากข้ึน  ศกัยภาพผูน้ าชาวบา้น ซ่ึงผูน้ าถือว่าเป็นคนท่ีมี
ความส าคญัอย่างสูง ผูน้ าเหล่าน้ีอาจประกอบดว้ยผูน้ าทางความคิด ผูน้ าทางศีลธรรม ผูน้ าทางดา้นอาชีพ 
หรือเทคนิค หรือการปฏิบติั ผูน้ าท่ีสามารถประยุกต์งานและประสานงานกบัทางราชการและเอกชน 
รวมทั้งประสานงานภายในหมู่บา้น ศกัยภาพของผูน้ าต่างๆ เหล่าน้ีมีอยู่จริงและไดรั้บการพฒันาอย่าง
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สม ่าเสมอ โดยงานวิจยัประเมินผลน้ีพบว่า ผูน้ าท่ีสร้างความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รชาวบา้น มกัมีคุณสมบติั
หลายประการ คือ เป็นนกัประสานงาน มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
การพูดท่ีชกัจูงคนได ้มีความสามารถในการจดจ าและบนัทึกไดล้ะเอียด ไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น มี
ความเท่าทนัต่อสถานการณ์ภายนอกชุมชน รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่และเป็นตวัของ
ตวัเอง ซ่ึงหากชุมชนใดมีผูน้ าลกัษณะน้ีกจ็ะสามารถสร้างความเขม้แข็งใหก้บัทั้งองคก์รชุมชนไดเ้ป็นอย่าง
ดี  (บญัชา แกว้ส่อง และคณะ, 2537) 
 กลุ่มเกษตรกร เร่ิมมีการรวมตวักนัข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2498 อย่างไม่เป็น
ทางการ เรียกว่า “กลุ่มชาวนา” และหลงัจากนั้นทางราชการไดส่้งเสริมให้ตั้งกลุ่มชาวนาขยายไปทัว่
ประเทศ โดยใชก้ารจดทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลจนเม่ือกรมส่งเสริมการเกษตรก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2510 กลุ่มชาวนาจึงเปล่ียนช่ือเป็นกลุ่มเกษตรกร ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้ความหมายกวา้งข้ึน 
ส า ม า ร ถ ค ลอบค ลุ ม อ า ชี พ ก า ร เ ก ษ ตร ทุ กส า ข า  ซ่ึ ง ไ ด้ เ พ่ิ ม ข ย า ย จ า น วน ข้ึ น ต า ม ล า ดับ 
(http://www.cpd.go.th/cpd/groupagri/about_us.html สืบคน้เม่ือ 10 ตุลาคม 2556) 
 นบัจาก พ.ศ. 2504 ประเทศไทยไดก้ าหนดให้มีแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเป็น
แนวทางการพฒันาประเทศ การพฒันาทางเศรษฐกิจ และ สังคมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-7  น า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  แรงงานท่ีมีราคาถูก พัฒนาและขยายฐานการผลิตท าให้ระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตวัในอตัราท่ีสูง แต่ตอ้งแลกเปล่ียนดว้ยทรัพยากร ธรรมชาติท่ีร่อยหลอ และเส่ือม
โทรมลง  ในขณะท่ีขอ้จ ากดัท่ีเป็นอยู่ของประเทศทั้งดา้นการพฒันาศกัยภาพของคน การบริหารจดัการ
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการเสริมสร้างฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวม ของการพัฒนาประเทศอันจะน าไปสู่ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศ ส่วนปัญหาท่ีเกิดตามมา คือ ความขดัแยง้ในสังคมจากการ 
เหล่ือมล ้าของรายไดแ้ละการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ี เหลืออยู่เพียงเล็กนอ้ยนั้นมากข้ึน รวมถึงการ
พฒันาจะกระจุกอยู่เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตเมือง และชุมชนดา้นอุตสาหกรรม ไม่เกิดการกระจายการพฒันาสู่
ชนบท   เกิดการอพยพปัจจยัการผลิตของชุมชนโดยเฉพาะแรงงาน ซ่ึงส่งผลถึงการแยกคนออกจากชุมชน 
ท าใหส้รุปไดว้่าแมก้ารพฒันาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตาม ความมุ่งหมาย แต่ความส าเร็จดงักล่าวไดน้ าไปสู่
ผลการพฒันา ท่ีไม่พึงปรารถนาทางดา้นสังคม และการพฒันานั้นอาจจะไม่ย ัง่ยืน เพราะคนในสังคมส่วน
ให ญ่ ยัง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผ ลป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก ก ร ะ บ วนก า ร พัฒ น า ท่ี ต่ อ เ น่ื อ ง กัน ม า ย า ว น า นกัน 
(http://www.villagefund.or.th  สืบคน้เม่ือ  11 ตุลาคม 2556) 
 ส าหรับในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550  - 2554) เป็นการ
มุ่งเสริมใหส้ังคมไทยอยู่เยน็เป็นสุข ดว้ยวิธีปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเขม้แข็งจึง
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะช่วยสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถจดักิจกรรมท่ีเป็นองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ร่วมกนั
ของคนในชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิสังคมดว้ยทุนทางทรัพยากร และศกัยภาพของชุมชน มี
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การผลิตเพ่ือเล้ียงตวัเองอย่างพอเพียง พ่ึงพาตนเองได ้มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน บนพ้ืนฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวฒันธรรม น าไปสู่การอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข 
โดยสรุปมีแนวทางหลกั คือ การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แข็ง การสร้างความมัน่คงของ
เศรษฐกิจชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างสันติและเก้ือกูลกนั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2556) 
 ศกัยภาพขององค์กรชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
พิจารณาศกัยภาพองคก์รชาวบา้น ประกอบดว้ย ศกัยภาพในการริเร่ิมโครงการ ศกัยภาพการบริหารจดัการ 
ศกัยภาพการระดมทุน ศกัยภาพการต่อรองทางการเมือง และ ศกัยภาพผูน้ าชาวบา้น หากองคก์รชาวบา้นมี
ศกัยภาพตามลกัษณะดงักล่าวกจ็ะสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัทั้งองคก์รชุมชนเป็นอยา่งดี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั     
 1.เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพของกลุ่มอาชีพข้าวเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด ต าบลปากคาด
อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  
  2. เพ่ือน าข้อค้นพบจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพ กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด  ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  ใหเ้กิด
ความยัง่ยืนต่อไป   

 
วธิกีารวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด  ต าบลปากคาด อ าเภอปาก
คาด จงัหวดับึงกาฬ   ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด  เพ่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษามาก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ย
ไมซ้อด ใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัประเดน็การวิจยัในคร้ังน้ี คือ   
 1.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีหมู่บ้านห้วยไมซ้อด ต าบลปากคาด  
อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  
 2.ขอบเขตดา้นประชากร คือ ปราชญช์าวบา้น ผูก่้อตั้งและพฒันากระบวนการผลิตขา้วเม่า
จากเคร่ืองยนต์กลุ่มขา้วเม่าเกษตรกรแม่บุญมี  ประธานกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรแม่บุญมี หรือขา้วเม่า
เงินแสน และประธานกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรแม่บวัไข  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  เหรัญญิก  สมาชิกกลุ่มอาชีพทั้งสองกลุ่ม   รวมจ านวน 20 ราย ท่ีก าหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 บา้นหว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด  อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ    
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  วธีิการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ผูวิ้จยัมุ่งศึกษา ถึงศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรบา้นหว้ยไมซ้อด  โดย
ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-depth  

Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญัซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็การวิจยัในคร้ังน้ี คือ   
 1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารวิชาการ การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัย สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใชแ้นวค าถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) ท่ีอยู่ภายในขอบเขต
การศึกษา คือ ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด ต าบลปากคาด   อ  าเภอปากคาด  
จงัหวดับึงกาฬ 
 กลุ่มประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชน หมู่ท่ี 9  บา้นห้วยไมซ้อด  
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informants) 
 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการ
เลือกผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด และ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ปราชญช์าวบา้นจ านวน 20  ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
องคค์วามรู้ในเร่ืองขา้วเม่า บา้นหว้ยไมซ้อด  ต าบลปากคาด  อ  าเภอปากคาด  จงัหวดับึงกาฬ  
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี   
 1.การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้างแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
 2.ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกดงักล่าวไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบว่าแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึกนั้นถกูตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี 
 3.เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความ
เขา้ใจและเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1141 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน  

  3.2 ค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มูล สามารถใหข้อ้มูลตอบไดโ้ดยอิสระในเร่ือง  
ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ 

  3.3 สมุดบนัทึกภาคสนาม เพ่ือบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตใน
การศึกษาวิจยัเป็นการบนัทึกขอ้มลูในขณะท่ีมีการศึกษาวิจยั ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มประชากรในหมู่บา้นหว้ยไมซ้อด ต าบล
ปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระกบั
ผูต้อบค าถามโดยมุ่งเนน้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด เพ่ือ
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) การเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขอ
อนุญาตบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้
 การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 เม่ือไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแลว้ 
ผูศึ้กษาจะท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู เพ่ือการวิเคราะห์และสงัเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษามาก าหนดยทุธศาสตร์และ นโยบาย เพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ย
ไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่า   ผูวิ้จยัคน้พบศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไม้
ซอด ต าบลปากคาด  อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ผูวิ้จยัไดค้น้พบศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร
บา้นหว้ยไมซ้อด ในดา้นต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
 ดา้นการริเร่ิมโครงการ มีดงัน้ี บา้นใกลเ้รือนเคียงกบัคุม้อ่ืนๆ ท าขา้วเม่าขายดว้ยกนัโดยน าไป
ขายตามตลาดนดั เร่ิมตั้งแต่แรกๆ ไปขายขา้วเม่าตามท่ารถตามเรือ ตามท่ารถสองแถว ตามตลาดสด แต่
ก่อนๆ ไปขายแต่ละคร้ังเอารถไถนาไปดว้ยทุกคร้ัง  เหมารถหกลอ้ไป  รวมตวัตั้งกลุ่มกนัคร้ังแรกๆ ไปขาย
ก็ไดเ้งินมา ก็ขยนัขาย พอหลายคนเร่ิมขาย ก็ประชุมกนัว่ารวมตวักนัเป็นกลุ่มคงจะดี จึงตกลงกนัตั้งเป็น
กลุ่มข้ึน โดยให้หน่วยงานเกษตรอ าเภอ ตั้งกลุ่มข้ึน เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ขายขา้วเม่าเป็นสินคา้โอทอป แลว้ร่วมกนัคิดคน้ครกใหม่ โดยเอาเคร่ืองยนตม์าใส่สายพาน 
ใหล้ากให้ต า ก็สามารถต าไดม้ากกว่าเก่า  เวลาส่งขา้วเม่าไปให้กบัผูข้ายจะส่งแต่ขา้วเม่าแห้ง ขา้วเม่าขาว  
พอไปถึงกแ็ปรรูปขา้วเม่าขายเอง  กลุ่มเนน้การจดัการดา้นสุขลกัษณะของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ี
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ท าการผลิต  เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่อาเซียน ในปี 2558  ตั้งเป็นกลุ่มขา้วเม่าข้ึนมา สมาชิกตอ้งระดมทุนกนั  
รวมหุน้กนั เงินหุน้เอามาใชห้มุนเวียนในกลุ่มได ้ พอกลุ่มมีเงินก็ซ้ือรถมือสอง  โดยขายรถปิคอพัมาซ้ือรถ
หกลอ้แทน  เวลามีงานอยูท่ี่ไหน กไ็ปกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มเปิดขายเป็นโอทอปไดแ้ลว้  พอจงัหวดัต่างๆจดังาน 
ก็มีงานให้ไปขาย  ก็เร่ิมรู้จักช่องทางการขาย  โดยใช้ท่ีสาธารณะของหมู่บ้านสร้างศูนย์เรียนรู้ข้ึนมา  
วตัถุดิบขา้วตอ้งคดั และตอ้งสั่งไวต้ั้งแต่ตอนเก่ียวใหม่ๆ และขา้วตอ้งเอาแต่ขา้วหนกั หลกัในการบริหาร
กลุ่ม จะนึกถึงใจเขาใจเรา  คร้ังแรกท่ีรวมกลุ่มกนั ก็คุยกนัว่าท าอย่างไร มีสูตรอย่างไร  ขา้วเม่าถึงหอม น่ิม 
จะมานัง่คุยกนั ออกความคิดเห็นร่วมกนัว่ากลุ่มเราจะท าอย่างไร  ถึงจะสามารถท ามาคา้ขายพฒันาข้ึนไป
ไดไ้กล หมายความวา่ตอ้งช่วยกนัหมดทั้งสามีภรรยา  ตั้งกลุ่มข้ึนมาแลว้ ขา้วเม่าตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
ในกลุ่มบอกกนัว่าตีตลาดออกไปไกลเท่าไหร่ ยิ่งขายดี  สมาชิกในกลุ่มคิดเอง ออกแบบเอง ใชห้ัวระดม
สมองร่วมกนั   ส่วนเร่ืองเงินกส็อนใหเ้ปิดบญัชี วิธีฝาก วิธีถอน และอยา่ไวใ้จคน  
 ดา้นการบริหาร มีดงัน้ี แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีต่างกนั แต่ก็ช่วยเหลือกนัหมด ทุกเร่ือง 
วตัถุดิบหลกัคือใชข้า้วจากนาของตวัเอง  ถา้ใครไม่มีก็ติดต่อแหล่งเพาะ แหล่งซ้ือท่ีมีอยู่แลว้  เพราะขายให้
กนัเป็นประจ า  คนท่ีอยูบ่า้น กมี็หนา้ท่ีจดัเตรียมและต าขา้วเม่าส่งใหก้บัผูข้าย ท่ีไปประจ าอยู่ภาคต่างๆ ต่าง
ฝ่ายต่างรู้กันและกันว่า หน้าท่ีของแต่ละคนหนักเหมือนกันทุกคน  ส่วนมากจ้างแรงงาน เพราะไม่มี
แรงงานแลว้ ก็วางคนตามความถนดัของแต่ละคน ให้สมคัรใจในการท า เพราะว่าในการสมคัรใจน้ีจะ
ท างานไดก้ว่าท่ีเราบงัคบั เอาลูกหลานสมาชิกมาฝึก มาสอนไว ้เด็กๆ พวกน้ีก็เร่ิมจะเก่งกนัแลว้  และให้มี
หนังสือรายรับ รายจ่าย ให้ทุกคนเขียนไว ้สมาชิกมีเงินลงหุ้น เงินสัจจะ เงินออมพิเศษ เวลาท่ีชาวบา้น
ล าบาก ขดัสน มาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มก็ตอ้งช่วยเหลือ อย่าใจแคบ หรือการยืมเงินกลุ่มไป สมาชิกก็
มีสัจจะใหเ้อามาคืนช่วงไหนๆ ก็ตรงเวลาไม่มีปัญหา เงินท่ีไดรั้บสนบัสนุนมาก็ไม่ใหสู้ญหาย น ามาแปร
สภาพให้กลบัคืนเป็นเงินเขา้มากลุ่มเหมือนเดิม  ลูกขา้วเม่าเก่งกนัทุกคน  ขายก็เป็น ท าก็เป็น ฝัดก็เป็น 
สามารถท าเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวไดเ้ลย  เวลาท่ีไปขายตามงาน ถา้จะบริหารคนเพ่ิม ก็เป็นหนา้ท่ีบริหาร
จดัการเอง ไม่วา่จา้งขายหรือจา้งใหท้ าอะไรต่างๆ  ขา้วเม่าเงินแสน ผูต้  าน้ีแทบไม่มีวนัพกัเลย จะพกัเฉพาะ
วนัพระ วนัศีลเท่านั้น ก็ถือว่าขายดี  ตอ้งมีทนายประจ ากลุ่มจดลิขสิทธ์ิไว ้ส่งในนามกลุ่มวิสาหกิจ คง
รากฐานของผลิตภณัฑชุ์มชนจริงๆ  เด็กรุ่นใหม่เป็นเยาวชนโอทอป ในอนาคตเด็กกลุ่มน้ี จะช่วยพฒันา
กลุ่มไดดี้  การขายตอ้งมีกลยุทธ์  การท่ีสินคา้ทอดใหม่ๆ ก็ตอ้งใส่กาละมงัไวใ้ห้ลูกคา้เห็น หรือท่ีแพ็ค
สุญญากาศก็จะแพ็คมาจากบา้น วางขายดว้ยกนั  ประโยชน์ท่ีสมาชิกไดรั้บจากกลุ่มขา้วเม่า คือ โลโก้
ขา้วเม่าเงินแสน เช่ือว่าท่ีพวกเราอยู่ดีมีสุขไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนบา้น จากสังคม ก็เพราะบุญคุณของ
ขา้วเม่าเพราะสร้างช่ือเสียงใหก้บัหมู่บา้น และจงัหวดัของเรา ลกูหลานของสมาชิกไม่ตอ้งล าบากไปท างาน
ไกลถึงกรุงเทพฯ ไม่ตอ้งไปทนตากแดด ไม่ไดเ้ก่ียวขา้ว หรือขุดมนั จา้งมาท างานในกลุ่ม  ขายขา้วเม่าก็มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน มีเงินส่งลูกเรียน ลืมตาอา้ปากข้ึนได ้ไดเ้รียนรู้วิธีการท าขา้วเม่า รู้จกัภูมิปัญญาชาวบา้น รัก
ในอาชีพตรงน้ี ปลกูฝังใหรั้กบา้นเกิด ไดม้าอยูก่บัพ่อแม่ และครอบครัว  
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 ดา้นการระดมทุน  มีดงัน้ี เงินท่ีสมาชิกไปขายตามงานกมี็หกัเงินไวเ้ลก็นอ้ยบ ารุงกลุ่ม ก็มีเงิน
สจัจะซ่ึงเกบ็เป็นรายเดือน มีเงินค่าสมคัรใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม  เรียกวา่การลงขนักนั จ านวนเงินน้ี มี
ลงหุน้กนัคร้ังแรกแต่ละคนจะซ้ือก่ีหุน้ ก็จะมีเงินปันผลใหส้มาชิกปีละคร้ัง เก็บเงินไวใ้นบญัชีกลุ่ม  เขา้หา
แหล่งทุนก็ท าโครงการไปขอกู้ โดยเอาใบรับรองของกลุ่มไปขอกู้ ท าโครงการเอาเงินมาลงทุน มา
หมุนเวียนใหส้มาชิกในกลุ่ม  การท่ีธนาคารให้ยืมเงินแสดงถึงศกัยภาพกลุ่ม กูไ้ดใ้นโครงการก็บอกว่าจะ
เอาเงินมาเป็นทุนซ้ือขา้วอยา่งเดียว กลุ่มขา้วเม่าเขม้แขง็มานานแลว้ ธนาคารก็เช่ือใจไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั ตลาดก็ยอมรับแลว้ เช่ือถือได ้  มีตราสินคา้แลว้ ไปกูท่ี้ไหนไดห้มด  การกูก้็ให้สมาชิกในกลุ่ม
เปล่ียนกนัค ้าประกนั ยื่นกูก้็ไม่ไดใ้ชห้ลกัทรัพยค์  ้า ใชส้มาชิกในกลุ่มเป็นผูค้  ้าประกนั กลุ่มขา้วเม่าเขม้แข็ง
ข้ึน การเขา้ถึงแหล่งทุน ก็เลยง่ายข้ึน พอสมาชิกไดเ้งินทุนก็เอาไปบริหารจดัการเอง น าไปซ้ือขา้วไวท้ า
ขา้วเม่า  สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่แลว้ ก็เขม้แข็งทุกคน กลุ่มใหก้ าไรทุกคน ดูท่ีความสามารถของแต่
ละคน ใครขายขา้วเม่าเก่งมีรายไดม้าก  ก็ให้กูม้ากกว่าคนอ่ืน เงินก็เอามาบริหารให้มีดอกงอกเงยข้ึนมา  
การซ้ือวตัถุดิบ ขา้วออกใหม่ๆ ราคาขา้วถกู  ขา้วกง็ามสามารถเลือกได ้ เอาเงินนั้นมาลงทุนซ้ือขา้วไว ้ 
 ดา้นการต่อรองทางการเมือง  มีดงัน้ี กลุ่มอาชีพขา้วเม่าอยากให้ช่วยสนบัสนุนการคา้ เม่ือ
เวลาไปขายตามงาน  หรือออกขายไปต่างประเทศ  กลุ่มขา้วเม่าปฏิบติัตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ตวัเอง กลุ่มด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่ไดก้า้วก่ายข้ึนไปหาการเมือง  หน่วยงานพฒันาชุมชนจะช่วยใน
เร่ืองช่องทางการตลาด ขา้วเม่าเป็นสินคา้มีดาว ดีใจภาคภูมิใจในกลุ่มขา้วเม่ามาก   มัน่ใจในผลิตภณัฑ์
ขา้วเม่าลูกคา้ก็ซ้ือ กลุ่มมีแต่ไปขอรับการช่วยเหลือมากกว่า ถา้ไปขอรับความช่วยเหลือแลว้ไม่ไดก้ลุ่มก็
ตอ้งยอมรับ  เวลาเอากลุ่มไปยื่นกูธ้นาคารก็ไดกู้ ้ ธนาคารก็อยากช่วยเหลือกลุ่มใหเ้ขม้แข็งอยู่แลว้   การให้
ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพควรหมุนเวียนใหค้รบวงจร  จะไดไ้ม่เกิดความเหล่ือมล ้า   ตอ้งใหโ้อกาสกลุ่มอ่ืน
ดว้ย ขอยื่นกูส่้วนตวัไม่ได ้ตอ้งในนามกลุ่ม เพราะตอ้งใชส้มาชิกในกลุ่มค ้าประกนั  
  ดา้นผูน้ าชุมชน มีดงัน้ี ยอมรับในตวัประธานของกลุ่ม กลุ่มเป็นหนา้เป็นตาใหห้มู่บา้น  เป็น
ผูน้ าในเร่ืองการท าบุญกลา้ตดัสินใจ ช่วยเหลือผูค้น ชาวบา้นกย็กย่องสรรเสริญดี  เวลาบุญขา้วเม่าประจ าปี  
ชาวบา้นแมจ้ะไม่ใช่สมาชิกกลุ่มขา้วเม่าก็จะมาช่วยกนัหมด ถือว่าเป็นเกียรติ เป็นหนา้ตาของหมู่บา้น การ
ติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญั  ส่ือสารโดยใชโ้ทรศพัทเ์ป็นหลกัในการประสานทุกเร่ือง  เม่ือเวลาตอ้งการ
แจง้ข่าวสารบา้นเมืองก็ใชวิ้ทยุชุมชนเสียงตามสายหมู่บา้นอยู่ตลอด สมาชิกกลุ่มติดตามสถานการณ์อยู่
ตลอด ใหท้นัสมยั ทนัเวลา รู้ทนัสถานการณ์ดี การขายสินคา้ตอ้งทนักบัคู่แข่ง   หูตากวา้ง รู้ดี เพราะไดท้ า
หน้าท่ีไปขายของ  กลุ่มจะรู้เท่าทนักว่าคนอ่ืน เพราะว่าดู ติดตามข่าวสารและก็เทคโนโลยีอยู่ตลอด           
ผูป้ระสานกบักลุ่มก็คือพฒันากร ของหน่วยงานพฒันาชุมชน ส่วนราชการท่ีช่วยเหลือกลุ่ม คือ ส านกังาน
วฒันธรรมจงัหวดั  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั  ส านกังานเกษตร ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นตน้  เวลามีงานก็จะโทรหาประธาน กลุ่มก็จะแจง้สมาชิกว่าสายใดอยู่ใกล้
กบังาน ประสานดว้ยกนัหมดเลย ใครว่างก็ช่วยกนัหมด  บอกและโทรประสานกนั ใครจะไปขายก็ได้
ไม่ให้เสียโอกาส  เวลามีปัญหาวตัถุดิบขา้วเม่าไม่พอ หรือต าไม่ทนั กลุ่มก็แกปั้ญหาให้ได ้การบริหาร
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จดัการทุกอย่าง  ทุกเร่ือง กรรมการจะประชุมกนัตลอด เป็นแบบช่วยเหลือจุนเจือกนั  เป็นการบริหาร
จดัการแบบลงตวั เคารพกติกา ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั คิดว่าอยากวางขา้วเม่าขายในเซเวน 
ในร้านสะดวกซ้ือ ผลงานของใครท ายอดขายไดดี้ กลุ่มจะมีรางวลัให ้ เป็นลกัษณะเงินโบนสั ขา้วเม่ามีคน
มารับไปส่งขายต่างประเทศ กลุ่มพฒันาสินคา้ใหมี้รูปลกัษณ์ และแปรรูปผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ไดคิ้ดคน้สูตร
ต่างๆ  ช่วยคิด ช่วยท า แปรรูปสินคา้ ทั้งปรับเปล่ียนแพ็คเกจ เชิญชวนให้มาชิม ทั้งล  ากลอนยามเป็นบุญ
เป็นงาน ใช้เทคนิคในการพูดจา โดยพูดไป ยิ้มไป หัวเราะไป ขา้วเม่าเป็นของโบราณ เวลาใส่เส้ือคอ
กระเชา้ขายขา้วเม่าน้ีเขา้กนั  เชิญชวนใหลู้กคา้ชิม ใส่ถว้ยใส่จานใหลู้กคา้ชิม  ค าพูดค าจามีแต่พูดเชิญชวน
ใหล้องชิม ใชส้มุดบนัทึกไว ้ การบนัทึกจดจ าใชค้อมพิวเตอร์ดว้ย บนัทึกรายงานการประชุมไวด้ว้ยตลอด 
รับฟัง ความคิดเห็นทุกคน และตอ้งฟังความคิดเห็นของสังคมนอกกลุ่มดว้ย เสียงส่วนมากว่าอย่างไรก็รับ
ฟัง ถา้ไม่เห็นดว้ยก็เอาเสียงมติส่วนใหญ่   เช่ือมัน่นบัถือ ซ่ือสัตย ์เช่ือมัน่ในตวัเอง ถือว่าเช่ือมัน่เต็มร้อย 
เพราะมีความรู้จบแค่ ป.4 สามารถหาเล้ียงครอบครัวได ้ แค่น้ีก็ภูมิใจแลว้ ยอมรับ เก่งทุกคน มีความ
รับผิดชอบ  บอกลกูทีม สมาชิกทุกคน ถือวา่เก่งแลว้อยา่ไดป้ระมาท ผิดพลาดได ้ 
 

อภิปรายผล  
 ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถอธิบายถึงศกัยภาพของกลุ่มอาชีพขา้วเม่า บา้นหว้ย
ไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ในดา้นการริเร่ิมโครงการ ดา้นการบริหาร ดา้นการ
ระดมทุน ดา้นการต่อรองทางการเมือง และดา้นผูน้ าชุมชน ซ่ึงท าให้งานวิจยัคร้ังน้ี ทราบถึงศกัยภาพท่ี
แทจ้ริง ของกลุ่มอาชีพขา้วเม่า บา้นห้วยไมซ้อด และสามารถน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าว ไป
ก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพขา้วเม่า บา้นหว้ยไมซ้อด ต าบล
ปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ผลิตภณัฑข์า้วเม่าอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้น
หว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ  และน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร  บา้นห้วยไมซ้อด ให้เกิด
ความยัง่ยืน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด  มีความพร้อมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันา การปรับปรุง มีความน่าสนใจในการดึงดูดใจลูกคา้ รวมจ านวน 5 ยุทธศาสตร์  
ดงัต่อไปน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด ดา้นการริเร่ิมโครงการ  
มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการพฒันาอาชีพของกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 2.โครงการสร้างส านึกชุมชน นอ้มน าแนวคิดสู่วิถีชีวิตพอเพียง กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร 
บา้นหว้ยไมซ้อด 
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 3. โครงการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเม่าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร 
บา้นหว้ยไมซ้อด 
 4. โครงการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานสากลกลุ่มอาชีพขา้วเม่า เกษตรกรบา้น
หว้ยไมซ้อด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด ดา้นการบริหาร มี
โครงการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก กลุ่มอาชีพขา้วเม่า
เกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 2.โครงการอบรมใหค้วามรู้การพฒันาบรรจุภณัฑม์าตรฐาน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้น
หว้ยไมซ้อด 
 3.โครงการประกวดแข่งขนัต าขา้วเม่าเงินแสน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 4. โครงการพฒันามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายเขา้สู่
มาตรฐาน Primary GMP กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด  ดา้นการระดมทุนมี
โครงการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการจดัตั้งกองทุน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 2.โครงการสร้างชุมชนทอ้งถ่ินเขม้แข็งเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร
บา้นหว้ยไมซ้อด 
 3.โครงการพฒันากลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการแข่งขนั  กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร 
บา้นหว้ยไมซ้อด 
 4. โครงการกองทุนความสุขเพ่ือสมาชิกกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 5. โครงการแบ่งปันน ้าใจใหชุ้มชน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 6. โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร  บา้นหว้ยไมซ้อด 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด ดา้นการต่อรองทาง
การเมือง มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีทุนในการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพข้าวเม่า
เกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 2.โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และพฒันาคุณภาพชีวิตเครือข่าย กลุ่มอาชีพขา้วเม่า
เกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 3. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปขา้วเม่าเพ่ือพฒันาแบบยัง่ยืน กลุ่มอาชีพขา้วเม่า
เกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5  ศกัยภาพกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด  ดา้นผูน้ าชุมชน มี
โครงการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการพฒันาอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด 
 2.โครงการสร้างความเขม้แข็ง ใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ย
ไมซ้อด 
 3.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้นหว้ยไมซ้อด 
 4. โครงการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการส่งออก กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกร บา้น
หว้ยไมซ้อด 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 1. กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด มีความตอ้งการให ้โดยผูว้่าราชการจงัหวดั
บึงกาฬ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดับึงกาฬ และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนให้มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพเกษตรกรดา้นการผลิตและการตลาดในระดบัจงัหวดั เพ่ือสร้างความ
เขม้แข็งให้เครือข่ายกลุ่มอาชีพด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ิมการขยายช่องทางการตลาด ใหส้ามารถน า
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัหน่ึงของจงัหวดับึงกาฬ  สร้างรายไดใ้หก้บั
กลุ่ม ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

2. กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นหว้ยไมซ้อด มีความตอ้งการ ให้ส านกังานเกษตรจงัหวดั
และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดันกัวิชาการส่งเสริมใหเ้กษตรกรรู้จกัการปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้คุณภาพ เป็น
เกษตรอินทรียท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ไม่ใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชในการปลกูขา้ว เพ่ือจะไดข้า้วท่ีน ามาท าขา้วเม่า  
มีคุณภาพและปลอดภยั 
 3. กลุ่มอาชีพขา้วเม่าเกษตรกรบา้นห้วยไมซ้อด มีความตอ้งการให้ส านกังานเกษตรจงัหวดั
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคิดคน้หาพลงังานท่ีสามารถทดแทนฟืนให้กบักลุ่ม เพราะควนัเป็นมลพิษทาง
อากาศ  มีผลต่อระบบหายใจ โดยค านึงถึงความปลอดภยั ประหยดั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   
 4. ในดา้นงบประมาณ  สหกรณ์จงัหวดับึงกาฬ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัหาแหล่งทุน
ท่ีมีดอกเบ้ียต ่าใหก้บักลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแปรรูปผลิตภณัฑข์า้วเม่าใหห้ลากหลาย  
ใหส้ามารถวางจ าหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือได ้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในชุมชนท้องถ่ินรอบอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวดัจันทบุรี ศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน 
รอบอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ านวน 274 คน ด้วยแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้
สถิติเชิงพรรณนาและวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในชุมชนท้องถ่ินรอบรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้ น 
มีความตั้ งใจในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.82 และประชาชนส่วนใหญ่ 
มีพฤติ กรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่ างย ั่งยื นเป็นบางคร้ั ง คิ ดเป็นร้ อยละ 56.10  
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Beta = .296; t = 4.500;  
P-value = .000) และการไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ (Beta = .295; t = 4.990; P-value = .000) โดย
ปัจจัยทั้ ง 2 ประการร่วมกันก่อให้เกิดความผันแปรในความตั้ งใจในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 21.6 (F =6.964; P-value = .000; Multiple R = .465; R2 = .216) 
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (Beta = .324; t = 4.834; P-value = .000) การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
(Beta= .144; t= 2.396; P-value= .017) การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม (Beta = .133; t =  2.212; P-value = .028) 
และการใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ (Beta = .126; t = 2.093; P-value = .037) โดยปัจจยัทั้ง 4 ประการ
ร่วมกนัก่อใหเ้กิดความผนัแปรในพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
คิดเป็นร้อยละ 18.4 (F = 5.718; P-value = .000; Multiple R = .429; R2 = .184) 

 
ค าส าคญั: การใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ, พ้ืนท่ีคุม้ครอง, ชุมชนทอ้งถ่ิน, อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the socio-economic characteristics of local 

people around Khao Sub Ha Chan National Park, Chanthaburi Province, to study behaviors in utilizing 
natural resources in Khao Sub Ha Chan National Park of the local people and to analyze factors 
influencing those behaviors. The local people were surveyed by designed questionnaire and 274 
households participated in the survey. The survey data was analyzed by using descriptive statistics and 
multiple regression analyses. The study results revealed that the majority of local people or 49.82% had 
intention to utilize natural resources at high level. While most people or 56.10% performed sustainable 
natural resource utilization behavior occasionally. Multiple regression analysis found 2 independent 
variables significantly influenced the intention to perform behaviors in utilizing natural resources and 
accounted for 21.6% of variances in the intention (F = 6.964; P-value = .000; Multiple R = .465;  
R2 = .216). These include attitude toward natural resource conservation (Beta = .296; t = 4.500;  
P-value = .000) and benefits from national park (Beta = .295; t = 4.990; P-value = .000). Another 
multiple regression analysis found 4 independent variables significantly influenced behaviors in utilizing 
natural resources and accounted for 18.4% of variances in the behaviors (F = 5.718; P-value = .000; 
Multiple R = .429; R2 = .184).These include attitude toward natural resource conservation (Beta =.324;  
t = 4.834; P-value = .000), benefits from national park (Beta = .144; t = 2.396; P-value = .017) 
, social group participation (Beta = .133; t = 2.212; P-value = .028)and value toward natural resources 
(Beta = .126; t = 2.093; P-value = .037).  
 
Keywords: natural resource utilization, protected area, local people, Khao Sub Ha Chan National Park 
 

บทน า 
ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไดถู้กน ามาใช้เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นหลกั ท าให้พ้ืนท่ีป่าไมถู้กท าลายไปถึง 67,000,000 ไร่ในช่วง 40 ปี ปัจจุบันพ้ืนท่ีป่า 
เหลือเพียงร้อยละ 33.44 ของพ้ืนท่ีประเทศ (กรมป่าไม,้ 2551) พ้ืนท่ีป่าส่วนใหญ่ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีท่ี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชได้อนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของพ้ืนท่ีคุ ้มครอง กอปรกับ 
การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรป่าไมใ้นปัจจุบนัพบว่าอยู่ในภาวะวิกฤตเน่ืองจากการบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า 
การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าและการบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัยและท ากิน  
โดยราษฎรและนายทุนผูมี้อิทธิพล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552) สถานการณ์
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ  ากดัของบุคคล ชุมชน และสังคม
อย่างเขม้ขน้ โดยมิไดต้ระหนกัถึงความสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ ดงันั้นกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงก าหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไมข้องชาติปี 2552  
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โดยก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย 30 พ้ืนท่ี 198 แหล่ง ให้เป็นพ้ืนท่ีวิกฤตซ่ึงประกอบดว้ยพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน ท่ีประสบภาวะวิกฤตและล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกท าลาย 
โดยพิจารณาจากความส าคญัของพ้ืนท่ีและสภาพ ปัญหาของพ้ืนท่ี ซ่ึงก็มีอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 
เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีเป้าหมายดงักล่าว 

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการประกาศจดัตั้งโดยมีพระราชกฤษฎีกา  
เม่ือปี 2552 เน่ืองจากเป็นป่าดิบช้ืนในพ้ืนท่ีราบหรือป่าลุ่มต ่าท่ียงัคงอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนท่ีคุม้ครองของป่า
รอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออกท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ีครอบคลุม 5 จงัหวดั ซ่ึงเป็นผืนป่าดิบลุ่มต ่าผืนสุดทา้ย
ของประเทศ เป็นแหล่งตน้น ้าหลายสายท่ีส าคญัต่อภาคตะวนัออกโดยครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 75,000ไร่ 
หรือ 120 ตารางกิโลเมตร (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2552) จากการรายงานสถิติคดีป่าไม้
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ีรวบรวมจ านวนคดีการบุกรุกแผว้ถาง คดีการท าไม/้ของป่า 
และคดีสัตวป่์าของพ้ืนท่ีเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553 พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้
ขั้น มีจ านวนคดีป่าไม้รวมทั้ งส้ิน 83 คดี ประเมินมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 84,910,859.12 บาท  
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2554) จึงนบัไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของราษฎรอย่างเขม้ขน้ เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเพ่ิงไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 
เม่ือปี 2552 ท่ีส าคญัพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีมีชุมชนตั้งถ่ินฐานโดยรอบ ยงัคงมีวิถีชีวิตและวฒันธรรม 
ในการด ารงชีพท่ีตอ้งพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลายอย่างยิ่ง 
 มีการลกัลอบตดัไม ้การบุกรุกท าลายป่าครอบครองพ้ืนท่ี การปลกูพืชผลทางการเกษตรโดยการสนบัสนุน
จากนายทุนร่วมกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ /ผูน้ าทอ้งถ่ินบางคน และการลกัลอบล่าสัตวป่์า เก็บหาของป่า ดงันั้น
การศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีเก่ียวข้องของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินโดยรอบอุทยานแห่งชาติ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินรอบ

แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น จงัหวดัจนัทบุรี 
2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นของ

ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน  
3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
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วธิีการวจิยั 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชอุ้ปกรณ์หลกั ประกอบดว้ย แบบสอบถามประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีวิธีการศึกษา 
โดยสรุป ดงัน้ี 

1.  ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการ  
ส่ิงตีพิมพต่์างๆและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจศึกษา ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการจดัการ
พ้ืนท่ีคุม้ครอง ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือก าหนดปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทอ้งถ่ินในรอบแนวเขต
พ้ืนท่ีคุม้ครอง พฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัปรากฏตามภาพท่ี 1 และก าหนดสมมติฐานการวิจยัได้
ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1 การตั้ งถ่ินฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การใหคุ้ณค่าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การรับรู้
กฎขอ้หา้มและระเบียบของอุทยานแห่งชาติ การพบปะเจา้หนา้ท่ี การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ  

สมมติฐานข้อท่ี 2 การตั้ ง ถ่ินฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การใหคุ้ณค่าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การรับรู้
กฎขอ้หา้ม และระเบียบของอุทยานแห่งชาติ การพบปะเจา้หนา้ท่ี การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
  
 2.  ก าหนดประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในชุมขนทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่
โดยรอบพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น จงัหวดัจนัทบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซ่ึงมีทั้งหมด 7 หมู่บา้น 
848 ครัวเรือน (กระทรวงมหาดไทย, 2552) โดยหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ ครัวเรือน  
ท าการเก็บขอ้มูลจากบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน และ/หรือตวัแทนครัวเรือน ท่ีมีอายุ 15 ปี ข้ึนไป 
ซ่ึงสามารถส่ือสารท าความเข้าใจและตอบแบบสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยใช้วิธีการ 
สุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจบัฉลากบา้นเลขท่ี และหาจ านวนครัวเรือน
ตวัอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ก าหนดใหค่้าระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ีร้อยละ 95 ผลจากการค านวณ
ตามสูตรขา้งตน้ไดข้นาดตวัอย่างในการศึกษา 274 ตวัอย่าง จากจ านวนตวัอย่างครัวเรือนท่ีไดจ้ากการ
ก าหนดขนาดตวัอยา่งทั้งหมด น ามาหาการกระจายจ านวนครัวเรือนตวัอย่างของแต่ละหมู่บา้น โดยใชสู้ตร
การกระจายตามสดัส่วน (อ าไพ, 2554) ไดก้ารกระจายจ านวนครัวเรือนดงัน้ี 1) บา้นโอ่งแตก 25 ครัวเรือน 
2) บา้นคลองยาง 45 ครัวเรือน 3) บา้นวงัสัมพนัธ์ 34 ครัวเรือน 4) บา้นคลองยายไทย 63 ครัวเรือน 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

-การตั้งถ่ินฐาน 
-การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร 
-ความรู้ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-ประสบการณ์ในการฝึกอบรม
เร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-การใหคุ้ณค่าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม 
-ทศันคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-การรับรู้กฎขอ้หา้ม และระเบียบ
ของอุทยานแห่งชาติ 
-การพบปะเจา้หนา้ท่ี 
-การไดรั้บประโยชน์จากอุทยาน
แห่งชาติ 

 

 

ความตั้งใจใน 
การใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 5) บา้นขุนซ่อง 46 ครัวเรือน 6) บา้นคลองโป่ง 33 ครัวเรือน 7) บา้นอ่างสีเสียด 28 ครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 
274 ครัวเรือน 

3.  ประมวลส่ิงท่ีไดจ้ากการตรวจเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างเคร่ืองมือแลว้ 
ท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวั ตรวจสอบความเท่ียงตรง  
เชิงเน้ือหา (content validity) และความเป็นปรนยัของค าถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบกบั
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน คือ หวัหนา้ครัวเรือน และ/หรือผูแ้ทนครัวเรือน ในชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ
น ้าตกพล้ิวซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีคุม้ครองท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียงและชุมชนโดยรอบมีลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม
คลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ีศึกษาจ านวน 30 ครัวเรือน เพ่ือน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีการของ 
Cronbach และ Kuder Ricchardson (พวงรัตน์, 2543) แลว้แกไ้ขปรับปรุง จนกระทัง่ไดแ้บบสอบถาม 
ฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของแบบสอบถามในส่วนของการรับรู้กฎขอ้หา้ม  
และระเบียบของอุทยานแห่งชาตีรวม 7 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.695 ซ่ึงหมายถึง
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความเช่ือมัน่ระดบัปานกลาง ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติรวม 15 ตวัแปร 
ไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.801 ซ่ึงหมายถึงแบบสอบถามฉบบัน้ีมีความเช่ือมัน่สูง และความตั้งใจ
ในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติรวม 14 ตวัแปร เท่ากบั 0.716 ซ่ึงหมายถึงแบบสอบถามฉบบัน้ี 
มีความเช่ือมัน่สูง ส าหรับการทดสอบความเช่ือมัน่ของความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 12 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.624 ซ่ึงหมายถึงแบบทดสอบฉบับน้ีมีความเช่ือมัน่ระดับปานกลาง 
นอกจากนั้นยงัมีการวิเคราะห์ความยาก ไดค่้าความยากเท่ากบั 0.76 ซ่ึงมีความยากค่อนไปทางง่าย 

4.  เก็บและรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกนัยายน 2556 โดยเก็บขอ้มูล 
จากหวัหนา้ครัวเรือน และ/หรือผูแ้ทนครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยเก็บขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

5.  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน  
 

สรุปผลการวจิยั 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีคุม้ครองของประชาชน 
ในชุมชนทอ้งถ่ินคร้ังน้ี แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสงัคมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 จากการศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินรอบ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ านวน 274 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน 
ในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.57 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี  
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คิดเป็นร้อยละ 23.72 รองลงมา มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.80 ( x  = 43.97; SD = 1.36) 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 38.83 รองลงมา ส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 23.44 ดา้นการตั้งถ่ินฐาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยา้ยมาจาก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 62.77  และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มกิจกรรม
ทางสงัคม คิดเป็นร้อยละ 58.46 
 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน
ในงานวิจยัน้ีแบ่งศึกษาออกเป็น 2 ตวัแปรหลกั คือ ความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินตามท่ีปฏิบติัจริง 
ในชีวิตประจ าวนั  

ส าหรับความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้นบวกท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ร่วมโครงการปลูกพืชอาหารสัตวก์บัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x  = 3.45; SD = 0.98) รองลงมาคือ 
ป้องกนัไม่ให้สัตวป่์าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติออกมารบกวนหรือท าลายพืชผลทางการเกษตรของชุมชน 
( x  = 3.33; SD = 1.32) และให้ความร่วมมือในการก าหนดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติกบัเจา้หน้าท่ี 
อุทยานแห่งชาติ ( x  = 3.31; SD = 1.10) ซ่ึงความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้นบวก
ของประชาชนมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.23; SD = 0.80) ส่วนความตั้งใจในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านลบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เข้าไปเก็บหา เร่ว หวาย ระก า  
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x  = 1.93; SD = 1.22) รองลงมาคือ เขา้ไปกรีดยางในเขตพ้ืนทีอุทยานแห่งชาติ
เพ่ือหารายไดเ้ล้ียงชีพ ( x  = 1.58; SD = 1.12) และน าเอาดอกไม ้กลว้ยไมป่้าท่ีหายาก มาปลูกเพ่ือช่ืนชมท่ี
บา้น ( x  = 1.57; SD = 0.92) ซ่ึงความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้นลบของประชาชน 
มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ( x  = 1.48; SD = 0.58) โดยรวมของความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น พบว่า 
ประชาชนมีความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในดา้นบวกหรือมีความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรม
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.93; SD = 0.53) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
เม่ือพิจารณาระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีความตั้ งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านบวกอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 49.82  
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ตารางท่ี 1 ความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินรอบแนว
    เขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น 
 

 
พฤตกิรรม 

ร้อยละ (จ านวน)  

x   

 
SD น้อย

มาก 
น้อย 

 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

พฤติกรรามดา้นบวก        
1. เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน
แห่งชาติ 

12.45 
(34) 

6.59 
(18) 

46.52 
(127) 

27.47 
(75) 

6.96 
(19) 

3.09 1.05 

2.  ใหค้วามร่วมมือในการก าหนดพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

9.52 
(26) 

6.96 
(19) 

39.93 
(109) 

29.30 
(80) 

14.29 
(39) 

3.31 1.10 

3.  ร่วมกลุ่มกบัสมาชิกในชุมชนเพ่ือจดัตั้ง
กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

13.92 
(38) 

9.52 
(26) 

41.03 
(112) 

30.04 
(82) 

5.49 
(15) 

3.03 1.08 

4.  เรียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเก่ียวกบัดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

9.89 
(27) 

12.45 
(34) 

32.60 
(89) 

34.80 
(95) 

10.26 
(28) 

3.23 1.10 

5.  ร่วมโครงการปลกูพืชอาหารสตัวก์บั
เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

5.47 
(15) 

8.76 
(24) 

31.39 
(86) 

43.43 
(119) 

10.95 
(30) 

3.45 0.98 

6.  ป้องกนัไม่ใหส้ตัวป่์าในเขตพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติออกมารบกวนหรือท าลายพืชผล
ทางการเกษตรของชุมชน 

15.81 
(43) 

8.46 
(23) 

22.43 
(61) 

33.09 
(90) 

20.22 
(55) 

3.33 1.32 

เฉลีย่พฤตกิรรมด้านบวก 3.23 0.80 
พฤติกรรมดา้นลบ        
7.  เขา้ไปตดัไมใ้นเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
เพ่ือน ามาสร้างบา้นเรือน 

79.78 
(217) 

9.19 
(25) 

8.82 
(24) 

1.47 
(4) 

0.74 
(2) 

1.34 0.76 

8.  เขา้ไปล่าสตัวป่์าในพ้ืนทีอุทยานแห่งชาติ 80.95 
(221) 

9.89 
(27) 

22 
(8.06) 

1.10 
(3) 

0.00 
(0) 

1.29 0.66 

9.  ชกัชวนสมาชิกในชุมชนเขา้ไปล่าสตัวป่์า
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

86.81 
(237) 

7.33 
(20) 

4.40 
(12) 

0.73 
(2) 

0.73 
(2) 

1.21 0.62 

10.  ตั้งชุมนุมต่อตา้นการประกาศจดัตั้งพ้ืนที
อุทยานแห่งชาติ 

73.43 
(199) 

10.70 
(29) 

9.96 
(27) 

2.21 
(6) 

3.69 
(10) 

1.52 1.01 
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พฤตกิรรม 

ร้อยละ (จ านวน)  

x   

 
SD น้อย

มาก 
น้อย 

 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

11.  เขา้ไปเกบ็หา เร่ว หวาย ระก า ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติ 

56.09 
(152) 

11.81 
(32) 

18.45 
(50) 

9.59 
(26) 

4.06 
(11) 

1.93 1.22 

12.  เขา้ไปเอาตน้กลา้พนัธ์ุไมอ้อกมา
เพาะพนัธ์ุเพ่ือจ าหน่าย 

73.80 
(200) 

10.33 
(28) 

8.86 
(24) 

5.54 
(15) 

1.48 
(4) 

1.50 0.96 

13.  น าเอาดอกไม ้กลว้ยไมป่้าท่ีหายาก มา
ปลกูเพ่ือช่ืนชมท่ีบา้น 

67.78 
(183) 

12.96 
(35) 

14.81 
(40) 

3.70 
(10) 

0.74 
(2) 

1.57 0.92 

14.  เขา้ไปกรีดยางในเขตพ้ืนทีอุทยาน
แห่งชาติเพ่ือหารายไดเ้ล้ียงชีพ 

74.17 
(201) 

7.75 
(21) 

7.75 
(21) 

6.27 
(17) 

4.06 
(11) 

1.58 1.12 

เฉลีย่พฤตกิรรมด้านลบ 1.48 0.58 

รวม 3.93 0.53 

 
หมายเหตุ* ค่าคะแนน 1.00-1.80 ระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ นอ้ยท่ีสุด 
  ค่าคะแนน 1.81-2.60 ระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ นอ้ย 
  ค่าคะแนน 2.61-3.40 ระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ ปานกลาง 
  ค่าคะแนน 3.41-4.20 ระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ มาก 
  ค่าคะแนน 4.21-5.00 ระดบัความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ มากท่ีสุด 
 

ส าหรับพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัดา้นบวก 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ใชว้สัดุอย่างอ่ืนเพ่ือลดปริมาณการใชท้รัพยากรในอุทยานแห่งชาติ เช่น ซีเมนต ์
แทนการใชไ้มใ้นการก่อสร้าง ฯลฯ ( x  = 0.95; SD = 0.76) รองลงมาคือ ปลูกผกัสวนครัวเพ่ือลดปริมาณ
การใชพื้ชผกัจากอุทยานแห่งชาติ ( x  = 0.86; SD = 0.71) และน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้
ใหม่อีกคร้ัง เช่น เน้ือไม ้ฯลฯ ( x  = 0.79; SD = 0.62) โดยพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้นบวก 
มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัความถ่ีท าเป็นบางคร้ัง ( x  = 0.58; SD = 0.40) ส่วนพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติด้านลบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เก็บเมล็ดพนัธ์ุพืชป่า ไมเ้ศรษฐกิจมาเพาะพนัธ์ุ 
เพ่ือจ าหน่าย ( x  = 0.77; SD = 0.29) รองลงมาคือ น าสัตวเ์ขา้ไปเล้ียงในอุทยานแห่งชาติ ( x  = 0.73; SD = 0.29) 
และเก็บไข่แมลง/สัตวใ์นอุทยานแห่งชาติ ( x  = 0.51; SD = 0.27) ซ่ึงโดยรวมประชาชนมีการกระท า
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านลบมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับไม่เคยท าหรือน้อย  
( x  = 0.07; SD = 0.17) โดยรวมของพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน  
ในชุมชนท้องถ่ินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้ น พบว่า พฤติกรรมการใช้ประโยชน์
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ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัความถ่ีเป็นบางคร้ัง ( x  = 1.33; SD = 0.17) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 และเม่ือพิจารณาระดบัของพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า 
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนส่วนใหญ่มีการกระท าเป็นบางคร้ัง  
คิดเป็นร้อยละ 56.10 

 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน    
    รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น 
 

 
พฤตกิรรม 

ร้อยละ (จ านวน)  

x  
 

 
SD ท าเป็น

ประจ า 
ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

พฤติกรรมดา้นบวก      
1.  เกบ็ไมฟื้น โดยเลือกเฉพาะตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้แหง้
ตายมาท าเป็นไมฟื้น 

5.47 
(15) 

17.52 
(48) 

77.01 
(211) 

0.28 0.56 

2.  เกบ็เห็ด หน่อไมห้รือของป่าอยา่งระมดัระวงัไม่ให้
เกิดความเสียหายกบัทรัพยากรบริเวณโดยรอบ 

3.65 
(10) 

27.01 
(74) 

69.34 
(190) 

0.34 0.54 

3. เกบ็ไมไ้ผท่ี่เติบโตเต็มท่ี 2.19 
(6) 

12.04 
(33) 

85.77 
(235) 

0.16 0.42 

4.  ใชว้สัดุอยา่งอ่ืนเพ่ือลดปริมาณการใชท้รัพยากรใน
อุทยานแห่งชาติ เช่น ซีเมนต ์แทนการใชไ้มใ้นการ
ก่อสร้าง ฯลฯ 

27.47 
(75) 

41.03 
(112) 

31.50 
(86) 

0.95 0.76 

5.  เล้ียงสตัวไ์วเ้ป็นอาหารในครัวเรือนแทนการล่าสตัว์
ป่า 

15.38 
(42) 

35.53 
(97) 

49.08 
(134) 

0.66 0.73 

6.  ปลกูผกัสวนครัวเพ่ือลดปริมาณการใชพื้ชผกัจาก
อุทยานแห่งชาติ 

19.78 
(54) 

47.25 
(129) 

32.97 
(90) 

0.86 0.71 

7.  น าทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีก
คร้ัง เช่น เน้ือไม ้ฯลฯ 

11.3 
(31) 

56.9 
(156) 

31.8 
(87) 

0.79 0.62 

8.  ปลกูสมุนไพรไวใ้ช ้เพ่ือลดปริมาณการเขา้ไปเกบ็หา
ในป่า 

14.60 
(40) 

30.29 
(83) 

55.11 
(151) 

0.59 0.73 

เฉลีย่พฤตกิรรมด้านบวก 0.58 0.40 
พฤติกรรมดา้นลบ      
9.  เขา้ไปเกบ็พืชสมุนไพร ซ่ึงเป็นชนิดพนัธ์ุท่ีหายาก 1.09 10.58 88.32 0.13 0.36 
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พฤตกิรรม 

ร้อยละ (จ านวน)  

x  
 

 
SD ท าเป็น

ประจ า 
ท าเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

และมีราคาแพง (3) (29) (242) 
10.  เกบ็หาชนิดพนัธ์ุไมป่้าท่ีหายากเพ่ือน าไปขาย 0.36 

(1) 
2.92 
(8) 

96.72 
(265) 

0.04 0.21 

11.  เกบ็หาแมลงชนิดท่ีหายากเพ่ือน าไปขาย 0.37 
(1) 

1.47 
(4) 

98.16 
(267) 

0.02 0.17 

12.  เกบ็รังนก เช่น รังนกกระจาบ เพ่ือน ามาเป็น
เคร่ืองประดบับา้น 

0.73 
(2) 

4.01 
(11) 

95.26 
(261) 

0.05 0.26 

13.  น าสตัวเ์ขา้ไปเล้ียงในอุทยานแห่งชาติ 0.73 
(2) 

5.84 
(16) 

93.43 
(256) 

0.73 0.29 

14.  เกบ็ไข่แมลง/สตัวใ์นอุทยานแห่งชาติ 1.10 
(3) 

2.93 
(8) 

95.97 
(262) 

0.51 0.27 

15.  เขา้ไปล่าสตัวใ์นช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ 0.00 
(0) 

6.27 
(17) 

93.73 
(254) 

0.06 0.24 

16.  เขา้ไปตดัไมใ้นอุทยานแห่งชาติเพ่ือน ามาใชใ้นการ
ก่อสร้าง ท าเคร่ืองใช ้หรือใชป้ระโยชนอ่ื์นๆ 

1.82 
(5) 

11.68 
(32) 

86.50 
(237) 

0.15 0.41 

17.  เกบ็หาน ้าผึ้ง รังผึ้งเพ่ือน าไปขาย 1.47 
(4) 

5.51 
(15) 

93.01 
(253) 

0.08 0.32 

18.  เกบ็เมลด็พนัธ์ุพืชป่า ไมเ้ศรษฐกิจมาเพาะพนัธ์ุเพ่ือ
จ าหน่าย 

0.74 
(2) 

6.25 
(17) 

93.01 
(253) 

0.77 0.29 

เฉลีย่พฤตกิรรมด้านลบ 0.07 0.17 

รวม 1.33 0.17 

หมายเหตุ*  ค่าคะแนน 0.00-0.67 ระดบัการกระท าพฤติกรรม ไม่เคยท าหรือนอ้ย 
  ค่าคะแนน 0.68-1.33 ระดบัการกระท าพฤติกรรม เป็นบางคร้ัง 
  ค่าคะแนน 1.34-2.00 ระดบัการกระท าพฤติกรรม เป็นประจ า 
 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น คิดเป็นร้อยละ 62.87 และมีความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 9.38; SD = 2.23) โดยขอ้ความท่ีประชาชนตอบถกูมากท่ีสุด คือ ประโยชน์ทางออ้ม
ของทรัพยากรป่าไม้ คือ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยและลมพายุ คิดเป็นร้อยละ 95.24  
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ส่วนขอ้ความท่ีประชาชนตอบผิดมากท่ีสุด คือ ป่าดงดิบ เป็นป่าผลดัใบประเภทหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 65.81 
เม่ือพิจารณาภาพรวมของความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมีระดับความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.48  
ส่วนประสบการณ์ในการฝึกอบรมประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 67.88  

ส าหรับการใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติประชาชนส่วนใหญ่มองว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความส าคญัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.31 ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
ในดา้นการเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์ามากท่ีสุด ( x  = 3.69; SD = 1.06) รองลงมาคือ ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ( x  = 3.54; SD = 1.11) โดยภาพรวมของการไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
พบว่า ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.99; SD = 0.75)  
เม่ือพิจารณาระดับการได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติของประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน พบว่า  
อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.43  

ในส่วนของทศันคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน พบว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเด็น ป่าไม้เป็นสมบัติของเราทุกคน  
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งช่วยกนัดูแลรักษา มากท่ีสุด ( x  = 4.32; SD = 0.62) รองลงมาคือ การรักษาป่า 
เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละชาวบา้นร่วมกนั ( x  = 4.29; SD = 0.66) และป่าไมเ้ป็นแหล่งตน้น ้าล  าธาร 
ท าใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล และมีน ้ าในล าธารไหลตลอดทั้งปี ( x  = 4.27; SD = 0.54) โดยภาพรวม
ประชาชนมีทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเชิงบวกอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.83; SD = 0.44) 
เม่ือพิจารณาระดบัทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีระดบัทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเชิงบวกอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 67.52  

การรับรู้เก่ียวกับกฎข้อห้ามและระเบียบของอุทยานแห่งชาติของประชาชนส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.50; SD = 0.42) โดยกฎขอ้หา้มและระเบียบของอุทยานแห่งชาติท่ีประชาชนรับรู้
ว่าเป็นจริงมากท่ีสุด คือกฎระเบียบท่ีก าหนดข้ึนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติมีความเหมาะสมดีแล้ว  
( x  = 3.73; SD = 0.72) รองลงมาคือ มีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีผูฝ่้าฝืน
กฎระเบียบ ( x  = 3.62; SD = 0.80) และมีการเผยแพร่กฎระเบียบและขอ้หา้มต่างๆใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน
ไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง ( x  = 3.51; SD = 0.83) เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดบัการรับรู้กฎขอ้หา้ม 
และระเบียบของอุทยานแห่งชาติของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้กฎข้อห้าม  
และระเบียบของอุทยานแห่งชาติอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.61 และประชาชนส่วนใหญ่
พบปะเจา้หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ/หรือ แจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติ พบวา่ ประชาชนเคยพบปะเจา้หนา้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 51.84  
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ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน ์     
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

สมมุติฐานข้อท่ี 1 การตั้ ง ถ่ินฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การใหคุ้ณค่าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การรับรู้
กฎขอ้หา้มและระเบียบของอุทยานแห่งชาติ การพบปะเจา้หนา้ท่ี การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ  

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยก่อใหเ้กิดความผนัแปรในความตั้งใจในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินร้อยละ 21.6 (F = 6.964; P-value = .000;  
Multiple R = .465; R2 = .216) อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรตาม 
พบว่ามีตวัแปรอิสระเพียง 2 ตวั จาก 10 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตามล าดบั คือ การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ 
(Beta = .295; t = 4.990; P-value = .000) และทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Beta = .296;  
t = 4.500; P-value = .000) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพ่ือทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช ้  
    ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ปัจจยั B Std. Error Beta t P-value 

ค่าคงท่ี 1.860     
การตั้งถ่ินฐาน -.016 .062 -.015 -.265 .791 
การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร -.006 .072 -.006 -.084 .933 
ความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ .010 .016 .043 .631 .529 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

.030 .068 .027 .436 .663 

การใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ -.0.10 .035 -.016 -.277 .782 
การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม .002 .024 .006 .104 .917 
ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ .394 .088 .296 4.500 .000 
การรับรู้กฎขอ้หา้ม และระเบียบของอุทยาน
แห่งชาติ 

-.013 .060 -.013 -.219 .827 

การพบปะเจา้หนา้ท่ี .023 .066 .023 .355 .723 
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ปัจจยั B Std. Error Beta t P-value 

การไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ .207 .041 .295 4.990 .000 
หมายเหตุ   F = 6.964; P-value = .000; Multiple R =.465; R2 = .216; Adjusted R2= .185;  
                       Durbin-Watson= 1.764 
 
 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพ่ือบ่งช้ีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้
ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ิน ดงัท่ีน าเสนอ
ในตารางท่ี 3 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
สมการรูปคะแนนดิบ                       Y  =  1.860+.394X1+.207X2                                        -------------(1) 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน            Z  =  .296ZX1 +.295 ZX2                                                                               -------------(2) 

           เม่ือ                                       Y  =  ความตั้งใจในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติในอุทยาน

แห่งชาติเขาสิบหา้ขั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ินในอนาคต 

                            X1   = ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

                            X2  = การไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ 

        จากสมการคาดการณ์ขา้งตน้ เม่ือท าการแทนค่าเพ่ือคาดการณ์ความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ิน พบวา่พ้ืนท่ีมีแนวโนม้

ของความตั้งใจดา้นบวกลดลง ดว้ยค่าคะแนน 2.23 (จากคะแนนเตม็ 3.23) ส่วนความตั้งใจดา้นลบเพ่ิมข้ึน 

ดว้ยคะแนน 3.59 (จากคะแนนเตม็ 1.48) และความตั้งใจโดยรวมลดลง ดว้ยค่าคะแนน 2.46 (จากคะแนนเตม็ 3.93)  

                      สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 การตั้งถ่ินฐาน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การใหคุ้ณค่าต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสงัคม ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การรับรู้

กฎขอ้หา้ม และระเบียบของอุทยานแห่งชาติ การพบปะเจา้หนา้ท่ี การไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regressions) พบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยก่อใหเ้กิดความผนัแปรใน
พฤติกรรมการใชท้รัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินร้อยละ 18.4 (F = 5.718; P-value = .000; 
Multiple R = .429; R2 = .184) อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรตาม 
พบวา่มีตวัแปรอิสระเพียง 4 ตวั จาก 10 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติโดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตามล าดบั คือทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
(Beta = .324; t = 4.834; P-value = .000) การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ (Beta = .144; t = 2.396;  
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P-value = .017) การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม (Beta = .133; t = 2.212; P-value = .028) และการใหคุ้ณค่าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Beta=.126; t=2.093; P-value=.037) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพ่ือทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน ์
      ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ปัจจยั B Std. Error Beta t P-value 
ค่าคงท่ี .715     
การตั้งถ่ินฐาน .013 .021 .036 .614 .540 
การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร -.023 .024 -.066 -.974 .331 
ความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ .003 .005 .043 .628 .530 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

.024 .023 .067 1.074 .284 

การใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ .024 .012 .126 2.093 .037 
การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม .017 .008 .133 2.212 .028 
ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ .141 .029 .324 4.834 .000 
การรับรู้กฎขอ้หา้ม และระเบียบของอุทยาน
แห่งชาติ 

-.028 .020 -.085 -
1.416 

.158 

การพบปะเจา้หนา้ท่ี .029 .022 .084 1.305 .193 
การไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ .003 .014 .144 2.396 .017 
หมายเหตุ F = 5.718; P-value = .000; Multiple R = .429; R2 = .184; Adjusted R2= .152;  
                    Durbin-Watson= 1.705 
 
 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพ่ือบ่งช้ีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ิน ดงัท่ีน าเสนอในตารางท่ี 4 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
สมการรูปคะแนนดิบ               Y  =  .715+.141X1+.003X2 +.017X3 +.024X4              -------------(3) 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน              Z  =  .324ZX1 +.144 ZX2+.133ZX1 +.126ZX2                 -------------(4) 

           เม่ือ                                         Y  =   พฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติในอุทยาน 

แห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ินในอนาคต 

                                                          X1   = ทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

                                                          X2  = การไดรั้บประโยชนจ์ากอุทยานแห่งชาติ 
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                                                          X3  = การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสงัคม 

                                                          X4  = การใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

        จากสมการคาดการณ์ขา้งตน้ เม่ือท าการแทนค่าเพ่ือคาดการณ์พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นของประชาชนชุมชนทอ้งถ่ิน พบว่าพ้ืนท่ีมีแนวโนม้

ของพฤติกรรมดา้นบวกเพ่ิมข้ึน ดว้ยค่าคะแนน 0.93 (จากคะแนนเต็ม 0.58) ส่วนพฤติกรรมดา้นลบเพ่ิมข้ึน 

ดว้ยคะแนน 1.24 (จากคะแนนเตม็ 0.77) และพฤติกรรมโดยรวมลดลง ดว้ยค่าคะแนน 0.90 (จากคะแนนเตม็ 1.33)  

อภิปรายผล 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัความตั้งใจ

ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินรอบอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น 
พบว่า การได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) เท่ากบั .296 
และ .295 ตามล าดบั ปัจจยัทั้ง 2 ตวัมีอิทธิพลในเชิงบวก กล่าวคือ ถา้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินมีทศันคติท่ีดี
ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจะท าใหมี้ความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงบวกมาก 
เน่ืองจากความตั้งใจหรือเจตนาของบุคคลท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม มีทศันคติเป็นปัจจยัส าคญั
ในการประเมินการกระท าพฤติกรรมออกมาในทางบวกหรือลบ (Fishbein and Ajzen, 1975) ในส่วนของ
การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติก็เช่นเดียวกนั หากประชาชนไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติมาก
กมี็แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการใชท้รัพยากรโดยไม่ขดักบักฎระเบียบของพ้ืนท่ีและเป็นการใชอ้ย่างย ัง่ยืน
มากข้ึน (Tanakanjana, 1996)   

ส าหรับอิทธิพลของตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินรอบอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น พบว่า ทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  การได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม  
และการใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) เท่ากบั .324, 
.144, 133 และ .126 ตามล าดบั และปัจจยัทั้ง 4 ตวัมีอิทธิพลในเชิงบวก กล่าวคือ ถา้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน
มีทศันคติท่ีดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจะท าใหมี้พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงบวกมาก เน่ืองจากทศันคติจะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการปฏิบติัของบุคคลได ้(Rokeah, 1970) 
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action) ท่ีใหข้อ้สรุปว่าทศันคติเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปสู่พฤติกรรม (Fishbein and Ajzen, 1975) โดยทศันคติเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ารปฏิบติั
ของบุคคลเป็นผลบวก  (ประภาเพ็ญ, 2520) ดังนั้นการท่ีประชาชนในชุมชนท้องถ่ินมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงส่งผลให้มีกระท าพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนด้วย  
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ในส่วนของการไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ และการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาตินั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพดล (2545) ชลธิศ (2545) 
สุปราณี (2550) และนฐัวฒิุ ( 2552) 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีคุ้มครองของประชาชน 

ในชุมชนท้องถ่ินรอบอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวดัจันทบุรีในคร้ังน้ี สรุปผลการศึกษาได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในทางบวก หรือมีพฤติกรรม 
การใชป้ระโยชนท์รัพยากรอยา่งย ัง่ยืนในระดบัมาก และมีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชีวิตประจ าวนัทางบวกเป็นบางคร้ัง ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาสิบหา้ชั้น มีความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วม
การฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติในระดบัสูง 
และมีทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเชิงบวกอยู่ในระดบัมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้
กฎขอ้หา้มและระเบียบของอุทยานแห่งชาติอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการพบปะเจา้หนา้ท่ี และการไดรั้บ
ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ  
การไดรั้บประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ และทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่วนตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ คือ ทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม 
และการใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

ดงันั้นอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าขั้นและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรร่วมกนัรณรงค์
เสริมสร้างทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบัประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ผ่านทางโปรแกรมส่ือความหมาย การประชาสัมพนัธ์ และการให้การศึกษาทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้
ประชาชนในชุมชนไดรั้บประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว หรือการจดัการรวมกลุ่มกิจกรรม 
ทางสงัคมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงบวกน าไปสู่พฤติกรรมในทางบวกเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิงการเงนิและราคาหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

The Relationship between Corporate Governance and Financial Performance and 

Stock Price of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 

 

ผู้วจิยั นางสาวนนัทวนั  กิจอิทธิโชติ  ,  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รางค ์ เห็นสวา่ง  

 สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ สถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการ

เชิงการเงินและราคาหุน้ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั

คร้ังน้ีคือ  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดเ้กบ็ขอ้มลูของบริษทัตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2554 - 2556  จ านวนทั้งหมด 425 บริษทั  โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression) 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์โดยใชข้อ้มลูปีพ.ศ. 2554 - 2556  พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ผลประกอบการเชิงการเงินของบริษทั (ROE)ไดแ้ก่ สดัส่วนของกรรมการอิสระ(IND) , จ านวนคร้ังของการ

ประชุมคณะกรรมการ(TIME) , สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั(PSR) , ขนาดของบริษทั

(SIZE) และ Debt to Equity Ratio(DE)  ในส่วนของตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลประกอบการเชิง

การเงินของบริษทั (Tobin’s Q) มีเพียงขนาดของคณะกรรมการ(BOD) 

ค าส าคัญ : บรรษทัภิบาล , ผลประกอบการเชิงการเงิน , ราคาหุน้ 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the relationship between corporate 

governance and financial performance and stock price of the listed companies in the 

Stock Exchange of Thailand.  The samples which were used in this research are the listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand from 2010 to 2012  total 425 companies.  

Descriptive Statistic and Regression Analysis were used for data analysis. 

 The results that were obtained from data from 2010 to 2012  indicate that 

Variables associated with financial performance (ROE) include the proportion of 

independent directors (IND), the number of board meetings (TIME), the proportion of 

shares held by the Board of Directors (PSR), the size. company (SIZE) and Debt to 

Equity Ratio (DE). Variables associated with financial performance (Tobin’s Q) is just 

the size of the Board of Directors (BOD). 
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บทน า 

ความส าคัญ 

วิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2540  ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงสาเหตุส าคญัคือ  การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด  เช่น  การผิดพลาดในการ

ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คือ การใชร้ะบบอตัรา

แลกเปล่ียนคงท่ีและปล่อยใหเ้งินทุนเคล่ือนยา้ยเสรี โดยขาดการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ  และการทุจริตทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน  จากสาเหตุดงักล่าวจึงไดมี้การก ากบัดูแลการด าเนินงานของกิจการอยา่งเขม้งวดและ

โปร่งใส  ซ่ึงท าใหห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือเรียกอีกช่ือวา่ บรรษทัภิบาล  โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสนบัสนุนใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียน  โดยมีการ

จดัท าเผยแพร่หลกัการก ากบัดูแลกิจการและออกประกาศใชบ้งัคบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542  ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลไดก้ าหนดใหเ้ป็นปีเร่ิมตน้รณรงคเ์ร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดี   ในส่วนของตลาดหลกัทรัพยก์ไ็ดเ้สนอหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียน เพ่ือ
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เป็นแนวทางปฏิบติัในขั้นเร่ิมแรกและก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยการปฏิบติัตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้  และในปีพ.ศ. 2549 เป็นการน าขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 15 ขอ้ ท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545   มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้ทียบเคียงกบั

หลกัการก ากบัดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกจากการ

เขา้ร่วมโครงการ Corporate Governance - Reports on the Observance of Standards and 

Codes (CG-ROSC)  ล่าสุดในปีพ.ศ. 2555  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนอีกคร้ัง  โดยเป็นการปรับปรุงในส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีของทั้ง  5  

หมวด  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ ASEAN  Corporate  Governance  Scorecard  (ASEAN  CG  

Scorecard)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชว้ดัระดบั  “การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน”  ส าหรับ

ประเทศในกลุ่ม ASEAN 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิงการเงินและราคาหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

วธีิการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่าง 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2556  จ านวน 425 

บริษทั (ขอ้มลูจ านวนบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1170 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยคน้ควา้จาก

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากหนงัสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ ์ เอกสารอ่ืนๆ การคน้ควา้ขอ้มลูผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต  และเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาจากแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  หรืองบการเงินประจ าปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2556  จากเวบไซด ์
www.setsmart.com 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้กบ็ขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2556  โดยไม่รวมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ(MAI) , 

บริษทัท่ีก าลงัด าเนินการฟ้ืนฟกิูจการ และบริษทัท่ีมีขอ้มลูไม่ครบ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาน้ีมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลู  โดยมีเทคนิคทางสถิติมาใช ้ ซ่ึงเป็นขอ้มลูทุติยภูมิ  

ประกอบดว้ยขอ้มลูคณะกรรมการบริษทั  ขอ้มลูผลประกอบการเชิงการเงินจากรายงานประจ าปีและราคาหุน้ 

เพ่ือน ามาทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิงการเงินและราคาหุน้โดยแบ่งได้

เป็น 2 ขั้นตอน  ไดแ้ก่   

1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

2.  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression)  เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ตามสมมติฐาน 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ตวัแปรตามการวิจยัคร้ังน้ีจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงินของบริษทั  ซ่ึงไดแ้ก่   

1.  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  (Return on Equity : ROE)   

2.  อตัราส่วนคิว (Tobin’s Q : TQ) 

 ตวัแปรอิสระการวิจยัคร้ังน้ีใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดแ้ก่   

1.  ขนาดของคณะกรรมการ (BOD) 
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2.  สดัส่วนของกรรมการอิสระ (IND) 

3.  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ (TIME) 

4.  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั (PSR) 

ตวัแปรควบคุม  ไดแ้ก่ 

1.  ขนาดของบริษทั (SIZE)  

2.  Debt to Equity Ratio (DE) 

สมมติฐาน 

การวิจยัคร้ังน้ีสามารถพฒันาสมมติฐานการวิจยัจากงานวิจยัและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ขนาดของคณะกรรมการ (BOD) 

H0  :  ขนาดของคณะกรรมการไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิงการเงิน 

H1 : ขนาดของคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิงการเงิน 

2.  สดัส่วนของกรรมการอิสระ (IND) 

H0  :  สดัส่วนของกรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิงการเงิน 

H1 :  สดัส่วนของกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิงการเงิน 

        3.   จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ (TIME) 

H0  :  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิง   

การเงิน 

H1 :  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการเชิง

การเงิน 

 4.  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั (PSR) 
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H0  :  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทัไม่มีความสมัพนัธ์กบัผล

ประกอบการเชิงการเงิน 

H1 :  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัผลประกอบการ

เชิงการเงิน 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ROE  =  a + b1BOD + b2IND + b3TIME + b4PSB + b5SIZE + b6DE  

 TQ  =  a + b1BOD + b2IND + b3TIME + b4PSB + b5SIZE + b6DE  

รายละเอียดตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 

1.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัผลประกอบการเชิงการเงินของ

บริษทัในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัผลประกอบการเชิง

การเงินดา้นบญัชี และ อตัราส่วนคิว (Tobin’s Q ) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัผลประกอบการเชิงการเงินทางตลาด 

 การค านวณค่า Tobin’s Q  ของงานวิจยัฉบบัน้ีจะใชก้ารค านวณตามแนวทางของ Chung 

& Pruitt (1994)  เน่ืองจากมีการค านวณท่ีง่าย  และมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า Tobin’s Q ท่ีค านวณตามแนวทาง

ของ Linderberg & Ross (1981) 

โดยสูตรการค านวณตวัช้ีวดัผลประกอบการเชิงการเงินทั้ง 2 ตวัแปร  ค านวณดงัน้ี 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  (Return on Equity : ROE)  =      ก าไรสุทธิ        x 100 

        ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

อตัราส่วนคิว (Tobin’s Q )  =  Market Value of Equity + Book Value of Debt 

                    Book Value of Asset 
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2. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

 BOD คือ  ขนาดของคณะกรรมการ  ประกอบไปดว้ย  ประธานกรรมการ  กรรมการ  

กรรมการอิสระ 

 IND คือ  สดัส่วนของกรรมการอิสระ  ไดแ้ก่  สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวน

กรรมการของบริษทั  ค านวณได ้

 

 TIME คือ  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการใน 1 ปี 

 PSB คือ  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั  ไดแ้ก่  จ านวนหุน้สามญั

ของบริษทัท่ีถือครองโดยคณะกรรมการบริษทัต่อจ านวนหุน้สามญัท่ีช าระทั้งหมดแลว้  

 

 

 3.  ตวัแปรควบคุม (Control Variables) 

  ตวัแปรควบคุมน้ีอาจจะส่งผลต่อผลประกอบการเชิงการเงินของบริษทั  ไดแ้ก่   

  SIZE  คือ  ขนาดของบริษทั  ค านวณจากค่า Log ของขนาดสินทรัพยร์วมของบริษทันั้น 

 DE คือ  Debt to Equity Ratio  ค านวณจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ผลการวจิยั 

การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ไดศึ้กษาขอ้มลูจากแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  หรืองบการเงินประจ าปี 2556 

  

 

IND  =         จ านวนกรรมการอิสระ                

    จ านวนกรรมการของบริษทัทั้งหมด 

PSB  =    จ านวนหุน้สามญัของคณะกรรมการบริษทั 

           จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
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ตารางท่ี 1  สรุปจ านวนของคณะกรรมการ (BOD) 

จ านวนของคณะกรรมการ (คน) จ านวนบริษทั ร้อยละ 
4 – 10  235 55.29 

11 – 15 175 41.18 

16 – 20 12 2.82 

21 – 25 3 0.71 

รวม 425 100 

จากตารางท่ี 1 พบวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนใหญ่ประมาณร้อย

ละ 55.29 มีจ านวนคณะกรรมการประมาณ 4 – 10 คน 

ตารางท่ี 2 สรุปสดัส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษทั (IND) 

สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระ (%) จ านวนบริษทั ร้อยละ 
0 – 20 1 0.24 

21 – 30  14 3.29 

31 – 40  244 57.41 

41 – 50 128 30.12 

51 – 60  28 6.59 

61 – 70  6 1.41 

71 – 80 4 0.94 

รวม 425 100 

จากตารางท่ี 2 พบวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนใหญ่ประมาณร้อย

ละ 57.41  มีสดัส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการของบริษทั  ประมาณ 31 – 40%  ซ่ึงได้

เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไวว้า่  คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนกรรมการท่ี

ควรมีและองคป์ระกอบท่ีควรเป็นของคณะกรรมการดว้ยความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั  แต่ตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน  นอกจากน้ีจ านวนกรรมการท่ีเหลือควรเป็นไปตามสดัส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้

แต่ละกลุ่ม 

ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการต่อปี (TIME) 

จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวน ร้อยละ 
1 – 3  1 0.24 

4 – 10  318 74.82 
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11 – 15  91 21.41 

16 – 20  11 2.58 

21 – 25  2 0.47 

26 – 30  1 0.24 

31 – 35  1 0.24 

รวม 425  100 

จากตารางท่ี 3 พบวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนใหญ่ประมาณร้อย

ละ 74.82  มีจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการประมาณ 4 – 10 คร้ังต่อปี  ซ่ึงไดเ้ป็นไปตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไวว้า่  คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อ 1 

คร้ัง 

ตารางท่ี 4 สรุปการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั (PSR) 

การถือครองหุน้ของคณะกรรมการ (%) จ านวน ร้อยละ 
0 – 10 230 54.12 

11 -20  55 12.94 

21 - 30 51 12 

31 – 40  30 7.06 

41 – 50  23 5.41 

51 – 60  16 3.76 

61 – 70  12 2.82 

71 – 80  7 1.65 

81 - 90 1 0.24 

รวม 425 100 

จากตารางท่ี 4 พบวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนใหญ่ประมาณร้อย

ละ 54.12  มีสดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการ 0 – 10% 

ตารางท่ี 5 สรุปขอ้มลูทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Size (log  asset) DE ROE Tobin’s Q 

Minimum 7.866 0 -558.5 0.324 

Maximum 12.414 49.28 81.42 66.715 

Mean 9.802 1.929 7.563 1.902 

S.D. 0.741 4.141 36.222 3.367 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มลูทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 425 ตวัอยา่งในปี 2556  

ในภาพรวมซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าเฉล่ียของขอ้มลู (Mean)  
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยพบวา่อตัราส่วน ROE  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูง

ท่ีสุดเท่ากบั  36.222 ซ่ึงสามารถตีความไดว้า่แต่ละบริษทันั้นมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อยูห่่างจาก

ค่าเฉล่ียเป็นส่วนใหญ่  นัน่คือแต่ละบริษทัมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั   และ

ในส่วนของผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในดา้นมุมมองทางดา้นบญัชีและมุมมองดา้นมลูค่าตลาด   จะเห็นวา่

ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของมุมมองทางดา้นบญัชี (ROE) มีค่าสูงกวา่มุมมอง

ดา้นมลูค่าตลาด(Tobin’s Q)   

 

การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

ROE  =  a + b1BOD + b2IND + b3TIME + b4PSR + b5SIZE + b6DE  

TQ  =  a + b1BOD + b2IND + b3TIME + b4PSR + b5SIZE + b6DE  

โดยตวัแปรตาม 

ROE และ Tobin’s Q  คือตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของกิจการดา้นบญัชีและดา้นมลูค่าตลาด  

ตามล าดบั 

ตวัแปรอิสระ 

BOD คือ  ขนาดของคณะกรรมการ 

IND คือ  สดัส่วนของกรรมการอิสระ 

TIME คือ  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 

PSR คือ  สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั 
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ตวัแปรควบคุม 

SIZE  คือ  ขนาดของบริษทั 

DE คือ  Debt to Equity Ratio 

แบบจ าลองที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทัภิบาลและผลประกอบการเชิงการเงนิของบริษทั (ROE) 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของโครงสร้างบรรษทัภิบาลท่ีมีผลกระทบต่อผลประกอบการเชิง

การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ROE) 

Dependent Variable: ROE   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/14   Time: 16:27   

Sample (adjusted): 1/01/2552 6/28/2555  

Included observations: 1269 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -94.68261 12.41464 -7.626688 0.0000 

IND -0.294212 0.101724 -2.892248 0.0039 

TIME -0.625382 0.235107 -2.659992 0.0079 

PSR 0.092344 0.044607 2.070139 0.0386 

SIZE 12.79728 1.267667 10.09514 0.0000 

DE -3.624534 0.222530 -16.28783 0.0000 

     
     R-squared 0.200159     Mean dependent var 8.098432 

Adjusted R-squared 0.196993     S.D. dependent var 33.19274 

S.E. of regression 29.74424     Akaike info criterion 9.627865 

Sum squared resid 1117401.     Schwarz criterion 9.652196 

Log likelihood -6102.880     Hannan-Quinn criter. 9.637005 

F-statistic 63.21276     Durbin-Watson stat 1.697453 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     จากตารางท่ี 6 สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ROE  =  -94.683 – 0.294IND -0.625TIME + 0.092PSR +12.797SIZE – 3.625DE 

พบวา่ค่า R-squared = 0.200159 หรือ  20.016%  แสดงวา่ตวัแปรอิสระและตวัแปรควบคุมสามารถ

อธิบายผลประกอบการเชิงการเงินของบริษทั (ROE)ได ้20.016%  และค่าAdjusted R-squared มีค่า 
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0.196993 หรือ 19.6993%  ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า R-squared แสดงวา่เม่ือเพ่ิมค่าตวัแปรอิสระกจ็ะไม่

ส่งผลต่อค่า R-squared  จากการพิจารณาค่า F – statistic ท่ีเป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่  ค่า

สมัประสิทธ์ิท่ีค านวณไดท้ั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0 หรือไม่  ปรากฏวา่ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณไดมี้ค่าแตกต่างไป

จาก 0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  (พิจารณาจากค่า Prob. < α) และค่าDurbin – Watson stat มีค่า

ใกลเ้คียง 2 แสดงวา่สมการน้ีไม่มีปัญหา Autocorrelation แน่นอน (ตวัคลาดเคล่ือนไม่มีสหสมัพนัธ์กนั) 

ดงันั้นน าสมการน้ีมาใชใ้นการอธิบายไดว้า่ สดัส่วนของกรรมการอิสระ(IND) และจ านวนคร้ังของการ

ประชุมคณะกรรมการ(TIME) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น(ROE)ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนั  ในขณะท่ีสดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั(PSR) มีความสมัพนัธ์กบั

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางเดียวกนั และตวัแปรควบคุมซ่ึงไดแ้ก่ขนาดของบริษทั

(SIZE) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางเดียวกนั  แต่ Debt to 

Equity Ratio(DE)มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

แบบจ าลองที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทัภิบาลและผลประกอบการเชิงการเงนิของบริษทั (Tobin’s Q) 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของโครงสร้างบรรษทัภิบาลท่ีมีผลกระทบต่อผลประกอบการเชิง

การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Tobin’s Q)  

Dependent Variable: TQ   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/14   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 1/01/2552 6/28/2555  

Included observations: 1275 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.958524 0.234472 4.088018 0.0000 

BOD 0.056985 0.021676 2.628919 0.0087 

     
     R-squared 0.005400     Mean dependent var 1.555682 

Adjusted R-squared 0.004618     S.D. dependent var 2.080773 

S.E. of regression 2.075963     Akaike info criterion 4.300294 

Sum squared resid 5486.147     Schwarz criterion 4.308374 

Log likelihood -2739.438     Hannan-Quinn criter. 4.303329 

F-statistic 6.911215     Durbin-Watson stat 1.934056 

Prob(F-statistic) 0.008669    
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จากตารางท่ี 7 สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

TQ  =  0.959 + 0.057BOD  

พบวา่ค่า R-squared = 0.0054 หรือ  0.54%  แสดงวา่ตวัแปรอิสระและตวัแปรควบคุมสามารถอธิบายผล

ประกอบการเชิงการเงินของบริษทั (Tobin’s Q)ได ้0.54%  และค่าAdjusted R-squared มีค่า 

0.004618 หรือ 0.4618%  ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า R-squared แสดงวา่เม่ือเพ่ิมค่าตวัแปรอิสระกจ็ะไม่

ส่งผลต่อค่า R-squared  จากการพิจารณาค่า F – statistic ท่ีเป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่  ค่าสมัประสิทธ์ิ

ท่ีค านวณไดท้ั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0 หรือไม่  ปรากฏวา่ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณไดมี้ค่าแตกต่างไปจาก 0 ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  (พิจารณาจากค่า Prob. < α) และค่าDurbin – Watson stat มีค่าใกลเ้คียง 2 

แสดงวา่สมการน้ีไม่มีปัญหา Autocorrelation แน่นอน (ตวัคลาดเคล่ือนไม่มีสหสมัพนัธ์กนั) ดงันั้นน า

สมการน้ีมาใชใ้นการอธิบายไดว้า่ขนาดของคณะกรรมการ(BOD) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนคิว(TQ)ใน

ทิศทางเดียวกนั  ในขณะท่ีสดัส่วนของกรรมการอิสระ(IND) , จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ

(TIME) , สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั(PSR) และตวัแปรควบคุมซ่ึงไดแ้ก่ขนาดของ

บริษทั(SIZE) , Debt to Equity Ratio(DE) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนคิว(TQ) 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิงการเงินและราคาหุน้

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สรุปไดด้งัน้ี 

โดยส่วนใหญ่สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระจะมีค่าอยา่งนอ้ย 33%  หรือ 1 ใน 3 ซ่ึงเป็นไป

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้ เพ่ือท าใหเ้กิดการถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ส าหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการเชิงการเงินและราคาหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบวา่  ในมุมมองทางดา้นบญัชี (ROE) ตวัแปรการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดแ้ก่สดัส่วนของกรรมการอิสระ(IND)และจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ
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(TIME) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  ในขณะท่ี

สดัส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษทั(PSR) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อ

หุน้(ROE)ในทิศทางเดียวกนั และตวัแปรควบคุมซ่ึงไดแ้ก่ขนาดของบริษทั(SIZE) มีความสมัพนัธ์กบั

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางเดียวกนั  แต่ Debt to Equity Ratio(DE) มี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE)ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  ดงันั้นผลการวิจยัจึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวย้กเวน้ขนาดของคณะกรรมการ(BOD)ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ ซ่ึงอาจเกิดจาก

แต่ละบริษทัมีการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  ขนาดของบริษทัท่ีต่างกนั  สดัส่วนการถ่วงดุลอ านาจของ

กรรมการท่ีนอ้ยเกินไปส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัไม่ดีตามท่ีคาดหวงั  และในส่วนของมุมมองดา้น

มลูค่าตลาด(Tobin’s Q) มีเพียงขนาดของคณะกรรมการ(BOD) ท่ีมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัผล

การด าเนินงาน   

ดงันั้นถึงแมว้า่ตวัแปรการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอ่ืนๆจะไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั  หรือมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลประกอบการเชิงการเงินของบริษทั  แต่หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

นั้นยงัเป็นเร่ืองท่ีบริษทัควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีบริษทัจดทะเบียนสามารถน าขอ้มลูไปพฒันาการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน รวมทั้งนกัลงทุนสามารถน าขอ้มลูไปวิเคราะห์แนวโนม้ของบริษทัเพ่ือตดัสินใจในการลงทุนได ้ เช่น 

หากมองในดา้นมลูค่าตลาด  นกัลงทุนสามารถพิจารณาดา้นขนาดคณะกรรมการ  ซ่ึงจะพิจารณาไปถึง

รายละเอียดของผูบ้ริหารถึงความรู้  ความสามารถของผูบ้ริหารได ้ หรือในมุมมองดา้นบญัชีกส็ามารถมองถึง

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั  ไม่วา่จะเป็นสดัส่วนของกรรมการอิสระท่ีเขา้มาถ่วงดุลอ านาจ

กรรมการบริหาร  หรือการประชุมของบริษทัเพ่ือก าหนดนโยบายของบริษทั 

ทั้งน้ีการวิจยัน้ีใชต้วัแปรเพียง 5 ตวัแปร  ซ่ึงอาจจะไม่ครอบคลุมหลกับรรษทัภิบาลไดท้ั้งหมด  

ดงันั้นอาจมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน  หรือศึกษาตวัแปรควบคุมอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อผลประกอบการเชิง

การเงินของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือใหง้านวิจยัมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
 
Management of Natural Resources and Environment by People Participation 

Process of Local Government Organizations in Prachuap Khiri Khan  

 
ผู้วจิยั   นยันา  ตรงบรรทดั , ดร.วิภวานี  เผือกบวัขาว  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 สาขาการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 

บทคดัย่อ 

 

 ปัจจุบนัการขยายตวัในระบบอุตสาหกรรมและการขยายตวัดา้นโครงสร้างประชากรเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยขาดการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ทรัพยากรถูกท าลายและ     
เส่ือมโทรม ผูวิ้จัยจึงสนใจท าวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการมี    
ส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ิน 3) หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
จ านวน 399 คน โดยมีความเช่ือมัน่ 0.976 และใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง
จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 9 คน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
 ผลการวิจยัพบว่า 1. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงไป ไดแ้ก่ ดา้นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและชุมชน 
ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ตามล าดบั  ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดลงไป ไดแ้ก่ ดา้นการรับผลประโยชน ์ ดา้นการด าเนินกิจกรรม ดา้นการประเมินผล และดา้น
การตดัสินใจ ตามล าดบั 2. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยดา้นการประเมินผล มีค่าระดบัความสัมพนัธ์สูงสุด ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.685  3. แนวทางท่ีเหมาะสม พบว่า มีการก าหนดแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีชดัเจนต่อเน่ืองและมีการเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้คน้พบจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน ตอ้งได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/การมส่ีวนร่วม 
 
Abstract 

 

 Nowadays, industry and population were rapidly increasing without planning in 

controlling the utilization of available resources, resulting in damage and degeneration of resources. 

Thus, the researcher became interested in doing this research on management of natural 

resources and environment by people participation process of local government 

organizations in Prachuap Khiri Khan aiming to: 1) study management of natural 

resources and environment by people participation process of local government 

organizations, 2) examine relationship between management of natural resources and 

environment and people participation process of local government organizations, and 

3) find out the proper guidelines for management of natural resources and 

environment by people participation process of local government organizations. The 

questionnaire with reliability at 0.976 was used in quantitative research for collecting 

data from 399 people in Mueang District, Prachuap Khiri Khan and a structured 

interview form for interviewing key informants consisting of 9 administrators of local 

government organizations in Mueang District, Prachuap Khiri Khan. The data were 

analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient.  

 The research results were as follows: 1.The management of natural 

resources and environment was overall at a moderate level. The aspects of 

management, when being ranked in descending order of their means, were addition of 

people and community roles, rehabilitation of natural resources and environment, and 

management of natural resources and environment. The people participation process 

was overall at a moderate level. The aspects of participation, when being ranked in 

descending order of their means, were benefit receiving, activity operation, 

evaluation, and decision making.  2. There was positive relationship with statistical 

significance at the 0.01 level between management of natural resources and 

environment and people participation process of local government organizations in 

Prachuap Khiri Khan. The relationship between management and people participation 

in evaluation was at the highest level, which correlation coefficient (r) was 0.685.  3. 

The proper guidelines were that there should be determination of clear and continuous 

performance plan of public and private units, and that the role of people participation 

in management of natural resources and environment should be increased.  The 

research findings revealed that the systematic and sustainable management of natural 
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resources and environment had to get cooperation from public and private sectors along 

with serious and concrete people participation.  

      
Key words : Management of natural resources and environment, Participation 

 
บทน า 

      ปัจจุบนัการพฒันาระบบอุตสาหกรรม และโครงสร้างจ านวนประชากร รวมทั้งการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนเมืองเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ช่วงระยะเวลากว่า 30 ปี ท่ีผ่านมาของการพฒันา
ประเทศ น ามาให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นของส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  อาทิ น ้ าเน่าเสีย อากาศ   
เป็นพิษ มลพิษทางเสียง สารพิษตกคา้ง เป็นตน้  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี มีสาเหตุประการหน่ึงมาจากการมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขยายใหญ่ จะเห็นไดว้่าการพฒันาประเทศโดยเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า การพฒันาอุตสาหกรรมจะท าใหเ้กิดความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ท าใหใ้นระยะเวลา
ท่ีผ่านมามีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมดัระวงัและส่งผลใหเ้กิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ ซ่ึง
มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจนถึงขั้นท าใหเ้กิดพิษภยั (นวรัตน ์ไตรรักษ,์2549 : 1) 

 ผลกระทบท่ีประชาชนไดรั้บจากการสูญเสียสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็น
ประเด็นส าคญัท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข  คือตอ้งมีการน าหลกับริหารจดัการ    
มาปรับใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ค านึงถึงการขยายตวัดา้นโครงสร้าง
จ านวนประชากร และความตอ้งการทรัพยากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

    จากเหตุผลข้างต้น ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาขอ้คน้พบเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1) ศึกษาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
  2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบั

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  3) หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
              ตวัแปรตน้              ตวัแปรตาม 

 
 

วิธีการวิจัย 
          ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังน้ี           
กลุ่มท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือประชาชนท่ีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จ านวน 90,436 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดย
ค านวณจาก สูตรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 399 คน กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเชิงคุณภาพ 
คือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 9 คน โดยใชวิ้ธี   
สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ขอบเขตตวัแปรในการศึกษา  ตวัแปรตน้ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ประกอบดว้ย  1) ดา้นการตดัสินใจ  2) ดา้นการด าเนินกิจกรรม 3) ดา้นการรับผลประโยชน์ และ 4) ดา้น
การประเมินผล ตวัแปรตาม คือ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย 1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2) 
การเพ่ิมบทบาทของประชาชนและชุมชน และ 3) การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนที่ 1 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนท่ีอยู่ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จ านวน 90,436 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยค านวณจาก สูตรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 399 คน จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามสดัส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 8 แห่ง  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการวดัค่าของลิเกิร์ต เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการวดัค่าของ      

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

1.  ดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. 2. ดา้นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและ
ชุมชน 

3. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กระบวนการมีส่วนร่วม     
ของประชาชน 

 

1.  ดา้นการตดัสินใจ 
2.  ดา้นการด าเนินกิจกรรม 
3.  ดา้นการรับผลประโยชน ์ 
4.  ดา้นการประเมินผล 
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ลิเกิร์ต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติพรรณาใช้ในการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
   ขั้นตอนที่ 2  การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 9 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
ประกอบดว้ย ปลดัเทศบาลเมือง ปลดัเทศบาลต าบล ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในขั้นตอนน้ี  เป็นแบบสมัภาษณ์เจาะลึก แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  ผูว้ิจยัได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  1. การลดทอนขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
เอกสาร บทสรุปท่ีไดว้ิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยลดทอนขอ้มูลให้เหลือเฉพาะ
ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2. การจดัระเบียบขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ลดทอนขอ้มูลแลว้มาจดัเป็นหมวดหมู่โดยจ าแนกตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. การหาขอ้สรุปและการตีความ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัระเบียบขอ้มูล แลว้น ามาหาขอ้สรุปและตีความใน
รูปแบบการวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือส ังเคราะห์ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบ ริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้           
          

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  

 1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
     1.1 ผลการวิเคราะห์ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   S.D ระดบัการมีส่วนร่วม อนัดบัท่ี 
1. ดา้นการตดัสินใจ 2.88 0.94 ปานกลาง 4 
2. ดา้นการด าเนินกิจกรรม 3.43 0.94 ปานกลาง 2 
3. ดา้นการรับผลประโยชน์ 3.49 0.94 ปานกลาง 1 
4. ดา้นการประเมินผล 3.01 1.02 ปานกลาง 3 

 รวม 3.20 0.90 ปานกลาง  
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 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.20,  S.D.= 0.90)  เม่ือแยกพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์(X = 3.49, S.D. = 0.94)  รองลงมา คือ 
ดา้นการด าเนินกิจกรรม  (X = 3.43, S.D. = 0.94)  ดา้นการประเมินผล (X = 3.01, S.D. = 1.02) ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือดา้นการตดัสินใจ (X = 2.88, S.D. = 0.94)   

     1.2 ผลการวิเคราะห์  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 

ดา้นท่ี 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
ล าดบั
ท่ี 

1 ดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 3.45 0.89 ปานกลาง 2 

2 ดา้นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและชุมชน 3.53 0.89 มาก 1 
3 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 3.40 0.88 ปานกลาง 3 
 เฉล่ีย 3.46 0.82 ปานกลาง  

 
   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.46, S.D. = 0.82)  เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและชุมชน 
(X = 3.53, S.D. = 0.89)  รองลงมาคือ ดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (X = 3.45, S.D. = 
0.89)  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  คือ ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(X =3.40 , S.D. = 0.88)   

  1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
                  การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการประเมินผล (r = .685)ดา้นการด าเนินกิจกรรม (r = 
.620) ดา้นการตดัสินใจ (r = .594) และ ดา้นผลประโยชน์ (r = .585) มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปาน
กลางกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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 2.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
                   1. ดา้นการตดัสินใจ พบว่า ทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม
แสดงความคิดเห็น โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามแนวทางการพฒันา
ครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี มีการก าหนดและจัดท าแผนโครงการต่างๆ  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บรรจุในแผนพฒันาสามปีของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  2. ดา้นการด าเนินกิจกรรม พบวา่ ทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา อนุรักษ์ ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นคุณค่าความส าคญั และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม อบรมให้ความรู้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูคู่่กบัชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์  พบว่า ประชาชนในท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ จากการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ท าให้ชุมชนสะอาด 
ปลอดภยัจากมลพิษ ไดป่้าชุมชนกลบัมาสู่ต าบล มีสตัวน์ ้าเพ่ิมมากข้ึน มีผลผลิตท่ีดี มีรายไดเ้พียงพอในการ
ด ารงชีพ 
  4. ด้านการประเมินผล พบว่า ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลในการด าเนินกิจกรรมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
เขตชุมชน มีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากภาคประชาชนและสมาชิกสภาซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม น าขอ้มูลท่ีไดท่ี้มาปรับปรุงกิจกรรม แผนงานโครงการใหดี้ข้ึนต่อไป 
  5. ดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า มีวิธีการบริหารจดัการ
เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการประชุมช้ีแจงประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม
หมู่บ้านให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประสานการ
ด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและมีความผูกพันกับพ้ืนท่ีของตน ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  6. ดา้นการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและชุมชน พบว่า ทอ้งถ่ินมีมาตรการในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยมีกระบวนการ
เร่ิมตน้จดัท าประชาคมหมู่บา้น เพ่ือใหเ้กิดความรับรู้ เขา้ใจสภาพ ปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บา้น มีการจดัอบรม
ประชาชน เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติ และแนะน าขอ้ดีขอ้เสียต่าง ๆ ให้ประชาชนเขา้ใจ 
เกิดการอนุรักษท่ี์มาจากจิตใจ  
  7. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ทอ้งถิ่นได้
ด าเนินการตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 
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และของบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยราชการ เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยอีกทางหน่ึง เน่ืองจากงบประมาณ
ในการบริหารทอ้งถ่ินค่อนขา้งจ ากดั 

 

อภิปรายผล  
 จากผลของการวิจยั ผูวิ้จยัขอน าเสนอประเดน็ส าคญัท่ีคน้พบมีรายละเอียดดงัน้ี  

  1. ดา้นการตดัสินใจ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประชาชนไดร่้วมประชุม
เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ร่วมเสนอแนะวิธี
แกปั้ญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และร่วมวางแผนก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cohen and Uphoff, (1980) 
เสนอว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision - Making) เป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม
ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้มีทั้งการเขา้ร่วมดว้ยความเต็มใจ การไดร้างวลัตอบแทนจากการเขา้ร่วม รวมถึงการถูกบีบ
บงัคบัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2548) เสนอวา่ ชาวบา้น
มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และพิจารณาแนวทาง
วิธีการในการแกปั้ญหา และแนวคิดของ มลัลิกา เง้ียวเกิด (2550)ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาเน่ืองมาจากเหตุผลพ้ืนฐาน คือ ชาวบา้นประสบปัญหาของ
ตนเองไดดี้ท่ีสุด 

 2. ดา้นการด าเนินกิจกรรม พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประชาชนไดร่้วมดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น  แยกขยะ ไม่ท าลายธรรมชาติ สอดส่องผูฝ่้าฝืน ได้
ร่วมจดักิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น ปลูกตน้ไม–้ปลูกป่าชายเลน 
และร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น แยกขยะ ไม่ท าลายธรรมชาติ  
สอดส่องผูฝ่้าฝืน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ กองราชการส่วนต าบล (2548) กล่าวถึง การส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหลงัจากท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และประชาคมไดร่้วมกนัคิด ก าหนดวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบั สร ป่ินอกัษร
สกุล (2548) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาคือร่วมสนับสนุนความพยายามในการ
บริหารการพฒันา และสอดคลอ้งกบั ชชัวาลย ์ทตัศิวชั  (2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการลงทุน และ
ปฏิบติังาน ท าใหช้าวบา้นเกิดการเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด และเห็นประโยชน์ กจ็ะด าเนิน
กิจกรรมต่อไปดว้ยตนเองได ้

3. ดา้นการรับผลประโยชน ์พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น มีแหล่งน ้ าสะอาดในการอุปโภค – 
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บริโภค ไดป้ระโยชนจ์ากแหล่งท่องเท่ียว เช่น บริการดา้นการท่องเท่ียว ท่ีพกั อาหาร ผลิตภณัฑ ์ฯลฯ และ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ปราศจากมลพิษต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ ขยะ 
อาหารปนเป้ือนฯลฯ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Cohen and Uphoff, (1980) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์  (Benefits) ยงัแบ่งออกได้เป็น  3 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวตัถุ 
(Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน ด้านสังคม (Social 
Benefits) ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน 
และดา้นบุคคล (Personal Benefits) ไดแ้ก่ ความนบัถือตนเอง (Self-esteem) พลงัอ านาจทางการเมือง (Political 
Power) ความคุม้ค่าของผลประโยชน์ (Sense of Efficacy) และสอดคลอ้งกบั มลัลิกา เง้ียวเกิด (2550) กล่าว
ว่าการร่วมแรงในการประกอบกิจกรรมจะท าให้ประชาชนมีความผูกพนักนัมากข้ึน และก่อให้เกิดการ
ร่วมกนัเป็นเจา้ของกิจกรรม และผลงานท่ีปรากฏซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนบ ารุงรักษาใหด้ ารงอยา่งสมบูรณ์
และมีประโยชน ์
  4. ดา้นการประเมินผล พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล/อบต. มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล/อบต. เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ประชาชน
ไดร่้วมเสนอแนะขอ้ดี และขอ้บกพร่องการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cohen and Uphoff, (1980) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึง
การปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป และสอดคลอ้งกับ ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2548) กล่าวว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา และสอดคลอ้งกบั สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550: 17-18) กล่าวว่า  
การร่วมตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคห์รือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้
ไดมี้การน ามาตรการลดผลกระทบมาใชห้รือไม่ มีการใชร้ะบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ี
จะเกิดข้ึนหรือไม่ 
  5. ด้านการ ฟ้ืนฟู ท รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อมพบว่าการบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปลูกป่าถาวรในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ท่ี
สาธารณะประโยชน์และในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ การจดัท าแผนการจดัการมูลฝอยส่ิงปฏิกูลร่วมกนัในเขต
เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อย่างถูกหลกัสุขาภิบาล มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษา
แหล่งน ้ าขนาดเล็กให้มีปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการบริโภค อุปโภค และการประกอบอาชีพ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) กล่าววา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอ านาจหนา้ท่ีส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั ในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี และสอดคลอ้งกบัวรัตน์ ญาณทศันกิจ (2554) ท่ี
พบว่า การอนุรักษแ์ม่น ้ าท่าจีนให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนตอ้งมีการรณรงคใ์หป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น ้ าท่าจีน โดยเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่น ้ าท่าจีน
อย่างถูกตอ้ง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกตระหนกัในการมีส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Isaser (2002) พบว่าสูตรส าเร็จการจดัการป่าไมท่ี้ประสบผลส าเร็จเกิดจากการร่วมกนัก ากบัและควบคุม
ของรัฐบาลและประชาชนในทอ้งถ่ิน 

6. ด้ าน ก าร เพ่ิ มบ ทบ าทขอ งป ระช าชน และ ชุ ม ชน  พบว่ าก ารบ ริห ารจัด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีการรณรงค ์ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน องคก์รและชุมชนด าเนินกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและไม่ท าลายวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม มี
การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ จดัท าส่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน และ
ผูป้ระกอบการ ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูก่้อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษ เขา้มามีส่วนร่วมและ
รับภาระค่าใชจ่้ายการจดัการน ้าเสีย การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2554) กล่าววา่ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้
เป็นสมบติัส่วนรวมดงันั้นทุกคนควรร่วมมืออนุรักษท์รัพยากรโดยวิธีการต่างๆ เช่น เอกชนควรใหค้วาม
ร่วมมือในรูปของสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมสงวนพนัธ์ุสัตวป่์าหรือโดยการให้ทุนสนับสนุนผูท่ี้ท างาน
เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมกฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้าร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดผลดี ให้การศึกษา การท าให้คนในสังคมมีความรู้ความรับผิดชอบ รู้ถึง
ประโยชน์และโทษของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือจะไดช่้วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
หรือใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และสอดคลอ้งกบั ศกัด์ิชาย จนัทิมาธร (2553) ท่ีพบว่า องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางกะเจา้ มีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวใ้นการดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความพร้อมในการบริหาร
จดัการตามอ านาจหนา้ท่ี 

7. ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการวางแผนพฒันาแหล่งน ้าใหเ้ป็นระบบลุ่มน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์
ในลุ่มน ้า โดยเฉพาะตน้น ้าล  าธาร โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จดัท าแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเนน้การพฒันาควบคู่กบัการอนุรักษ ์และควบคุมการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถ
ของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เขา้มาแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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และส่งเสริมมาตรการควบคุม ก ากับ โดยบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือป้องกันและควบคุม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) ท่ีกล่าวถึงสิทธิของชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นมาตรา  66 วา่ บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ มีส่วนร่วมในการจดัการการ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน และ
สอดคลอ้งกบั ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2550) กล่าวว่า การบริหาร
จดัการเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั และการติดตามผลการด าเนินงาน การพฒันาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นรากฐานการพัฒนายัง่ยืน และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนอยา่งทัว่ถึงและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรัตน ์ ญาณทศันกิจ 
(2554) พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัต่อการอนุรักษแ์ม่น ้าท่าจีนใหเ้กิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนตอ้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ม่น ้ าท่าจีน โดยเพ่ิม
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ม่น ้ าท่าจีนอย่างถูกตอ้ง สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรู้สึกตระหนกั
ในการมีส่วนร่วม 
 สรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  คือเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมแสดงความคิดเห็นท่ีมีกรอบยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินตามแนว
ทางการพฒันาให้ครอบคลุมเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี การด าเนินกิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา อนุรักษ ์ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็นคุณค่าความส าคญั และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการก าหนดแผนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนท่ีชัดเจนต่อเน่ือง  โดยการเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 องค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ินควรมีการก าหนด วิสั ยทัศน์   และนโยบาย                       
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ชดัเจน พร้อมทั้งมีการด าเนินการตามวิสัยทศัน์
และนโยบายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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  1.2 ควรใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
นโยบายท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง  
  1.3 ควรปลูกฝังจิตส านึก สร้างจิตส านึก เจตคติและค่านิยมท่ีดีงามให้กบัประชาชน 
เยาวชน โดยใชช่้องทางต่าง ๆ อาทิ การใหค้วามรู้ การแสดงความคิดเห็น  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการ
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 
  1.4 ควรมีการส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วม
ติดตามประเมินผลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินมากข้ึน มิใช่เป็นเพียงผูใ้ห้
ความร่วมมือหรือสนองความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
  2.1 ควรก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.2 จดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง กรณีไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ควรพฒันาบุคลากรโดยการส่งเขา้ร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.3 การจดัตั้งกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
  2.4 ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความสามคัคีกลมเกลียวในหมู่คณะ ชุมชนเกิดความ
เขม้แขง็ 
  2.5 หน่วยงานตน้สังกดั ควรสนบัสนุนงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอ  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยั 
  3.1  ควรมีการศึกษาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  
และส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดมาตรการและวิธีด าเนินการควบคู่กนั 
  3.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่ืนๆ  
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  3.3 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
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การศึกษาอิทธิพลของความรู�และทัศนคติท่ีส�งผลต�อความสําเร็จในการปฏิบัติงานผ�านการมีส�วนร�วม 
ของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
A STUDY OF INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON THE SUCCESS  
OF WORK PERFORMANCE THROUGH PARTICIPATION OF BUDGETING PROCESS  
ON KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY 
 
ผู�วิจัย  นารี    สุขดี, ผูช�วยศาสตราจารย� ดร.วิโรจน� เจษฎาลักษณ�  
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักการและเหตุผล 

ในโลกยุคสังคมแห�งการเรียนรูที่ความรูและภูมิป-ญญาของแต�ละสังคมถูกนํามาใชเป1นเคร่ืองมือในการ
สรางศักยภาพและความไดเปรียบในการแข�งขัน รวมทั้งการใหความสําคัญกับกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน
เพื่อเป1นกลไกการบริหารและการตรวจสอบ 

การพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถทันต�อการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษา ตองใหความสําคัญ
เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559)  แผนบริหารราชการแผ�นดิน  พ.ศ. 
2555-2558  (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ� ชนวัตร) และยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ.2556  (ยุทธศาสตร�ดานการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป1นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานการเรียนการ
สอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแก�สังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใตภารกิจหนาที่
ในมาตรา 1 และ 8 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซ่ึงในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีใหบรรลุตามพันธกิจไดนั้น จําเป1นตองการบริหารจัดการที่ดี โดยมีป-จจัยที่สําคัญคือดานการบริหาร
งบประมาณ ที่ทําหนาที่ผลักดัน ขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานบรรลุตามเปIาหมายที่ตั้งไว  ทั้งนี้งบประมาณใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยงบประมาณ 2 ประเภท คือ งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงิน
รายได  ซ่ึงงบประมาณทั้งสองประเภทมีข้ันตอนในกระบวนการบริหารงบประมาณ ประกอบดวยข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ ข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ ข้ันตอนการบริหาร
งบประมาณ และข้ันตอนการติดตามและประเมิน 
 จากผลการวิเคราะห�การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แผนประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2554  (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2553) พบว�า 1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยส�วนใหญ�มี
ระดับความเขาใจเร่ืองนโยบายการจัดสรรงบประมาณและมาตรการเร�งรัดการใชจ�ายงบประมาณในระดบัปานกลาง 2) 
สาขาวิชาที่สังกัดคณะยังไม�ทราบนโยบายและมาตรการเร�งรัดการใชจ�ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  3) บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย มีส�วนร�วมในการบริหารงบประมาณในระดับปานกลาง และข้ันตอนการบริหารงบประมาณที่มีส�วน
ร�วมมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 4) ป-ญหาอุปสรรคที่พบและควรนํามาปรับปรุงแกไข คือ การสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ�  บุคลากรขาดความรูและประสบการณ�ในการบริหารงบประมาณ 
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วัตถุประสงคF 

 1. เพ่ือศึกษาความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 3. เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมของ
กระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมของ
กระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีส�งผลต�อความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
ประโยชนFจากการวิจัย 

 1. ประโยชนFเชิงนโยบายและการจัดการ 
  ตัวแปรดานความรู ทัศนคติ การมีส�วนร�วม ในการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต�อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานผ�านกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการกําหนดประเด็น
ในการพัฒนาในมิติต�างๆ ตามท่ีกล�าวมาควรกระทําควบคู�ไปกับการบูรณาการการทํางานร�วมกัน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงบประมาณใหเป1น
รูปธรรมโดยการบรรจุเป1นนโยบายในแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แลวนําไปสู�การ
ปฏิบัติซ่ึงจะส�งผลใหการบริหารงบประมาณท่ีมีความคล�องตัว โปร�งใส รวมท้ังเป1นการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาและการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานสานสนเทศดังกล�าว 

 2. ประโยชนFเชิงทฤษฎี 
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดานความรู ทัศนคติ การมีส�วนร�วม ตลอดจนแนวคิด

เก่ียวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มาใชในการสรางตัวแปรในการศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติท่ี

ส�งผลต�อความสําเร็จในการปฏิบัติงานผ�านการมีส�วนร�วมของกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณโดยการ

นําแนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยท่ีใหความสําคัญกับการ

กําหนดพันธกิจ  จุดมุ�งหมาย วัตถุประสงค� กลยุทธ� แผนงาน งาน/โครงการอย�างมีระบบ ผ�านกระบวนการ

ติดตามประเมินผล การกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ลงสู�หน�วยงาน คณะและสาขาวิชา เพ่ือใหการ

บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอย�างแทจริง 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง บุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ประกอบดวย  ผูบริหาร  บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  ท่ีปฏิบัติงานในปCงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555) จํานวน 287 คน 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 
 2. เครื่องมือวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงเป1นแบบสอบถาม
ปลายปYด แบ�งออกเป1น 5 ตอน ไดแก� ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร  และประสบการณ�การทํางาน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดความรูใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ โดยนําความรูจากแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ีไดศึกษา
มากําหนดเป1นขอคําถาม มีลักษณะเป1นคําถามแบบใช�–ไม�ใช� จํานวน 18 ขอ   และกําหนดใหตอบถูกได 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไม�ตอบให 0 คะแนน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณ ตอนท่ี 5 แบบสอบถาม
เก่ียวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 66 ขอ 
 3. การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
  ผูวิจัยตรวจสอบหาค�าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือวัดโดยใช
เทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence)  พบว�า ค�าดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีค�า
ต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงถือว�าสอดคลองในเกณฑ�ท่ียอมรับได (ทรงศักด์ิ ภู�สีอ�อน, 2551: 50) โดยขอคําถามมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยและสามารถนํามาใชในการสอบถามไดจริง จากการทดสอบค�า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ ของเครื่องมือโดยใชวิธีของคูเดอร�-ริ
ชาร�ดสัน (Kuder-Richardson's method) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 145 อางถึงในกาญจนา ชาวนาฟาด, 
2554: 58) พบว�า ความเชื่อม่ันของขอคําถามดานความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีค�ามากกว�า 0.70 
ซ่ึงแสดงว�ามีความเชื่อม่ันสูง จากการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของ
เครื่องมือวัดดวยการทดสอบองค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว�ามีค�าอยู�
ระหว�าง 0.6182 – 0.9737  และหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงสอดคลองกับค�าน้ําหนักองค�ประกอบควรจะ
มีต้ังแต� 0.4 ข้ึนไป (Nullally and Berstein, 1994, อางถึงใน Viroj Jadesadalug, 2009: 48)  เครื่องมือวัด
ดวยค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว�า ความเชื่อม่ันของขอ
คําถามแต�ละดานมีค�าอยู�ระหว�าง 0.7960-0.9720 ซ่ึงมีค�ามากกว�า 0.70 ซ่ึงแสดงว�าเครื่องมือมีค�าความเชื่อม่ัน
สูง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2545: 266-267 อางถึงใน กาญจนา ชาวนาฟาด, 2554: 58) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1 ค�าน้ําหนักองค�ประกอบ และค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตัวแปร 
ค�าน้ําหนักองคFประกอบ 

(Factor Loading) 
ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) 

ทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ .9487-.9556 .9536 

การมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณ .9685-.9737 .9720 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

.6182-.8455 .7960 

 
 4. การวิเคราะหFข�อมูล  
  การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะห�ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ประกอบดวย การวิเคราะห�ขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติพ้ืนฐานเพ่ือหาค�ารอยละ  การ
วิเคราะห�ระดับความรู ระดับทัศนคติ ระดับการมีส�วนร�วม และระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานต�อ
กระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อหาค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรอิสระ โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เม่ือทดสอบแลว
พบว�าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ�กัน จึงใชการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห�อิทธิพล
ของตัวแปรโดยใชการวิเคราะห�ความถดถอยอย�างง�าย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธี
นําเขา (Enter) ซ่ึงมีสมการท่ีใชในการทดสอบตามสมมติฐานดังต�อไปนี้ 

Equation 1: PBE    = β01 + β1KBE + ε 
Equation 2: PBE    = β02 + β2ABE + ε 
Equation 3: SBE    = β03 + β3PBE + ε 

  
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต�ละตัวแปรดังนี้ 
KBE = ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ABE    = ทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ 
PBE = การมีส�วนร�วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
SBE = ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห�ขอมูล ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยการนําเสนอขอมูลท่ีสําคัญ ดังตารางต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปร 

ตัวแปร KBE ABE    PBE SBE 
ค�าเฉลี่ย (Mean) 13.13 3.96 3.30 3.70 

ค�าส�วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.70 0.50 0.81 0.54 
ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ  (KBE)  

  
 

ทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ  (ABE) 0.327** 
(0.000) 

   

การมีส�วนร�วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  (PBE) 0.186** 
(0.002) 

0.240** 
(0.001) 

  

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  
(SBE) 

0.158** 
(0.007) 

0.639** 
(0.000) 

0.808** 
(0.000) 

 

หมายเหตุ **P<0.01 

  จากตารางท่ี 2 พบว�า ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธ�กัน จึงนําไปสู�การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบความสัมพันธ�ของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

PBE PBE SBE 
ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ  (KBE) 0.088** 

(0.028)   
 

ทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ  (ABE)  0.361** 
(0.094) 

 

การมีส�วนร�วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  (PBE)   0.539** 
(0.023) 

Adjusted R2 0.034 0.050  0.652 

หมายเหตุ **p<0.01,  (ตัวเลขแสดงค�าสัมประสิทธิ์ถดถอยและค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) 

 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต�อการมีส�วน
ร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( β =0.088, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (ดัง
แสดงในตารางท่ี 3) ทั้งนี้อาจเป1นเพราะมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมี
คู�มือการปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณท่ีนําไปสู�การปฏิบัติไดอย�างถูกตองจนเกิดเป1นความรูท่ีสะสม
ในตัวบุคคล โดยมีความรูท่ีสําคัญสามารถนําไปขับเคลื่อนความสําเร็จการปฏิบัติงานประจําปCของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีไดอย�างมีประสิทธิภาพ ไดแก� ความรูเก่ียวกับข้ันตอนการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบทางการเงิน ความรูเก่ียวกับแผนการการใชจ�ายงบประมาณ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของวรัญญา เลิศกวินชนะกิจ (2550) พบว�า ป-จจัยภายในองค�กรและป-จจัยแวดลอมองค�กรมี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ ซ่ึงไม�แตกต�างจากงานวิจัยของพิชามญชุ� แจงจํารูญ (2547) ไดศึกษาพบว�า ความรู ความ
เขาใจเก่ียวของเจาหนาท่ีมีความสัมพันธ�ต�อความสําเร็จของระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร�สายงานดานวิชาการ ดังนั้นการแสดงออกถึงความรูในการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู�ในตัวบุคลากร
จากการปฏิบัติงานหรือประสบการณ� โดยพ้ืนฐานบุคลากรจําเป1นจะตองมีความรูเก่ียวกับงบประมาณ นโยบาย 
มาตรการ และหลักเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล 
ระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร� แผนปฏิบัติการประจําปC ตลอดจนสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงการมีความรูในเชิงบวกท่ีเกิดจากความเขาใจและการปฏิบัติจริงในการบริหาร
งบประมาณ สามารถช�วยเสริมสรางใหเกิดการยอมรับต�อการมีส�วนร�วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณท่ี
นําไปสู�ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณได 
 สมมติฐานท่ี 2 ตัวแปรทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต�อการมี
ส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( β =0.361, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
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(ดังแสดงในตารางท่ี 3) ทั้งนี้อาจเป1นเพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความเขาใจต�อ
กระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติอย�างเป1นรูปธรรม โดยใหความสําคัญกับการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปCควรนําไปสู�การปฏิบัติไดจริง  และมีความเขาใจในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และ
หลักเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณจะช�วยใหมหาวิทยาลัยใชทรัพยากรไดอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�
สูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Triandis และสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ� ฉันทอมรเลิศกุล 
(2546) พบว�า ทัศนคติของเจาหนาท่ีท่ีมีต�อการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์และดานประโยชน�ของการบริหารมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์อยู�ในเกณฑ�ระดับดี ดังนั้นการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึกของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหาร
งบประมาณ อันเป1นผลเนื่องมาจากการเรียนรูหรือประสบการณ�ท่ีก�อใหเกิดความพึงพอใจต�อการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงบประมาณ เช�น ความสําคัญของงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑ�การจัดสรร
งบประมาณ ความสอดคลองของการจัดทํางบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจําท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมของ
บุคลากรทุกระดับ ข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหาร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล ความสําเร็จของการบริหารโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห�สภาพ
ป-จจุบัน ป-ญหา และความตองการเพ่ือเป1นแนวทางในการพัฒนากระบวนการงบประมาณ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้มี
ความสําคัญต�อการการบริหารงบประมาณ ถาหากบุคลากรมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิงบวกท่ีเกิดจาก
ความพึงพอใจ จะสามารถทําใหเกิดการยอมรับต�อการมีส�วนร�วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 สมมติฐานท่ี 3 ตัวแปรการมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต�อ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( β =0.539, p<0.01) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (ดังแสดงในตารางท่ี 3) ทั้งนี้อาจเป1นเพราะมหาวิทยาลัยมีการมีระบบและกลไกใน
การบริหารงบประมาณดวยกระบวนการท่ีสําคัญโดยเกิดจากหน�วยงานมีความรับผิดชอบร�วมกันปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายเป1นอย�างดี ท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมในการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ  
และกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หน�วยงาน/สาขาวิชา ในการวางแผนงบประมาณของหน�วยงาน 
โดยมหาวิทยาลัยไดแต�งต้ังคณะกรรมการดานแผนงานและงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานดาน
แผนงานและงบประมาณบรรลุเปIาหมายตามภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัยและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีกลไกท่ีสําคัญในการดําเนินงาน (คณะกรรมการดานแผนงานและ
งบประมาณ, 2556: 1) โดยมีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณภายใตวัตถุประสงค� 
เพ่ืออธิบายข้ันตอนต�างๆ เก่ียวกับงานแผนงานและงบประมาณ โดยก�อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการท่ี
นําพาไปสู�การปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอย�างถูกตองและเป1นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหงานดานแผนงาน
และงบประมาณมีมาตรฐานในการปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของระบบ
งบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร� (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) 
(อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2555) โดยมีการพัฒนาการจัดทําระบบงบประมาณใหมีประสิทธิภาพจนกาวมาสู�
ระบบ e-Budgeting ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเป1นเครื่องมือในการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ การ
จัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงทําใหสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ
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ขอมูลกับส�วนราชการผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตใหไดขอมูลครบถวนท้ัง 3 มิติ (Function/Agenda/Area) โดย
มีการเชื่อมโยงขอมูลเขากับโครงการของรัฐบาลท่ีเรียกว�า “ระบบบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)” ใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร�ตามแผนการบริหารราชการแผ�นดิน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใชเครื่องมือวิเคราะห�
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน (PART: Performance Assessment Rating Tool) ท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิบัติกระบวนการจัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณของสํานักงบประมาณ (สํานัก
งบประมาณ, 2556) สอดคลองกับแนวคิดของศศิธร พุกกะเวศ (2549) พบว�าป-จจัยดานประสบการณ�ในการ
ทํางานและป-จจัยดานความรูเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร� มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับความรูในการกําหนดผลผลิตตามระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร� นอกจากนี้
ยังพบว�าตัวชี้วัดผลงานหลักก็มีส�วนสําคัญในการกระบวนบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน ภานุมาศ (2550) พบว�า ตัวชี้วัดผลงานหลักมีความสัมพันธ�
กับการวางแผนกลยุทธ�ของระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร�ในระดับมาก ท้ังในภาพรวม
และรายองค�ประกอบ 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลการวิจัยโดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 ความรู�ในกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยู�ในระดับปาน
กลาง (ดังตารางท่ี 2) เม่ือพิจาณาเป1นรายขอเรียงตามลําดับค�าคะแนนเฉลี่ย พบว�า บุคลากรมีความรูใน
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีจัดอยู�ในเกณฑ�สูง คือ ข้ันตอนการติดตามประเมินผลถือเป1นข้ันตอนท่ีจะ
ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณใหเป1นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมท้ังใหการปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบทางการเงิน ทั้งนี้อาจเป1นเพราะมหาวิทยาลัยไดนําผลการการบริหารงบประมาณมาเป1นส�วนหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังในระดับหน�วยงานและระดับบุคคล รวมท้ังมีการติดตาม ควบคุม การ
บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเป1นรายหน�วยงาน เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานต�อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการแต�งต้ังคณะกรรมการดานแผนงานและงบประมาณจากตัวแทน
ของทุกหน�วยงาน เพ่ือเป1นเครือข�ายในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ โดยมีการจัดประชุม
เครือข�ายเป1นประจําทุกเดือน เพ่ือใหความรูในนโยบายกระบวนการติดตามประเมินผล รวมท้ังแนวปฏิบัติการ
เบิกจ�ายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน ท้ังน้ีบุคลากรท่ีเป1นเครือข�ายดานแผนงานและ
งบประมาณของทุกหน�วยงานจะตองนําความรูจากการประชุม อบรม ไปถ�ายทอดหรือใหความรูใน
กระบวนการติดตามประเมินผลดังกล�าวต�อผูบริหารและบุคลากรในหน�วยงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
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Bloom และคณะ (อางถึงใน อารี หลวงนา และคณะ, 2553: 25) ซ่ึงไดจําแนกระดับการประเมินความรูไว 6 
ระดับ คือ การสามารถจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติกระบวนการและแบบแผนได ซ่ึงก�อใหเกิดความสามารถในการ
ดึงขอมูลจากความจําออกมาได การรวบรวมสาระสําคัญ การนําไปใช การวิเคราะห� การสังเคราะห� การ
ประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2550) ศึกษาเรื่องความรู ความเขาใจ และป-จจัย
ต�อการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร� พบว�า 
ความรู ความเขาใจต�อการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง 
จังหวัดแพร� ประชาชนมีความรู ความเขาใจอยู�ในระดับปานกลาง ป-จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร� ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และ
งานวิจัยของทัศนีย� แกวทอง (2544, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษ�อํานวยโชค, 2549: 73) เรื่อง อิทธิผลของความรู 
ทัศนคติท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการมีส�วนร�วมรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 ของบริษัทในกลุ�มธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม กรณีศึกษาบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจํากัด (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว�า พนักงานมี
ความรูโดยรวมเก่ียวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยู�ในระบบสูง และในดานความสัมพันธ�พบว�า
ความรูมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส�วนร�วมรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 นอกจากนี้งานวิจัย
ของสิริพร สุโข (2546, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษ�อํานวยโชค, 2549: 74) ศึกษาเรื่องป-จจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรม
การมีส�วนร�วมของเจาหนาท่ีในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน” พบว�า ตําแหน�งงาน และ
อายุการทํางานในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการมีส�วนร�วมของเจาหนาท่ีในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีควรส�งเสริมใหความรูเก่ียวกับหลักการ
จําแนกประเภทงบรายจ�ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ โดยจัดทําเอกสารเผยแพร�ในรูปของสิ่งพิมพ�
หรือในระบบอินเทอร�เน็ต ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานไดอย�างถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 ทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (ดัง
ตารางท่ี 2)  โดยใหความสําคัญเก่ียวกับการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปCท่ีนําไปสู�
การปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้อาจเป1นเพราะในปCงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการเร�งรัด
การบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต�อการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในภาพรวม โดยกําหนดใหทุกหน�วยงานดําเนินการจัดทําแผน/ผลการการใชจ�ายงบประมาณ รวมทั้งการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม เสนอต�อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก�อนโอนงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ 
เพ่ือใหหน�วยงานนํางบประมาณไปใชในการบริหารจัดการ  รวมท้ังกําหนดใหโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ
จะตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปC ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวส�งผลใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ส�วนใหญ�มีทัศนคติว�าการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปCจะนําไปสู�การปฏิบัติไดอย�าง
เป1นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา เลิศกวินชนะกิจ (2550) พบว�า ป-จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล อําเภอเมืองสมุทรปราการ อยู�ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว�า บุคลากรมีทัศนคติต�อกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ 
กระบวนการบริหารงบประมาณเป1นสิ่งท่ีไม�น�าเบื่อ ซ่ึงจัดอยู�ในเกณฑ�ปานกลาง กล�าวคือ มหาวิทยาลัยควร
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กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการมีส�วนร�วม
ของบุคลากร เริ่มต้ังแต�กระบวนการใหความรู การเขามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนร�วม
ดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

 การมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 ผูตอบแบบสอบถามมีส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมจัดอยู�ในระดับปาน
กลาง (ดังตารางท่ี 2) จึงจําเป1นตองใหความสําคัญกับการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ี
ไดรับมอบหมายเป1นอย�างดี ซ่ึงการมีส�วนร�วมในการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ  และกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย/
คณะ/สํานัก/หน�วยงาน/สาขาวิชา จะนําไปสู�การวางแผนงบประมาณของหน�วยงาน  ทั้งนี้อาจเป1นเพราะ
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีเกิดเป1นวัฒนธรรมขององค�กร ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑ�การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค�ประกอบท่ี 1 ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 44) โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 4 ปC  
มีการถ�ายทอดแผนแผนปฏิบัติการไปยังหน�วยงานทุกระดับ มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาระยะยาวเป1น
แผนปฏิบัติการประจําปC ท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานต�อผูบริหาร มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดปCละ 2 ครั้ง และมีการนําผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนพัฒนา
ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําปC ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปYยะนุช พรหมประเสริฐ (2551: 57) ได
ศึกษาเรื่องการประเมินแผนปฏิบัติราชการปCงบประมาณ พ.ศ.2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� โดยใช
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปCงบประมาณ 2551 เป1นเกณฑ� โดย
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองตามตัวชี้วัดอยู�ในระดับพัฒนาการดี ทําไดตามเปIาหมายถึง
ระดับมีการพัฒนาดีเยี่ยม สอดคลองกับแนวคิดการมีส�วนร�วมของ Cohen โดย Cohen and Uphaff ท่ี
สอดคลองกับงานวิจัยของคนิตฐา กลัดเนียม (2546) พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมดานการวางแผนงบประมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส�วนร�วมระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว�า การมีส�วนร�วมในกระบวนการ
บริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ การมีส�วนร�วมในการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  รวมท้ัง
การขอกันเหลื่อมปCงบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หน�วยงานสาขาวิชา จัดอยู�ในเกณฑ�ปานกลาง 
สาเหตุเนื่องมาจากการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส�วนใหญ� สาขา/หน�วยงาน จะเป1นผูดําเนินการ
เอง ส�งผลใหบุคลากรขาดกระบวนการมีส�วนร�วมดังกล�าว ดังนั้น สาขา/หน�วยงาน/มหาวิทยาลัย ควรกําหนด
แนวทางการใหความรู รวมท้ังกระบวนการมีส�วนร�วมใหเพ่ิมมากข้ึน 

 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณ ในภาพรวมจัดอยู�ในระดับมาก (ดังตารางท่ี 2) ซ่ึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ คือ หน�วยงานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปIาหมายตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปCจัดอยู�ในเกณฑ�มาก ท้ังนี้อาจเป1นเพราะในปCงบประมาณ พ.ศ. 2555 สภา
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มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปC โดยมีวัตถุประสงค�ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปCของมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร� เปIาประสงค� กลยุทธ� และค�าเปIาหมาย
ท่ีกําหนดไว  เพ่ือรายงานป-ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการดําเนินงาน และเพ่ือใชเป1นขอมูลพ้ืนฐาน
ในการกําหนดค�าเปIาหมายในแผนปฏิบัติราชการปCต�อไป  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบและกลไกในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปCท่ี
นําไปสู�การปฏิบัติไดอย�างแทจริง โดยมีแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดตัวชี้วัด ค�าเปIาหมาย และผูรับผิดชอบอย�าง
ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2555 (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี, กองนโยบาย, 2555: 2) มีการรายงานผลการศึกษาการประเมินโครงการ ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, กองนโยบาย
และแผน, 2556: 1) พบว�า ผลการดําเนินงานตามโครงการเปรียบเทียบความสําเร็จของโครงการ และ
เปรียบเทียบความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามเปIาหมายตัวชี้วัดโครงการ เม่ือสิ้นปCงบประมาณ พ.ศ.2555 
มีโครงการท่ีดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค� จํานวน 316 โครงการ คิดเป1นรอยละ 92.40 การประเมินผล
การดําเนินงานเปรียบเทียบความสําเร็จของโครงการ มีโครงการท่ีบรรลุความสําเร็จ จํานวน 251 โครงการ คิด
เป1นรอยละ 73.39 และเปรียบเทียบความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามเปIาหมายตัวชี้วัดของโครงการประเภท
เชิงปริมาณ จํานวน 274 โครงการ คิดเป1นรอยละ 85.89 และประเภทเชิงคุณภาพ จํานวน 261 โครงการ คิด
เป1นรอยละ 81.82 และสอดคลองกับแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของอัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ ท่ีไดอธิบายถึง
ระบบงบประมาณแบบมุ�งเนนผลงานตามยุทธศาสตร� (SPBBS) จะตองประกอบดวย  3  เรื่องท่ีสําคัญคือ การ
ปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณเป1นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให
เกิดผลสําเร็จตามนโยบาย  และใหเห็นผลท่ีประชาชนไดรับจากนโยบายนั้น การมุ�งเนนใหเกิดการใชจ�าย
งบประมาณ  โดยคํานึงถึงความโปร�งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การมอบความคล�องตัวในการจัดทํา
และบริหารงบประมาณใหกับผูปฏิบัติ (Devolution)  ขณะเดียวกันหน�วยปฏิบัติก็ตองมีความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการนํางบประมาณไปใชใหเกิดผลงานตามยุทธศาสตร�และสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน โดยผ�านระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินท่ีรวดเร็ว ทันสมัย  นอกจาก
ระบบและกลไกดังกล�าวแลว เทคโนโลยีก็ถือว�าเป1นอีกป-จจัยท่ีช�วยใหการดําเนินงานกิจกรรมบรรลุตาม
เปIาหมายและประสบสําเร็จ ซ่ึงงานวิจัยของสุรพงศ� แดงสุริยศรี (2554) พบว�า การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท� วินโดวส� 7 ใช
เครื่องมือในการพัฒนาคือโปรแกรมเอเอสพีดอทเน็ต รุ�น 2.0 โดยเขียนชุดคําสั่งดวยภาษาวิชวลเบสิค ดอทเน็ต 
และไดสรางฐานขอมูลเป1นฐานขอมูลเชิงสัมพันธ�ดวยโปรแกรมไมโครซอฟท�แอสคิวแอลเซิร�ฟเวอร� 2005 โดยมี
ผูใชระบบ 3 กลุ�ม คือ เจาหนาท่ีงานยุทธศาสตร�และแผนของสาขาและสาขาวิชา ผูบริหาร และผูดูแลระบบ ซ่ึง
จากผลการทดสอบระบบพบว�า ระบบสามารถจัดการขอมูลเก่ียวกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามขอบเขตงานท่ีกําหนดไวไดครบถวน เช�นเดียวกับธิสิญากรณ� โตอ่ิม (2552) 
ไดศึกษาพบว�า การใชงานระบบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปC ไดแก� การเรียกดูโครงการและคํา
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ชี้แจง การตรวจสอบการจําแนกโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาตามกลุ�มงานงบประมาณและตามหมวด
รายจ�าย รวมท้ังการคํานวณยอดรวมงบประมาณเป1นไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการ
คํานวณ ส�วนการใชงานดานการบริหารงบประมาณรายจ�าย พบว�า สามารรถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได
เป1นป-จจุบันและรวดเร็ว ทําใหจัดการเรื่องการโอนงบประมาณและการแกไขคําชี้แจงไดรวดเร็วข้ึน และช�วยลด
ขอผิดพลาดในการทํางาน รวมท้ังช�วยใหผูบริหารควบคุม ติดตาม และประเมินสถานการณ�ในการใชจ�าย
งบประมาณประจําปCไดอย�างดี นอกจากนี้ยังพบว�า ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณลําดับสุดทาย คือ สามารถเบิกจ�ายงบประมาณไดสอดคลองกับมาตรการเร�งรัดการใชจ�าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดอยู�ในเกณฑ�ปานกลาง สาเหตุอาจเป1นเพราะสาขาวิชา/หน�วยงาน ยังไม�ให
ความสําคัญกับการเบิกจ�ายงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน จึงส�งผลใหเร�งรัดการเบิกจ�าย
ในช�วงสิ้นปCงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดมาตรการเพ่ือใหการเบิกจ�ายมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับเกณฑ�การเบิกจ�ายท่ีกําหนดไว  

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  
 1. ควรมีการกําหนดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรูของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดวยกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใชวงจรคุณภาพของเดม่ิง (Deming Cycle) ซ่ึงประกอบดวย 4 
ข้ันตอนหลัก คือ การวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตามแผน (Do: D) การตรวจสอบ/ประเมินแผน (Check: C) และ
การปรับปรุง (Action: A) 
 2. ควรศึกษาป-จจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
ท่ีครอบคลุมข้ันตอนการบริหารงบประมาณ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ ข้ันตอนการอนุมัติ
งบประมาณ ข้ันตอนการบริหารงบประมาณ และข้ันตอนการติดตามประเมินผล  
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การบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ�ตามหลกัยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  
 
The Achievement Focused Administration according to Strategy of  Prachuap Khiri 
Khan Provincial  Police. 
 
ผู้วจิยั   นิกร  ชยัมงคล , ดร.ศุภณฏัฐ ์ ทรัพยน์าวิน  อาจารยที์�ปรึกษา 
 สาขาการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 

บทคดัย่อ 
 

   ปัจจุบนักระแสการปรับตวัและการปฏิรูปองคก์รตาํรวจสมยัใหม่ มุ่งเนน้การวดัผลความสาํเร็จ
ของตวัชี3 วดัตามภารกิจมากขึ3น ดงันั3นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเรื�องนี3  โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษาการ
บริหารมุ่งสู่ผลสมัฤทธิ: ตามหลกัยุทธ์ศาสตร์ของตาํรวจภูธร   2) เพื�อศึกษาปัจจยัการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ:
ตามหลกัยทุธ์ศาสตร์ของตาํรวจภูธร  3) เพื�อนาํเสนอแนวทางที�เหมาะสมในการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตาม
หลกัยุทธ์ศาสตร์ของตาํรวจภูธร ซึ� งใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed – Methods) คือวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจชั3นสัญญาบตัร และชั3นประทวน จาํนวน 1,320 นาย  
กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ได้จาํนวน 307 นาย และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานีตาํรวจภูธร จาํนวน  9  คน  สถิติที�ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

   ผลการวิจยัพบว่า 1.ผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ใน
ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นที�มีผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ความมั�นคงและดา้นกิจการพิเศษ รองลงมา ดา้นการให้บริการที�ดีแก่ประชาชน  ดา้นการบริหารจดัการที�ดี  
ดา้นการอาํนวยความยุติธรรม  ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม  และดา้นการสืบสวนปราบปราบอาชญากรรม 
ตามลาํดบั   2.ปัจจยัการบริหารมุ่งสู่ผลสมัฤทธิ: ตามหลกัยทุธ์ศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยภาพรวมไดแ้ก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นการจดัการสารสนเทศ และด้านการจดัการ
งบประมาณตามลาํดับ 3.แนวทางที� เหมาะสมการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธ์ศาสตร์ของ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาที�ใชค้วามรู้เชิงสหวิชาการ  
จดัทาํแผนการปฎิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัยุทธศาสตร์
ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งเลือกสรรบุคคล มีความรู้ ขีด
ความสามารถเขา้มาปฎิบติังานที�เขา้ใจในหลกัค่านิยมของมนุษย ์ การจดัการระบบสารสนเทศในการ
บริการประชาชนที�ช่วยบุคลากรให้การบริการแก่ประชาชน  สะดวก และรวดเร็ว ขอ้คน้พบจากการวิจยั 
คือ ควรใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มาเป็นหุ้นส่วนในการวางแผนร่วมกับ
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องคก์รตาํรวจ ควรกาํหนดยุทธศาสตร์หลกัและยุทธศาสตร์ย่อยแบบเชิงบูรณาการที�ยึดถือหลกับริบทของ
พื3นที�มากกวา่ตวัชี3วดัตามขอ้กฎหมาย 

 
คําสําคัญ : การบริหารงาน/ผลสัมฤทธิ�   
 
Abstract 

 
Nowadays, the adaptation and reform of modern police organizations 

increasingly focus on measuring achievement of indicators according to the mission. 
Thus, the researcher became interested in conducting this research aiming to: 1) study 
the achievement focused administration according to strategy of Prachuap Khiri Khan 
Provincial Police, 2) investigate the factors affecting achievement focused administration 
according to strategy of Prachuap Khiri Khan Provincial Police, and 3) propose the 
appropriate approaches for achievement focused administration according to strategyof the 
Prachuap Khiri Khan Provincial Police. The mixed methodology was applied in doing 
this study. The quantitative data were collected from 307 policemen selected from the 
population of 1,320 non-commissioned and commissioned police by using Taro 
Yamane’s formula in determining the sample size, whereas the qualitative data were 
collected by using structured interview form for interviewing 9 key informants, police 
station administrators. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, stepwise multiple regression analysis, and content analysis. 

The research results were as follows: 1. The achievement focused administration 
according to strategy of Prachuap Khiri Khan Provincial Police was at a high level. 2.The 
factors affecting achievement focused administration according to strategyof Prachuap Khiri 
Khan Provincial Police overall consisted of human resource administration, information 
management, and budget management.3.The appropriate approaches for achievement 
focused administration according to strategy of the Prachuap Khiri Khan Provincial Police 
were that the integrated strategy analysis using interdisciplinary knowledge was used 
for preparing action plan and annual budget plan conforming to strategy of Royal Thai 
Police Headquarter, that, in human resource administration, persons with knowledge 
and capacity had to be recruited to work with understanding on human value 
principle, and that information management for public service should be applied to 
help personnel conveniently and rapidly provide service to people.The research 
finding revealed that the strategy for promoting and supporting people to be 
stakeholders in planning with police organization should be applied, and that 
determination of major and minor integrated strategies should rely on area contexts 
rather than legal indicators.  
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                  ปัจจุบันสถานการณ์ของกระแสโลก มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั3 งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม โดยมีการเปิดเสรีทางการค้าเพิ�มขึ3 น รวมทั3 งการเมือง การปกครองของรัฐ มีการ
เปลี�ยนแปลงไปสู่การรวมตวัของกลุ่มภูมิภาคต่างๆ มากขึ3น สภาพความเป็นพรมแดนลดลง ทางดา้นสังคม
มีการเปลี�ยนแปลง ซึ� งโครงสร้างประชากร มีการเคลื�อนยา้ยถิ�นฐานของผูค้น และแรงงานอย่างต่อเนื�อง 
การเปลี�ยนแปลงเหล่านี3นาํมาซึ� งผลกระทบต่อความมั�นคง ปัญหาอาชญากรรม และความไร้ระเบียบต่างๆ 
ทาํให้สังคม และประชาชนมีความตอ้งการ ความคาดหวงัที�จะไดรั้บการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นจากรัฐมากขึ3น จาํเป็นอย่างยิ�งที�หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ จะตอ้งประเมินแนวโนม้ของปัญหาและ
สถานการณ์ที�จะเกิดขึ3นในอนาคตแลว้ กาํหนดแผนยุทธศาสตร์การทาํงานในการรองรับปัญหาต่างๆ 
เหล่านี3ใหมี้ความชดัเจน ในแผนงานและตวัชี3 วดัผลสัมฤทธิ: ของงานที�ตรงภารกิจเพิ�มขึ3น(สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ,2554: 4)   

     องค์กรตํารวจ เป็ นสถาบันหนึ� งของรัฐที�มีหน้ าที� เกี�ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  การป้ องกนัเหตุร้ายไม่ ให้เกิดขึ3น และการให้บริการต่ าง ๆ แก่ สมาชิกในสังคม เป็นการ
ปฏิบติังานเกี�ยวข ้องกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน (กองบญัชาการตาํรวจนครบาล, 2530:1) และยิ�งมีการ
เปลี�ยนแปลงจากสังคมชนบทเข ้าสู่ สังคมเมืองมากขึ3นเพียงใด ภาระหน ้าที�ในการจดัระเบียบสังคม  การ
รักษาความสงบเรียบร้ อยและการให ้บริการดา้นต่ างๆ แก่ สมาชิกในสงัคมยิ�งตกอยู่ กบัตาํรวจมากขึ3นเท่ านั3น
(กรมตาํรวจ,2540)สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใตบ้งัคบับญัชา
ของนายกรัฐมนตรี และมีอาํนาจหนา้ที�รักษาความปลอดภยัสาํหรับองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัช
ทายาท ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ และพระราชอาคนัตุกะ ดูแลควบคุม กาํกบัการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจซึ� งปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกนัและปราบปรามการ
กระทาํผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
ความมั�นคงของราชอาณาจกัร ปฏิบติัราชการอื�นตามที�กฏหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของขา้ราชการ
ตาํรวจ หรือสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ตามที�นายกรัฐมนตรีมอบหมาย(คณะวิชาการ The justice group, 
2554) โดยไดต้ระหนักถึงหนา้ที� และสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จึงนาํปัญหาและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งมา
ทบทวนศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาจดัทาํให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุปัน สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ในปัจจุปัน และแนวโนม้ที�จะเกิดขึ3นในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) จากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจ ซึ� งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง ฝ่ายอาํนวยการ และฝ่าย
ปฏิบติัการทั�วประเทศ นาํมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื�อคน้หาจุด
แข็ง จุดเด่น จุดดอ้ย หรือสิ�งที�อาจเป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สถานภาพขององคก์าร(สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ ,2554)     

สําหรับ ตาํรวจภูธรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยในสังกัดของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และตาํรวจภูธรภาค 7 มีพื3นที�รับผิดชอบ 6,367,620 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 509,134 คน มี
ความหนาแน่นของประชากร 79.16 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีสถานีตาํรวจภูธรในพื3นที� จาํนวน 16 สถานี 
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และ 1 กองบงัคบัการ รวมมีขา้ราชการตาํรวจที�ปฏิบติังานจริงในพื3นที� จาํนวน 1,341 นาย ที�จะตอ้งดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในพื3นที� ตลอดจนรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน โดย
ใชยุ้ทธศาสตร์ของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยกขีดความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ
หลกัเพื�อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล การพฒันาตาํรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายการปฏิบติังานของตาํรวจ และการสร้างความเขม้แข็งในการบริหารงาน เพื�อ
กาํหนดทิศทางการปฏิบติังานและพฒันาองค์การ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ที�กาํหนดให้คือ 
“เป็นตาํรวจอาชีพ เพื�อความผาสุกของประชาชน”ที�ยึดหลกัการบริหารจดัการสู่ตวัชี3วดัผลสัมฤทธิ: ตามแผน
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  (http://www.mpkn.police7.go.th/police7_station/newsite.php) 

       จากเหตุผลขา้งตน้ผูวิ้จยัซึ� งเป็นขา้ราชการตาํรวจ และมีภารกิจปฏิบติังานที�ตาํรวจภูธรจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จึงมีความสนใจที�จะศึกษาวิจยั เรื�อง การบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธ์ศาสตร์ของ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพื�อเป็นแนวทางการบริหารสถานีตาํรวจภูธร ที�จะไดน้าํหลกัการบริหาร
มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหน่วยงานตาํรวจภูธร ให้สามารถบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธ์
ศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ต่อไป 

  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1) เพื�อศึกษาการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลักยุทธศาสตร์ของตํารวจภูธรจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 
  2) เพื�อศึกษาปัจจยัการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์   
  3) เพื�อนาํเสนอแนวทางที�เหมาะสมในการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ของ

ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
                         ปัจจยัการบริหารองคก์ารส่งผลต่อการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยทุธ์ศาสตร์ของ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั  
        ในการวิจยัครั3 งนี3  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี รวมทั3งศึกษาสภาพการปฏิบติังานจริงของ 
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ ผูก้าํกบัการ 
รวมทั3งเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ที�ปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที�ต่างๆ เกี�ยวกบัการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามยุทธ์
ศาสตร์ของตาํรวจภูธรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ซึ� งได้ประยุกต์ใช้ หลกัการแนวคิดปัจจัยการบริหาร 
PAFHRIER ของ G.David Garson & E.S.Overman (จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ ,2553)ประกอบดว้ย  
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1.การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) 2.การจดัการงบประมาณการเงิน (Financial Management) 3.
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) และ4.การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information Management)  โดยกาํหนดเป็นตวัแปรอิสระ  และหลกัการประเมินตามยุทธ์ศาสตร์งานดา้น
ต่างๆยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555   ของสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ (ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2553 : 19 - 29)  เป็นแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่  1.ดา้นการบริหารเพื�อการใหบ้ริการที�ดีแก่ประชาชนและชุมชน  
2.ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม   3.ดา้นการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  4. ดา้นการอาํนวยความ
ยติุธรรม  5. ดา้นความมั�นคงของชาติและกิจการพิเศษ   และ 6.ดา้นการบริหารจดัการที�ดี เป็นตวัแปรตาม 
ในการวิจยัในครั3 งนี3   
 

                                  ตวัแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
                   ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรในการวิจยัครั3 งนี3   แบ่งเป็น 2 กลุ่มดงันี3                    
กลุ่มที� 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ คือขา้ราชการตาํรวจชั3นสัญญาบตัร และชั3นประทวน 
จาํนวน 1,320 นาย (http://www.mpkn.police7.go.th/police7_station/newsite.php) กาํหนด
กลุ่มตวัอย่าง โดยคาํนวณจาก สูตรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  307  นาย กลุ่มที� 2 ประชากร
และกลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพ ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานีตาํรวจ ตวัแทนตาํรวจใน
สงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  16 สถานี กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
จากสถานีตาํรวจที�มีขนาดใหญ่ มีปริมาณงานมาก และมีรูปแบบการบริหารงานหลากหลายและเต็มรูปแบบ 
จาํนวน  9  คน   ขอบเขตตวัแปรในการศึกษา  ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัการบริหารองคก์าร ประกอบดว้ย 1.การ
วิเคราะห์นโยบาย 2.การจดัการงบประมาณ (Financial Management) 3.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ปัจจยัการบริหารองคก์าร 
           1.การวิเคราะห์นโยบาย  
           2.การบริหารงบประมาณ 
           3.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
           4.การจดัการสารสนเทศ 
 

ผลสมัฤทธิ: ตามยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธร
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1. ดา้นการใหบ้ริการที�ดีแก่ประชาชน 
2.ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม 
3.ดา้นการสืบสวนปราบปราม  
    อาชญากรรม 
4. ดา้นการอาํนวยความยติุธรรม 
5. ดา้นความมั�นคงของชาติและกิจการพิเศษ 
6.ดา้นการบริหารจดัการที�ดี 
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(Human Resources Management) 4.การจดัการระบบสารสนเทศ  (Information Management) ตวัแปรตาม 
คือ ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจังหวปัระจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วย1) ด้านการ
ให้บริการที�ดีแก่ประชาชน 2) ดา้นการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 3) ดา้นการสืบสวนปราบปราม    
4) ดา้นการอาํนวยความยติุธรรม 5) ดา้นความมั�นคงของชาติและกิจการพิเศษ 6) ดา้นการบริหารจดัการที�ดี                       
 ขั-นตอนที. 1 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการตาํรวจชั3น
สัญญาบตัร และชั3นประทวน จาํนวน 1,320 นาย  กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยคาํนวณจาก สูตรของ Taro 
Yamane (Taro Yamane   อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 :47) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 307 นาย จากนั3น
ใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั3นตามสดัส่วนของสถานีตาํรวจภูธร จาํนวน 16 แห่ง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั3 งนี3
คือ แบบสอบถาม ซึ� งแบ่งเป็น 4  ตอน คือ  ตอนที�  1 ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที�  2  
แบบสอบถามเกี� ยวกับปัจจัยการบริหารองค์การตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบการวดัค่าของลิเกิร์ต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ตอนที� 3  แบบสอบถาม
เกี�ยวกบัผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวปัระจวบคีรีขนัธ์ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบการวดัค่าของลิเกิร์ต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตอนที� 4 เป็นคาํถามในเรื� อง
ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เป็นคาํถามลกัษณะปลายเปิด สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพรรณาใชใ้นการ
วิเคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และ ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และ 
สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั3นตอน(พวงรัตน ์ ทวีรัตน,์2531) 

 ขั-นตอนที. 2  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานีตาํรวจ ตวัแทน
ตาํรวจในสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาก 16 สถานี กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงจากสถานีตาํรวจภูธรที�มีขนาดใหญ่ มีปริมาณงานมากและมีรูปแบบการบริหารงาน
หลากหลายและเตม็รูปแบบ จาํนวน 9 คน  เครื�องมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในขั3นตอนนี3   เป็น
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดแ้บ่งเป็น 3 ขั3นตอน คือ 1. 
การลดทอนขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้รียบเรียงขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษา เอกสาร บทสรุปที�ไดวิ้เคราะห์จากการสัมภาษณ์
เจาะลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั โดยลดทอนขอ้มูลให้เหลือเฉพาะประเด็นปัจจยัการบริหารองค์การตาํรวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   4 ปัจจัยไปสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลักยุทธศาสตร์ของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 6 ดา้น  2. การจดัระเบียบขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้ากการลดทอนขอ้มูลแลว้ มา
จดัเป็นหมวดหมู่ โดยจาํแนกตามสถานีตาํรวจภูธรขนาดใหญ่ 3. การหาขอ้สรุปและการตีความ ผูวิ้จยัได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 3 รูปแบบคือ การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล การตรวจสอบสามเส้าดา้น
ทฤษฎี และการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล(สุภางค ์ จนัทวานิช,2543) แลว้นาํมาหาขอ้สรุป
และตีความในรูปแบบการวิเคราะห์เนื3อหาเพื�อสังเคราะห์กาํหนดแนวทางที�เหมาะสมในปัจจัยการ
บริหารองคก์ารตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามวตัถุประสงคที์�ตั3งไว ้
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ผล/สรุปผลการวจิยั 
 แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  
 1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
     1.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัการบริหารองคก์รของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  อยู่

ในระดบัมาก (X = 3.77 และS.D. = 0.436) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที�มีปัจจยัการบริหาร
องค์กรของตาํรวจภูธรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์  อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ ด้านการจัดการ
สารสนเทศ(X = 3.83  และ S.D. = 0.532) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะห์นโยบาย(X = 3.79 และ S.D. 
= 0.477)   ดา้นการจดัการงบประมาณ(X = 3.77 และ S.D. = 0.542)  และดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย(์X 
= 3.69 และ S.D. = 0.525)  ตามลาํดบั       

  1.2 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
อยู่ในระดบัมาก (X = 3.87 และS.D. = 0.489) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที�มีผลสัมฤทธิ: ตาม
ยทุธศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก โดยอนัดบัแรกคือ ดา้นความมั�นคงและดา้นกิจการพิเศษ(X = 3.92  และ S.D. = 
0.544) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการที�ดีแก่ประชาชน(X = 3.89 และ S.D. = 0.524)   ดา้นการบริหาร
จดัการที�ดี(X = 3.88 และ S.D. = 0.927)  ดา้นการอาํนวยความยุติธรรม (X = 3.85 และ S.D. = 0.543) ดา้น
การป้องกนัอาชญากรรม (X = 3.84 และ S.D. = 0.571) และดา้นการสืบสวนปราบปราบอาชญากรรม(X = 
3.82 และ S.D. = 0.572)  ตามลาํดบั   

  1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยั ที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธร
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ปัจจยัประสิทธิผลกาปฏิบติังานที�นาํมาวิเคราะห์ 4 ตวัแปร โดยตวัแปรพยากรณ์
ทั3งสี�สามารถพยากรณ์ ผลสมัฤทธิ: ตามยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.01 คือ 1) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์   ดา้นการจดัการสารสนเทศ และดา้นการ
จดัการงบประมาณ  สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ  ผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธร
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดร้้อยละ  60.4  
                  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที�มีตวัแปรเกณฑคื์อ ปัจจยัผลสมัฤทธิ: ตามยทุธศาสตร์ของ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยมีอาํนาจการพยากรณ์  ของตวัพยากรณ์  4 ปัจจยั คือปัจจยัการ
บริหารองคก์าร ประกอบดว้ย 1.การวิเคราะห์นโยบาย   2.การบริหารงบประมาณการเงิน   3.การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์  และ4.การจดัการสารสนเทศ   

   แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
 
               Regression 
               Residua 
 

 
44.260 
28.966 

 
3 

303 

 
14.753 
0.096 

 
154.327 

 

 
.000** 

Total 73.226 306 - -  
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  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั = 0.01 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั3นเพื�อวิเคราะห์อาํนาจการพยากรณ์ ของตวัพยากรณ์
การบริหารมุ่งสู่ผลสมัฤทธิ: ตามหลกัยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
ตวัแปรพยากรณ์ b SEb Beta t p-value 

1)  ดา้นการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย ์
     ( 3X ) 
2) ดา้นการจดัการสารสนเทศ ( 4X ) 
2) ดา้นการจดัการงบประมาณ( 2X ) 
 

0.274 
 

0.307 
0.244 

 

0.051 
 

0.46 
0.43 

 

0.294 
 

0.334 
0.270 

 

5.400 
 

6.610 
   5.631 
    

0.000* 
 

0.000* 
  0.000* 

R = 0.777 , R2 = 0.604 , SE = 0.309 , a = 0.763 

01.** 〈p        05.* 〈p  
 สมการพยากรณ์ ผลสมัฤทธิ: ตามยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยใช้
คะแนนดิบ สามารถเขียนไดด้งันี3  
     243 244.307.274.763.0 XXXY +++=  
 สมการพยากรณ์  ผลสมัฤทธิ: ตามยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยใช้
คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได ้ดงันี3  
     243

/ 270.334.294.0 XXXZ y ++=  

 
 2.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

ปัจจยัการบริหาร   
1. การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)  เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื�อให้ได้

ทางเลือกของนโยบายที�สามารถนาํมาดาํเนินการเพื�อตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ไขปัญหา  การ
วิเคราะห์นโยบายในเชิงบูรณาการ จะตอ้งทาํอย่างรอบดา้นความรู้ที�จะนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะจะตอ้งใชค้วามรู้จากหลายสาขาวิชา ผลของนโยบายจะตอ้งดูทั3ง Outputs Outcomes และ Impact 
การวิเคราะห์นโยบายจะเป็นทั3งศาสตร์และศิลป์ นั�นคือนกัวิเคราะห์จะตอ้งใชท้ั3งความรู้และศิลปะในการ
วิเคราะห์นโยบาย  

2. การจดัการงบประมาณการเงิน (Financial Management)เป็นการจดัทาํแผนปฎิบติังาน
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพื�อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงกบั
สํานักงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาํปีนาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไปใชจ่้าย  โดยจดัทาํแผนการปฎิบติังานและแผนการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1218 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

ใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฎิบติังาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาํปี ภายใตผ้ลผลิตที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย  จดัทาํ
รายงานผลการปฎิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณต่อสาํนกังบประมาณอยา่งแทจ้ริง   

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เป็นการดาํเนินการที�เกี�ยวกบับุคคลที�ถือว่าเป็นทรัพยากรที�มีค่าที�สุดขององคก์าร ซึ� งการปฏิบติัตอ้ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความ สามารถ เขา้มาปฎิบติังานหลกัธรรมชาติ จะบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้ป็น
อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ   

4. การจดัการระบบสารสนเทศ (Information Management)ซึ� งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการในการทาํงานให้มีตน้ทุนที�ตํ�าลง ใชเ้วลาในการทาํงานที�
ลดลง มีผลลพัธ์ที�มีคุณภาพมากยิ�งขึ3นเป็นนาํระบบสารสนเทศบริหารมาบริหารสถานีตาํรวจเป็นหัวใจ
สาํคญัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในการบริการประชาชนช่วยบุคลากรในสถานีตาํรวจใหท้าํงานลดลง
และสะดวก รวดเร็วมากยิ�งขึ3น  ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านี3สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552 – 2555   ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  เป็นแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานตาํรวจภูธรจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่   

  4.1 ดา้นการบริหารเพื�อการใหบ้ริการที�ดีแก่ประชาชนและชุมชนซึ� งเป็นกระบวนการ
ของการปฏิบติัเพื�อใหผู้อื้�นไดรั้บความสุข ความสะดวก หรือความสบาย ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการของ 
"service"  ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ที�แสวงหาประโยชน์โดยทางมิชอบกระทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
มากที�สุด  

  4.2 ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม   ตอ้งมีการผนวกขอ้มูลของภ.จว.ในแต่ละพื3นที� 
ขอ้มูลอาชญากรรมยอ้นหลงัเป้าหมาย เส้นทางผูก้ระทาํความผิด การจดัทาํแผนวิเคราะห์สถานการณ์
ยอ้นหลงัอาชญากรรมเป็นผลทาํให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที�ไม่สงบสุข ไม่มีความปลอดภยัในคุณภาพ
ชีวิต  สังคมเสื�อมโทรม  จนนาํไปสู่ความล่มจมประสบกบัวิบติัหายนะของประเทศชาติ  ในการนี3ตอ้ง
กาํหนดจุดเป้าหมายในการป้องกนัเหตุสร้างวิถีชีวิตของผูค้นเป็นสังคมที�มีการพึ�งพาอาศยักนั มีนํ3 าใจโอบ
อ้อมอารี ไปมาหาสู่กันเสมอ ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมักจะเกิดขึ3 นน้อยหรือไม่ก็ไม่มีเลยใช้
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วมหรือเป็น
หุน้ส่วนในการป้องกนั  ควบคุม  จดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์ 

4.3 ดา้นการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม พนกังานสอบสวนก็เป็นผูรั้กษาความ
ยุติธรรมดว้ย จึงมีหน้าที�ตอ้งช่วยให้ผูต้อ้งหาไดรั้บความเป็นธรรมดว้ย ทุกสิ�งทุกอย่างทุกขั3นตอนของการ
สอบสวนยอ่มตอ้งเป็นไปตามระเบียบ และอยูใ่นขั3นตอนของกฎหมาย  

4.4  ดา้นการอาํนวยความยุติธรรม  การอาํนวยความยุติธรรม เป็นกระบวนการเบื3องตน้ 
ไปสู่อยัการ และไปสู่ศาล โดยการทาํงานของตาํรวจตอ้งยึดหลกัการอาํนวยความยุติธรรม หลกัอยู่ที�สถานี
ตาํรวจและขา้ราชการตาํรวจ ไดถู้กกาํหนดใหมี้หนา้ที�ในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมมีหนา้ที�ในการ
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สืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระทาํผิด และรวบรวมพยานหลกัฐาน เพื�อที�จะพิสูจน์ หรือฟ้องร้องผูก้ระทาํผิดมา
ลงโทษทณัฑ ์  ขา้ราชการตาํรวจจะตอ้งหมั�นฝึกฝนตนเองใหมี้จิตใจหนกัแน่นไม่ฟังความขา้งเดียว ไม่ด่วน
สรุปหรือตดัสินใจโดยปราศจากขอ้มลูและพยานหลกัฐานมีความยุติธรรมในการสอบสวนและการพิจารณา
คดีแก่ประชาชน ไม่ก่อใหเ้กิดการผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษหรือการใชต้วับทกฎหมายผิดพลาด   

4.5 ด้านความมั�นคงของชาติและกิจการพิเศษ เป็นการถวายความปลอดภัยองค์
พระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ ์ตลอดจนปัญหาของยาเสพติดที�เป็นบ่อนทาํลายความมั�นคงของ
ประเทศชาติ ความขดัแยง้ของกลุ่มพลงัมวลชนดา้นการเมือง การต่อตา้น การชุมนุมประทว้งที�ส่งผลต่อ
ความไม่มั�นคง ตาํรวจภูธรประจวบคีรีขนัธ์ตอ้งพฒันาระบบงานการข่าวเพื�อความมั�นคงพฒันาความพร้อม
ของหน่วยในการปฏิบติัการพิเศษ การกาํหนดยุทธศาสตร์ย่อยและแนวทางที�ชดัเจนในการบริหารจดัการ
เชิงบูรณาการในงานความมั�นคงของชาติ สนบัสนุนการเสริมสร้างหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แข็งป้องกนัตนเอง
ตามแนวชายแดน   

4.6 ดา้นการบริหารจดัการที�ดีตอ้งยึดหลกั 1.ความรับผิดชอบตรวจสอบได ้2.ความ
โปร่งใส  3.การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 4.การสร้างการมีส่วนร่วม  5.การมีกฎหมายที�
เขม้แขง็ 6.การใหก้ารตอบสนองที�ทนัการ 7.มีความเห็นชอบร่วมกนั 8.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
9.ความเสมอภาค  ซึ� งตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนทุกคนดว้ยความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได ้การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล การเปิดโอกาสให้กบัประชาชน หรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
ตดัสินใจดาํเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบติังานของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ไม่เลือกปฏิบติั มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายการให้การตอบสนองที�ทันการ
คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การตาํรวจเป็นหลกั การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุม้ค่าต่อองค์กรตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยึดหลกัธรรมาภิบาล Good Government 
โดยแยกเป็นหลกัๆ เช่น หลกันิติรัฐ หลกันิติธรรม หลกัการโปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม มีความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารดา้นการวิเคราะห์นโยบายมีความสาํคญัต่อการบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ: ตามหลกั
ยุทธ์ศาสตร์ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์นโยบาย เป็น
กระบวนการวิเคราะห์เพื�อให้ไดท้างเลือกของนโยบายที�สามารถนาํมาดาํเนินการเพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาได ้เมื�อไดท้างเลือกของนโยบายมาจาํนวนหนึ�งแลว้ จึงใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจ 
เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื�อตัดสินใจเลือกทางเลือกที� ดีที� สุด และเมื�อได้ทางเลือกที�ดีที�สุดมา
จาํนวนหนึ�ง จึงส่งทางเลือกนโยบายเหล่านั3นไปยงัผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจสาํหรับการแกไ้ขปัญหานั3นๆ 
เช่น ปัญหาระดับตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องส่งให้ผู ้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์รับผิดชอบ  ปัญหาระดบัสถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตอ้งส่งให้ผูก้าํกบัการ
สถานีตาํรวจภูธรนั3นๆ ในการจะวิเคราะห์นโยบายไดน้ั3น จาํเป็นที�จะตอ้งมีขอ้มูลที�ถูกตอ้งครบถว้นเพื�อให้
สามารถทราบปัญหาหรือความต้องการที�แท้จริงของประชาชน ข้อมูลเหล่านี3 อาจมาจากงานวิจัย
ภายในประเทศ งานวิจยัของต่างประเทศ หรืออาจตอ้งมีการทาํการวิจยัใหม่ก็ได ้แลว้จึงนาํขอ้มูลที�ไดม้า
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สงัเคราะห์ เพื�อใชใ้นการทาํนายผลที�จะตามมาจากการเลือกดาํเนินการในแต่ละนโยบาย อย่างไรก็ดี เราไม่
อาจมองเห็นอนาคตที�จะเกิดขึ3นได ้การทาํนายจึงให้ความแม่นยาํเพียงระดบัหนึ� งเท่านั3น  การวิเคราะห์
นโยบายการบริหาร เนน้นโยบายของรัฐบาล โดยผ่าน ตร.และ ตร.มอบนโยบายต่อถึง บช.ภ.1 – 9 และ 
ศชต.และ บช.ต่างๆ นาํนโยบายมอบสู่ ภ.จว.ฯ ต่างๆ ในสังกดั ในสายตรงจาก ตร.ก็ยงัมีการมอบหมายสั�ง
การจากผูว้่าราชการจังหวดั ซึ� งได้รับนโยบายจากรัฐบาล โดยผ่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
เพราะฉะนั3นนโยบายทั3งสองส่วนจึงตอ้งผสมผสานกนั ในส่วนของ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ก็ตอ้งเอา
นโยบายทั3 งสองส่วนมาวิเคราะห์ โดยดูข้อมูลองค์ประกอบพื3นฐานของพื3นที�  สถานการณ์ปัญหา
อาชญากรรม อตัรากาํลงัพลของตาํรวจพื3นที�  งบประมาณที�ได้รับตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เอามา
ประกอบกนัเป็นแผนปฏิบติังานประจาํปี โดยตั3งเป้าผลสัมฤทธิ: ของงาน เช่น การบริการการท่องเที�ยวใน
เรื�องของคดีอาชญากรรมตอ้งลดลงไป การปราบปรามจบักุมคนร้ายที�ก่อคดีใหไ้ดโ้ดยเร็ว ในเรื�องของยา
เสพติดที�เป็นปัญหาก็ตอ้งให้ลดเบาบางลงไป เพื�อให้ประชาชนในพื3นที�ให้การยอมรับ ภาพลกัษณ์การ
ทาํงานของตาํรวจกจ็ะออกมาในทางที�ดีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ที� จะส่งผลสัมฤทธิ: ตามหลกัยุทธศาสตร์ที�
วางไว ้เพราะตวัชี3วดัจะอยูก่บัประชาชนในพื3นที� 
 

อภิปรายผล  
 จากผลของการวิจยั ผูวิ้จยัขอนาํเสนอประเดน็สาํคญัที�คน้พบมีรายละเอียดดงันี3   

1. ผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าผลสัมฤทธิ: ตาม
ยทุธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที�
มีผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก โดยอนัดับแรกคือ ด้านความมั�นคงและดา้นกิจการพิเศษ
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการที�ดีแก่ประชาชน   ดา้นการบริหารจดัการที�ดี    ดา้นการอาํนวยความ
ยติุธรรม    ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม  และดา้นการสืบสวนปราบปราบอาชญากรรม ตามลาํดบั    

ทั3งนี3 เนื�องจากสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นสถาบนัที�อยู่ในหวัใจของประชาชน เป็นสถาบนั
ที�เคารพ สักการะเหนือเกลา้เหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆคน ผูใ้ดหรือใครจะมาล่วงเกินพระ
ราชอาํนาจไม่ได ้โดยเฉพาะตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใหค้วามสาํคญักบัสถาบนัพระมหากษตัริย์
เป็นอยา่งยิ�ง  ซึ� งมีการปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอกบัการอาํนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยักบัสถาบนั
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ทุกหระองค์ นอกจากนี3 ยงัมีการป้องกนัและปราบปรามการ
ลกัลอบหลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย แรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย อาชญากรรมขา้มชาติ และต่อตา้น
การก่อการร้ายสากล พฒันาปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสาร ประสานการข่าวกบัพื3นที�และหน่วยขา้งเคียง 
จดัเตรียมกาํลงัชุดปฏิบติัการทางยุทธวิธีพิเศษ  พฒันากิจการพิเศษและระดมทรัพยากรทางการบริหารเพื�อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในภารกิจถวายความปลอดภยั และงานโครงการพระราชดาํริ  รวมทั3งการใหบ้ริการที�ดี
แก่ประชาชนในเรื� องต่างๆ เช่นพฒันาคุณภาพการให้บริการบนสถานีตาํรวจโดยให้ดาํเนินการตาม
โครงการพฒันาสถานีตาํรวจเพื�อประชาชนการ ดูแล อาํนวยความสะดวก ให้บริการและรักษาความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที�ยว การตรวจตราดูแลสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ให้มีความ
ปลอดภยัทั3งในเรื�องอุบติัภยัและอาชญากรรม  มีการปรับปรุงพฒันาตูย้ามหน่วยบริการประชาชน ที�พกัสาย
ตรวจตาํบล ใหมี้ความพร้อมในการรับแจง้เหตุและการใหบ้ริการประชาชน การสอบสวนมีความยุติธรรม 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การทาํงานร่วมกนั (Teamwork) ระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัตาํรวจฝ่าย
ต่าง ๆ ดว้ยระบบการคลี�คลายคดีแบบบูรณาการ การสอบสวนคดีอาญาปฏิบติัโดยคาํนึงหลกัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามบทบญัญติัของกฎหมาย  หลกัสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกบัหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
ของพนักงานสอบสวน  และสนับสนุนงบประมาณในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์การตรวจสถานที�เกิดเหตุ 
หรือการเก็บพยานหลกัฐานในดา้นนิติวิทยาศาสตร์  และการป้องกนัอาชญากรรมมีการเนน้การป้องกนั
อาชญากรรมเชิงรุกเป็นหลกัสําคญั โดยคาํนึงถึงยุทธศาสตร์ไตรภาคี ประกอบดว้ย ตาํรวจ องค์กรภาครัฐ 
และ ประชาชน ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตวัตั3ง การกวดขนัตรวจตราเพื�อลดช่องโอกาสการ
ประกอบอาชญากรรม วางระบบในการควบคุม กาํกบัดูแล และสนบัสนุนขอ้มูลในการปฏิบติังานใหก้บั
สายตรวจ  ปรับปรุงและพฒันางานสายตรวจ  จุดตรวจ และจุดสกดัต่างๆ การสร้างความเป็นเจา้ของหรือ
พนัธมิตรเชิงหุ้นส่วนของประชาชนที�อยู่ในชุมชนเพื�อใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโดย
ใชห้ลกัการ “ตาํรวจชุมชน” (Community Policing)   และการควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดบัที�ไม่
กระทบต่อการดาํเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน  และใหอ้ยู่ในเกณฑค์วามสําเร็จตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และการบริหารและจัดการที�ดี ซึ� งตํารวจภูธรจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ไดน้าํเครื�องมือความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนองคก์รตาํรวจเพื�อการ
บริหารจดัการที�ดี  พร้อมทั3งมีการพฒันากาํลงัพลอยา่งต่อเนื�อง  
  2. การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารองคก์รของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าปัจจยั
การบริหารองคก์รของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีระดบัปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นจดัการ
สารสนเทศ   ดา้นการวิเคราะห์นโยบาย   ดา้นการจดัการงบประมาณ  และดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ตามลาํดบั เนื�องจากในยคุปัจจุบนัระบบสารสนเทศมีความสาํคญัต่อทุกองคก์ร โดยเฉพาะสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ และตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดน้าํระบบสารสนเทศบริหารงานสถานีตาํรวจที�เรียกว่า 
Police station system 2.0 ซึ� งไดถ้กูพฒันาขึ3นมาจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจประจาํสถานีตาํรวจ ตลอดจนมีการเก็บ
ขอ้มูล สถิติ และวิเคราะห์ขอ้มูล ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงใชใ้นการบริหารงาน และตดัสินใจไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องอาชีพตาํรวจ เรื� องการครองตน ครองคน ครองงานซึ� งทาํให้
การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ3น  และนอกจากนี3ดา้นการวิเคราะห์นโยบาย  
ไดมี้การการกาํหนดปัญหาดา้นเนื3องาน ในแต่ละนโยบาย เช่น นโยบาย “เมาไม่ขบั” การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา การชี3แจงนโยบายใหส้าธารณชนรับรู้โดยใชสื้�อสารมวลชนในการเป็นตวักลาง
เผยแพร่ขอ้มลูไปสู่สาธารณะชน  การสร้างการสนบัสนุนจากสาธารณชนโดยมีการสื�อสารใหส้าธารณชน
ใหก้ารสนบัสนุนภารกิจตามนโยบาย และการพฒันาเป้าหมายของนโยบายนาํไปสู่การปฏิบติัตามแนวทาง
ที�จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวดเร็วพร้อมทั3งดา้นการจดัการงบประมาณ  หน่วยงานตาํรวจภูธรจงัหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้การนาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไปใช้จ่าย โดยจดัทาํแผนการปฎิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที�ไดรั้บงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี สอดคล้องกับ กิตติสัณห์   ชะนะ (2547) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของตาํรวจภูธรจงัหวดัตราด ภายใตก้ารบริหารงานแบบจงัหวดับูรณาการ มี
วตัถุประสงค์  เพื�อศึกษาการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานของตาํรวจภูธรจงัหวดัตราด 
ภายใต ้การบริหารงานแบบจงัหวดับูรณาการ ตลอดจนเพื�อเปรียบเทียบลกัษณะขอ้มลูส่ วนบุคคลและข ้อมูล
เกี�ยวกบัหนา้ที�การงานกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของตาํรวจภูธร และความสัมพนัธ์ระหว่ างการ
บริหารงานกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของตาํรวจภูธรจงัหวดัตราด ภายใต ้การบริหารงานแบบจงัหวดั
บูรณาการ ซึ� งผู ้วิจยัได ้ศึกษาตามแนวหลกั POSCORB โดยทาํการศึกษาเฉพาะนายตาํรวจชั3นสัญญาบตัร 
ตั3งแต่ ยศร้ อยตาํรวจตรีขึ3นไป ซึ�งคาํนวณไดต้วัอย ่างทั3งหมด 56 ราย  
 3. การทดสอบทางสถิติโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดย
วิธีแบบขั3นตอน (Stepwise)ระหว่างตวัแปรตาม (Y) คือ ปัจจยัผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธร
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์กบัตวัแปรอิสระ (X)  คือปัจจยัการบริหารองคก์าร  ทั3ง 4 ดา้น พบว่า ปัจจยัการ
บริหารองค์การ มีจาํนวน 3 ดา้น  ที�ส่งผลต่อปัจจยัผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  คือ  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นการจดัการสารสนเทศ  ดา้นการจดัการ
งบประมาณ ตามลาํดบั  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งตวัแปรทั3ง 3 ตวันี3   สามารถร่วมกนัอธิบาย
ความผนัแปรของปัจจยัผลสัมฤทธิ: ตามยุทธศาสตร์ของตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีอาํนาจ
พยากรณ์ร้อยละ 60.4    เนื�องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ให้
ความสาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินการที�เกี�ยวกบับุคคลเป็นอนัดบัแรก ซึ� งถือว่าบุคลากรเป็นพรัพยากรที�มีค่า
ที�สุดขององค์การ ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสรรพสิ�งทุกอย่างจนกระทั�งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการ
ตามแต่ละประเภทขององค์การ  ซึ� งนาํไปสู่ความสําเร็จและการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีแก่องค์การ  โดยทั�วไป
มนุษยแ์ต่ละคนมีลกัษณะหลากหลายแตกต่างกนัในดา้น  ความรู้  ทกัษะ  ทศันคติ  ซึ� งจะเป็นองค์ประกอบที�
ทาํหนา้ที�ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ  ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย   การดาํเนินการใหม้นุษยส์ามารถสร้างสรรค์
งานอย่างมีประสิทธิภาพนั3นตอ้งอาศยัคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ  ดงันั3นผูบ้ริหาร
องค์การทุกคนสมควรตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจอย่างลึกซึ3 งถึงหลกัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพื�อให้
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดประสิทธิผลแก่องคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.นําองค์ความรู้ที�ได้จากการศึกษา มาพัฒนาการบริหารองค์การตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
The effect of the perceived environment and perceived organizational support 

affects the work efficiency of Nakhon Pathom municipal employees.  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยันี+ มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื/อศึกษาการรับรู้บรรยากาศขององคก์าร ศึกษาการรับรู้
การสนบัสนุนขององคก์าร ศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงาน ศึกษาการรับรู้บรรยากาศขององคก์ารที/มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนขององค์การที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานรวมถึงศึกษาการรับรู้บรรยากาศขององค์การที/มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม   
 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้บรรยากาศขององค์การอยู่ในระดับมากส่วนการรับรู้การ
สนบัสนุนขององคก์ารอยูใ่นระดบัมากที/สุด และประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานอยู่ในระดบัมาก
ที/สุดส่วนการรับรู้บรรยากาศขององค์การที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานคือความ
ปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงานความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงานการบริหารงานที/มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื/อง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 
0.05 ส่วนการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานคือ หนา้ที/
ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และความมั/นคงในการทาํงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั 0.05 และการรับรู้บรรยากาศขององคก์ารมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของพนกังาน 
คือ การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน ความปลอดภยัและ
คุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน พฒันาและปรับปรุงเครื/ องมือ เครื/ องใช้ อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 
0.05 ซึ/ งจากผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในด้านการวางแผนกาํหนดนโยบายบริหารงาน
บา้นเมืองของเทศบาลนครนครปฐม 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การรับรู้บรรยากาศ, การรับรู้การสนบัสนุน 
 

Abstract 

 The purpose of this research were studied 1) To study the effect of the 

perceived environment of Nakhon Pathom municipal employees. 2) To study 

perceived organizational support of Nakhon Pathom municipal employees. 3) To 
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study the work efficiency of Nakhon Pathom municipal employees. 4) To study the 

perception of organization environment that affect work efficiency of Nakhon Pathom 

municipal employees. 5) To study the perceived support of organizations that affect 

work efficiency of Nakhon Pathom municipal employees. And 6) To study the 

perceived atmosphere of the organization that affect the perceived support of the 

organization of Nakhon Pathom municipal. Perceptions of the organizational 

environment at the highest level. The perception of organizational environment that 

affects the work efficiency of the staff is the safety and quality of life in the workplace 

harmony, and generosity in the administration effective, transparent and fair and 

development continued statistically significant at the 0.05 level of perceived 

organizational support affects the work efficiency of the employee is responsible. To 

be respected and stability in the skin significantly and perception of organizational 

environment affects perceptions of organizational support, employee compensation is 

considered fairly, unity and generosity in making the work, safety and quality of life 

in the workplace, develop and improve tools, facility and information technology and 

management efficiency, transparency and fairness, statistically significant at the 0.05 

level. The results of the research will benefit the organization in planning policy 

govern municipal Nakhon Pathom.         

 

Key Words : work efficiency, The perception of organizational climate, The 

perception of organizational support 

 

บทนํา 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ/น มีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ/นมีศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพฒันาและให้คาํปรึกษา
แนะนาํองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ/นในดา้นการบริหารงานบุคคลและอีกหลายๆ ดา้น ต่อมามีภารกิจมาก
ขึ+น สืบเนื/องมากจากการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ/น ใหมี้อิสระ เพื/อใหก้ารทาํงาน

ของทอ้งถิ/นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545)  
 เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  มีการดาํเนินงานมุ่งที/จะพฒันาชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที/ ดีในหลายๆ ดังนั+น เทศบาลนครนครปฐมจึงมีการ
ตระหนกัถึงการจดัการทางดา้นการบริหารงานที/ดีอยู่เสมอ เพื/อรองรับการพฒันาของเมืองในเขตเทศบาล 
โดยมีนโยบายเพื/อความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่อย่างชดัเจน ซึ/ งการที/นโยบายจะประสบ
ความสาํเร็จไดน้ั+นขึ+นอยู่กบัหลากหลายองคป์ระกอบ การปฎิบติังานของพนกังานที/มีประสิทธิภาพถือว่า
เป็นสิ/งสาํคญัที/จะทาํใหก้ารดาํเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครนครปฐมประสบความสาํเร็จไดด้ว้ย 
ซึ/ งจากการศึกษาปัจจยัที/ถือว่ามีความสําคญัต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน ก็คือ เรื/องการรับรู้
บรรยากาศและการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร ซึ/งเชื/อวา่หากพนกังานรับรู้บรรยากาศขององคก์ารไดดี้ 
กท็าํใหมี้ความสุขในการทาํงาน สามารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์ในเรื/องการรับรู้
การสนับสนุนขององค์การก็เช่นกนั หากพนักงานรับรู้การสนับสนุนขององค์การได้ดี ก็จะทาํให้เกิด
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แรงจูงใจในการทาํงานในดา้นต่างๆ มีความสะดวกในการทาํงาน มีแรงให้เกิดความทุ่มในงาน และอีก
ประการสุดทา้ยก็ยงัเชื/อว่าหากพนกังานมีการรับรู้ในเรื/องบรรยากาศขององคก์ารไดดี้ ก็จะทาํใหรั้บรู้การ
สนบัสนุนขององคก์ารไดดี้ดว้ย เนื/องจากพนกังานจะมีการเปิดใจรับสิ/งที/ดีที/องคก์ารตอ้งการมอบให ้
       จากความสาํคญันี+ผูวิ้จยัมีความสนใจในประเด็นการรับรู้บรรยากาศขององค์การที/จะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้การสนับสนุนขององค์การดว้ย ดงันั+นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเรื/ อง “การศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศและการรับรู้การสนบัสนุนขององค์การที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม” เพื/อเป็นประโยชนต์่อการจดัทาํนโยบายดาํเนินงานต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื/อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 2. เพื/อศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 3. เพื/อศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 4. เพื/อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน
เทศบาลนครนครปฐม 
 5. เพื/อศึกษาการรู้การสนับสนุนขององค์การที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 6. เพื/อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การที/มีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององค์การ
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 

การรับรู้บรรยากาศขององค์การ 

1.ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน 
2.พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื/อง 
3.ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการ
ทาํงาน 
4.การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
5.พฒันาและปรับปรุงเครื/องมือ เครื/องใช ้
อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.การพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

 

การรับรู้การสนับสนุนของ

องค์กร 

1.ความมั/นคงในการทาํงาน 

2.การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3.หนา้ที/ความรับผิดชอบ 

4.ลกัษณะของงานที/ปฎิบติั 

5.การปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 
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สมมตฐิานการวจิยั 
 สมมติฐานที/ 1 การรับรู้บรรยากาศขององคก์ารมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม.   
 1. ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 2. การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื/องมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน
เทศบาลนครนครปฐม  
 3. ความปลอดภยัและคุณภาพชีวติที/ดีในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 4. การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม  
 5. การพฒันาและปรับปรุงเครื/ องมือ เครื/ องใช้ อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 6. การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 สมมติฐานที/ 2 การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 1. ความมั/นคงในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาล
นครนครปฐม 
 2. การได้รับการยอมรับนับถือมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม 
  3. หน้าที/ความรับผิดชอบมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานเทศบาล
นครนครปฐม  
 4. ลกัษณะของงานที/ปฎิบติัมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาล
นครนครปฐม  
 5. การปกครองของผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม  
 สมมติฐานที/ 3 การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
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 1. ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงานมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 2. การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื/องมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององค์การของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 3. ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงานมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนของ
องคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 4. การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมมีผลต่อการรับรู้การ
สนบัสนุนขององคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 5. การพฒันาและปรับปรุงเครื/ องมือ เครื/ องใช้ อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
 6. การพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที/ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาลนครนครปฐมจาํนวน 1,497 คน ขนาด
ตวัอย่างที/ใชใ้นการวิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทาง Yamane (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) โดย
กาํหนดใหมี้ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบัความเชื/อมั/นร้อยละ 95  
 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื/ องมือที/ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ/ งเป็น
แบบสอบถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ ส่วนที/ 1 ลกัษณะส่วนบุคคล, ส่วนที/ 2 การรับรู้
บรรยากาศขององคก์าร, ส่วนที/ 3 การรับรู้การสนบัสนุนขององค์การ, ส่วนที/ 4 ประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน, ส่วนที/ 5 ขอ้เสนอแนะทั/วไป   
 การทดสอบคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
 1. ดาํเนินการทดสอบคุณภาพของเครื/องมือที/ใชใ้นการวิจยั 2 ส่วน ดงันี+การตรวจสอบความ
เที/ยงตรงเชิงเนื+อหา (Content Validity) และการตรวจสอบความเที/ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยนาํแบบสอบถามไปถามผูท้รงคุณวฒิุ  
 2. ผูวิ้จยัตรวจสอบหาค่าความเที/ยงตรงเชิงเนื+อหา (Content Validity) ของเครื/องมือวดัโดยใช้
เทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence) พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาถามมีค่า
ระหวา่ง 0.50 -1.00 แสดงวา่ขอ้คาถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสามารถนามาใช้
ในการสอบถามไดจ้ริง จากการตรวจสอบความเที/ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื/องมือ 
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วดัดว้ยการทดสอบองคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.707 – 0.961 และหาค่าความเชื/อมั/น (Reliability) ของเครื/องมือวดัดว้ยค่าสัมประสิทธิk แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเชื/อมั/นของขอ้คาถามถามแต่ละดา้นมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.816 – 0.959 ซึ/งมีค่ามากกวา่ 0.70 ซึ/งแสดงวา่เครื/องมือมีค่าความเชื/อมั/นสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)  
 
ตารางที� 1 ค่านํ+าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสิทธิk แอลฟา 

 
 
 
 
 

ตวัแปร 
ค่านํ2าหนัก

องค์ประกอบ 
(Factor  Loading) 

ค่าสัมประสิทธิ4แอลฟา 
(Cronbach’s 

Alpha) 

การรับรู้บรรยากาศขององค์การ 
ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน 0.766 – 0.876 0.877 

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื/อง 0.707 – 0.832 0.816 

ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน 0.748 – 0.926 0.891 

การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

0.766 – 0.876 0.856 

พฒันาและปรับปรุงเครื/องมือ เครื/องใช ้อาคาร 
สถานที/ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.771 – 0.904 0.899 

การพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 0.737 – 0.910 0.896 

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ 
ความมั/นคงในการทาํงาน 0.747 – 0.888 0.873 

การไดก้ารยอมรับนบัถือ 0.794 – 0.908 0.921 

หนา้ที/ความรับผิดชอบ 0.743 – 0.887 0.881 

ลกัษณะของงานที/ปฎิบติั 0.772 – 0.905 0.881 

การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 0.798 – 0.820 0.866 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 0.811 – 0.961 0.959 
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สรุปผลการวจิยั 

 1. กลุ่มตวัอย่างที/ศึกษาครั+ งนี+  จาํนวน 316 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ (ร้อยละ 52.80) มีอายุ 25 - 
45 ปี (ร้อยละ 47.80) ระดบัการศึกษาปวส. (อนุปริญญา) (ร้อยละ 63.60) เป็นพนกังานจา้ง (ร้อยละ 62.30)
มีจาํนวนปีที/ทาํงาน 5 – 10 ปี (ร้อยละ 44.00) และรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 61.70) 
 2. พนกังานเทศบาลนครนครปฐมมีประสิทธิภาพในการทาํงาน อยู่ในระดบัมากที/สุด เมื/อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ พนกังานเทศบาลนครนครปฐมส่วนใหญ่ทาํงานที/ไดรั้บมอบหมายเสร็จสิ+น รวดเร็ว 
ทนัระยะเวลาที/กาํหนด รองลงมาคือ ทาํงานโดยใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า และประหยดั ท่านทาํงานที/ไดรั้บ
มอบหมาย ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เป็นประโยชนต่์อทางราชการ ท่านทาํงานไดอ้ย่างราบรื/น ไม่มีขอ้ติดขดัหรือ
มีอุปสรรคในการทาํงาน ท่านตดัสินใจในงานที/ทาํไดดี้ และสามารถรับผิดชอบได ้ท่านหาวิธีการในการ
ทาํงานใหม่ๆ จากประสบการณ์ทาํงาน เพื/อให้ไดง้านที/มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ยิ/งขึ+น ปริมาณงานที/
ท่านทาํได ้ครบตามจาํนวนที/ไดมี้การกาํหนดไว ้ท่านมีความขยนั ทุ่มเทในการทาํงาน ท่านทาํงานเฉพาะกิจ
ที/ไดรั้บมอบหมายไดดี้  การทาํงานของท่านตรงตามกฎระเบียบที/ไดมี้การกาํหนดไว ้และการทาํงานของ
ท่านตรงตามกฎระเบียบที/ไดมี้การกาํหนดไวน้อ้ยที/สุด 
 3. พนักงานเทศบาลนครนครปฐมมีการรับรู้บรรยากาศขององค์การในระดบัมาก เมื/อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ มีการรับรู้การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมสูงที/สุด รองลงมาคือ พฒันาและ
ปรับปรุงเครื/องมือ เครื/องใช ้อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนดา้นพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื/อง ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน และ
ดา้นการบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม นอ้ยตามลาํดบั 
 4. พนกังานเทศบาลนครนครปฐมมีรับรู้การสนบัสนุนขององค์การในระดบัมากที/สุด เมื/อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ความมั/นคงในการทาํงานมากที/สุด รองลงมาคือ การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 
ลกัษณะของงานที/ปฎิบติั หนา้ที/ความรับผิดชอบ และการไดร้ับการยอมรับนบัถือนอ้ยตามลาํดบั 
 5. ผลการทดสอบ สหสัมพนัธ์กนั (Multicollinearity)ผูวิ้จยัขอทาํการตรวจสอบคุณสมบติั
ของตวัแปรว่าขอ้มูลเหมาะสมกบัเทคนิควิเคราะห์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดว้ยการหาค่า

สมัประสิทธิk สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหว่างกลุ่มตวัแปรร่วมกบั
การหาเมทริกซ์ความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ เพื/อหลีกเลี/ยงปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที/
สูงจนเกิน ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบ การทดสอบ ค่า
ความทนทาน (tolerance) และค่า VIF (variance inflation factors) ของตวัแปรแต่ละตวัเพราะปัญหาการ
ร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่เกิดขึ+น ถา้ค่าทนทานมากกว่า 0.1 และค่า VIF ไม่เกิน 10 (ดงัแสดงใน
ตารางที/ 2,3) 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1231 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตารางที� 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที/ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้บรรยากาศขององคก์าร
กบัการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

ตวัแปร POS WEf HC IDI SQ

W 

MT

E 

DI EP

EV 

VIF 

�� 4.32 4.40 4.12 4.17 4.17 3.75 4.36 4.38  

S.D. 0.70 0.69 0.76 0.69 0.93 0.99 0.79 0.70  

การรับรู้การสนบัสนุนของ
องคก์าร (POS) 

         

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
(WEf ) 

         

ความสามคัคีและเอื+ออาทร
ในการทาํงาน (HC) 

0.26** 0.22**       1.02 

พฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื/อง (IDI) 

0.26** 0.22** 0.90      1.07 

ความปลอดภยัและคุณภาพ
ชีวิตที/ดีในการทาํงาน(SQW) 

0.48** 0.51** 0.00 0.12*     1.21 

การบริหารงานที/มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรม (MTE) 

0.50** 0.32** 0.12* 0.23** 0.31**    1.35 

พฒันาและปรับปรุง
เครื/องมือ เครื/องใช ้อาคาร 
สถานที/ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DI) 

0.49** 0.20** 0.00 0.18** 0.37** 0.41**   1.35 

พิจารณาค่าตอบแทนอยา่ง
เป็นธรรม (EPEV) 

0.51** 0.00 -0.18 0.13 0.11* 0.28** 0.25**  1.12 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.05, **ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.01 
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ตารางที� 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที/ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้การสนบัสนุนของ
องคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

ตวัแปร WEf JS RES RESP JD DS VIF 

��  4.40 4.40 4.23 4.29 4.30 4.39  
S.D. 0.69 0.67 0.67 0.79 0.71 0.67  
ประสิทธิภาพในการทาํงาน (WEf)        
ความมั/นคงในการทาํงาน (JS) 0.51**      1.39 
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ(RES) 0.66** 0.47**     1.77 
หนา้ที/ความรับผิดชอบ (RESP) 0.73** 0.38** 0.59**    1.79 
ลกัษณะของงานที/ปฎิบติั (JD) 0.30** 0.28** 0.32** 0.37**   1.28 
การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา(DS) 0.23** 0.31** 0.20** 0.39** 0.37**  1.32 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.05, **ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.01 
  6.ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ตวัแปรการรับรู้บรรยากาศขององคก์ารที/
มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐมดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าการรับรู้บรรยากาศขององคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 คือ ความปลอดภยั
และคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน ( β  = 0.57, p < 0.05) รองลงมาคือ ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการ
ทาํงาน ( β  = 0.37, p < 0.05) การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ( β  = 0.33, p < 
0.05) และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื/อง ( β  = 0.18, p < 0.05) ดงันั+นจึงยอมรับสมมิตฐานรอง 1.1, 1.2, 1.3 
และ 1.4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 (ดงัแสดงในตารางที/ 4) 
  7. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตวัแปรการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐมดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารที/มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 คือ 
หนา้ที/ความรับผิดชอบ ( β  = 0.91, p < 0.05) รองลงมาคือ การไดรั้บการยอมรับรับถือ ( β  = 0.46, p < 
0.05) ความมั/นคงในการทาํงาน ( β  = 0.43, p < 0.05) และนอ้ยที/สุดคือ การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา (
β  = -0.17, p < 0.05) ดงันั+น สมมติฐานที/ 2 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.1, 1.2 และ 1.3 อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที/ระดบั 0.05 (ดงัแสดงในตารางที/ 4) 
  8. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ตวัแปรการรับรู้บรรยากาศขององคก์ารที/
มีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนคร
นครปฐมดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การรับรู้
บรรยากาศที/ มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของพนักงานเทศบาลนครนครปฐมอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 คือ การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ( β  = 1.26, p < 0.05) 
รองลงมาคือ ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน( β  = 1.03, p < 0.05) ความปลอดภยัและคุณภาพ
ชีวิตที/ดีในการทาํงาน( β  = 0.80, p < 0.05) พฒันาและปรับปรุงเครื/องมือ เครื/องใช ้อาคาร สถานที/ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( β  = 0.77, p < 0.05) และนอ้ยที/สุดคือ การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม ( β  = 0.73, p < 0.05)   ดงันั+น สมมติฐานที/ 3 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.1, 1.3, 1.4, 1.5  
และ 1.6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 (ดงัแสดงในตารางที/ 4) 
 
ตารางที� 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธิk ถดถอยของการรับรู้บรรยากาศขององคก์าร การรับรู้
การสนบัสนุนขององคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน และการรับรู้บรรยากาศขององค์การที/มี
ผลต่อการับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

ตวัแปรต้น 
ตวัแปรตาม 

WEf POS 

การรับรู้บรรยากาศขององค์การ (POE) 
ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน (HC) 

 
0.37*** 
(0.09) 

  
1.03*** 
(0.15) 

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื/อง (IDI) 0.18* 
(0.07) 

 0.23 
(0.12) 

ตวัแปรต้น 
ตวัแปรตาม 

WEf POS 

ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน (SQW) 0.57*** 
(0.06) 

 0.80*** 
(0.10) 

การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม (MTE) 0.33** 
(0.10) 

 0.73*** 
(0.17) 

พัฒนาและปรับปรุงเครื/ องมือ เครื/ องใช้ อาคาร สถานที/  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DI) 

-0.78 
(0.09) 

 0.77** 
(0.16) 

การพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม(EPEV) -0.14 
(0.07) 

 1.26** 
(0.37) 

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (POS) 
ความมั/นคงในการทาํงาน (JS) 

  
0.43*** 
(0.07) 
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ตวัแปรต้น 
ตวัแปรตาม 

WEf POS 
การไดก้ารยอมรับนบัถือ (RES)  0.46*** 

(0.07) 
 

หนา้ที/ความรับผิดชอบ (RESP)  0.91*** 
(0.07) 

 

ลกัษณะของงานที/ปฎิบติั (JD)  -0.32 
(0.07) 

 

การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา(DS)  -0.17 
(0.06) 

 

Adjust 2
R          0.36                  0.66 0.61 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.05, **ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.01, ***ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที/ 0.001 
 

อภิปรายผล 
 ด้านการรับรู้บรรยากาศขององค์การ 
 การรับรู้บรรยากาศขององคก์ารเรื/องความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงานในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนักงานมีความให้ความสําคญัในเรื/องความสัมพนัธ์ที/ดีในการ
ทาํงาน การให้อภยัซึ/ งกนัและกนั ซึ/ งจะสร้างทีมงาน เป็นอนัหนึ/ งอนัเดียวกนั และบรรยากาศที/ดีในการ
ทาํงาน ซึ/งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์าร (Liwin and Stinger,1968)  คือ มิติดา้น
ความเป็นอนัหนึ/งอนัเดียวกนัและจงรักภกัดีต่อกลุ่ม ที/กล่าวว่า การรับรู้ถึงความเป็นอนัหนึ/งอนัเดียว การ
รับรู้ถึงความเป็นมิตร ความอบอุ่นและการสนบัสนุนซึ/งกนัและกนั 
 การรับรู้บรรยากาศขององค์การเรื/องพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื/องในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ/งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนกังานจะใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาตนเอง เพื/อความกา้วหนา้ในหนา้ที/
การงาน ซึ/งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีมิติของบรรยากาศองคก์าร (Pritchard & Kara sick, 1979) ซึ/ งกล่าวว่า ควร
ใหก้ารฝึกอบรมพฒันาพนกังานงานใหเ้หมาะสม เพื/อการพฒันาพนกังานและองคก์าร 
 การับรู้บรรยากาศขององค์การเรื/ องความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนกังานจะมุ่งเนน้การทาํงานที/มีความปลอดภยั และ
สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที/ดีได ้ซึ/ งถือว่าเป็นสิ/งสําคญัสําหรับพนกังานในองค์การ ซึ/ งสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีบรรยากาศองคก์าร (Jame& Jones, 1974, อา้งถึงใน ปิ/ นฤทยั ประดิษฐศิลป์, 2551: 51-52) ที/กล่าวว่า 
ลกัษณะและสภาพของหอ้งทาํงาน อุปกรณ์ในการป้องกนัอบติัเหตุ มีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
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 การรับรู้บรรยากาศขององคก์ารเรื/องการบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนักงานสามารถรับรู้และให้ความสําคญัถึงการ
บริหารงานของผูบ้ริหารได ้รับรู้ว่ามีความโปร่งใสและเป็นธรรมสาํหรับทุกฝ่ายที/เกี/ยวขอ้ง ซึ/ งสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการกาํหนดบรรยากาศองคก์าร (Altman, 2006 : 63) กล่าววา่ แนวทางการปฎิบติังานขององคก์าร
ตอ้งมีความยติุธรรมและสร้างสรรค ์
 การรับรู้บรรยากาศขององคก์ารเรื/องพฒันาและปรับปรุงเครื/องมือ เครื/องใช ้อาคาร สถานที/ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดบัมากที/สุด ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ เครื/ องมือ เครื/องใช ้
อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคญัในการทาํงานของพนกังาน เครื/องมือ เครื/องใช ้
อาคาร สถานที/ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที/ดีมีคุณภาพจะทาํใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ/ ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีองคป์ระกอบของบรรยากาศขององคก์าร (Jame& Jones, 1974, อา้งถึงใน ปิ/ นฤทยั 
ประดิษฐศิลป์, 2551: 51-52) ที/กล่าววา่ การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นองคก์าร จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจ
ในการทาํงานของพนกังาน 
 การรับรู้บรรยากาศขององคก์ารเรื/องการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที/สุด ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ในการทาํงาน ถือว่าเป็นเรื/อง
สาํคญัต่อพนกังานทุกๆ คน เนื/องจากทุกคนทาํงานก็เพื/อไดค่้าตอบแทนที/มีความเหมาะสม มาใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตให้ดาํรงอยู่ได ้รวมถึงอยู่อย่างสะดวกสบายและราบรื/น ซึ/ งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีองค์ประกอบ
ของบรรยากาศ (ปรัชญาดา เอี/ยมมาลีรัตน์, 2551 : 34) ที/กล่าวว่า การใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการตอ้งมี
ความเหมาะสมต่อพนกังาน 
 ด้านการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ  
 การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารเรื/องความมั/นคงในการทาํงานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที/สุด ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนักงานตอ้งการความมั/นคงในหน้าที/การทาํงาน ซึ/ งองค์การก็แสดง
หลกัการบริหารงานที/ทาํให้พนักงานมีความมั/นใจในการทาํงานกบัองค์การ จึงทาํให้พนักงานเห็นถึง
ความสําคญัในเรื/องนี+  ซึ/ งจะเป็นการจูงใจให้พนกังานอยากอยู่กบัองค์การต่อไป ซึ/ งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
สองปัจจยั (Herzberg,1959 : 45-49) ที/กล่าววา่ ความรู้สึกของพนกังาน ตอ้งการที/รู้สึกว่ามีความมั/นคงที/ได้
ทาํงานกบัองคก์ารที/ทาํงานอยู ่
 การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารเรื/องการไดรั้บการยอมรับนบัถือภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที/สุด ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนักงานที/ทาํงานร่วมกนัในองค์การ จะตอ้งการการยอมรับจากเพื/อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาในความสามารถและอีกหลายๆ เรื/อง จะทาํให้ทาํงานอยู่ในองค์การไดอ้ย่าง
ภาคภูมิใจ ซึ/ งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg,1959 : 45-49) ที/กล่าวว่า บุคคลตอ้งการการไดรั้บ
ความยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา เพื/อนร่วมงาน กลุ่มเพื/อนและบุคคลทั/วๆไป 
 การไดรั้บการสนบัสนุนขององคก์ารเรื/องหนา้ที/ความรับผิดชอบภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที/สุด ซึ/งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนกังานตอ้งการมีอาํนาจในหนา้ที/ของตน ที/จะสามารถตดัสินใจในงาน
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ดว้ยตนเองได ้ เพื/อความสะดวก รวดเร็วในการทาํงาน ซึ/งเป็นสิ/งที/พนกังานใหค้วามสาํคญั ซึ/งสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg, 1959 : 45-49) ที/กล่าววา่ บุคคลพึงพอใจที/ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
งาน และมีอาํนาจอยา่งเต็มที/ 
 การไดรั้บการสนบัสนุนขององคก์ารเรื/องลกัษณะของงานที/ปฎิบติัภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที/สุด ซึ/งเหตุผลอาจเป็นเพราะ พนกังานใหค้วามกบัลกัษณะงาน ที/ตอ้งมีลกัษณะไม่น่าเบื/อ จาํเจ งาน
จะตอ้งมีลกัษณะสร้างสรรค ์ และเป็นเชิงรุก จึงทาํใหพ้นกังานอยา่งที/ทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ ซึ/ ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg, 1959 : 45-49) ที/กล่าววา่ พนกังานรู้สึกที/ดีต่องาน วา่งานนั+นเป็น
งานไม่ที/จาํเจ ไม่น่าเบื/อ ทา้ทาย ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
 การไดรั้บการสนบัสนุนขององคก์ารเรื/องการปกครองของผูบ้งัคบับญัชาภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากที/สุด ซึ/งเหตุผลอาจเป็นเพราะ การปกครองของผูบ้งัคบับญัชาที/ดี จะทาํใหพ้นกังานทาํงานอยูก่บั
องคก์ารไดอ้ยา่งเป็นสุข ทั+งในดา้นความสมัพนัธ์กบัพนกังานที/ดี ความยติุธรรมในการบริหารกบัทุกๆฝ่าย 
จึงทาํใหพ้นกังนใหค้วามสาํคญัในขอ้นี+  ซึ/ งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg,1959 : 45-49) ที/กล่าว
วา่ พนกังานตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาที/ดาํเนินงานดี มีความยติุธรรมในการบริหารงาน 
 ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที/ที/สุด ซึ/ งเหตุผลอาจเป็นเพราะ
องคก์ารมีการมุ่งเนน้หลกัการบริหารงานและดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ พนกังานจึงตอ้งพฒันาการ
ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื/อใหง้านประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร จึงจะสามารถ
อยูก่บัองคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข มั/นคง และกา้วหนา้ไปพร้อมกบัองคก์ร จึงส่งผลใหพ้นกังานมีการรับรู้
ในเรื/องประสิทธิภาพนี+ เป็นอยา่งดี 
 การอภิปรายข้อค้นพบจากการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที/  1 การรับรู้บรรยากาศขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม.   
  1.1 ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม เป็นเพราะว่าพนกังานพอใจที/จะมีความสัมพนัธ์ที/ดีในองค์การและ
ชอบลกัษณะการทาํงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ซึ/ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหรรษมณ ประสาทแก้ว 
(2554) เรื/องความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองคก์าร ค่านิยมในการทาํงาน และพฤติกรรม การ
สร้างความสําเร็จในองค์การ ซึ/ งพบว่า การติดต่อสื/อสารและมีส่วนร่วมในองค์การของพนักงานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความสาํเร็จในองคก์าร 
  1.2 การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื/องมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม เป็นเพราะวา่ พนกังานตอ้งการพฒันาตนเองและเจริญกา้วหนา้ในองคก์าร 
ซึ/งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภาพร ทศันแสงสูรย ์(2552) เรื/องความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การในเชิงบวก ความผูกพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที/ดีขององค์การ ในวิสาหกิจ
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ขนาดย่อม ประเภท อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก ซึ/ งพบว่า การรับรู้บรรยากาศองคก์ารในเรื/องการ
สนบัสนุนพนกังานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัธ์และเป็นสมาชิกที/ขององคก์าร ซึ/ งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน  
  1.3 ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม เป็นเพราะว่า คุณชีวิตที/ดี จะทาํให้ทาํงานไดอ้ย่างเต็มที/ซึ/ ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชานุช พนัธเนียะ(2553) ซึ/ งพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูที/
ปฎิบติังานในโรงเรียนที/สงักดัเครือข่ายอยูใ่นส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานของขา้ราชการครู 
  1.4 การบริหารงานที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม เพราะวา่ การบริหารงานที/ดี ทาํใหพ้นกังานอยากทาํงาน
ใหเ้ต็มที/ ซึ/ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรดา มณีพลายพรรณ (2549) ซึ/ งพบว่า การบริหารงานโดยรวมและ
ปัจจยัพฤติกรรมของผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที/
ระดบั .05  
  1.5 การพฒันาและปรับปรุงเครื/องมือ เครื/ องใช ้อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม อาจเพราะพนกังาน
ตอ้งการบรรยากาศการทาํงานเดิมๆ และไม่ชอบเทคโนโลยีใหม่ ซึ/ งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิติกร 
บุญประคอง (2550) ซึ/ งพบวา่ การรับรู้บรรยากาศของององคก์ารดา้นการพฒันาสิ/งแวดลอ้มทางกายภาพมี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน   
  1.6 การพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนักงานเทศบาลนครนครปฐม เพราะค่าตอบแทนเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงาน ซึ/ งไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสุภาภรณ์ อินทรประสาท (2553) ซึ/ งพบว่าดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์าร และความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อการความเต็มใจที/
จะทุ่มเทและพยายามปฎิบติังานเพื/อองคก์าร 
 สมมติฐานที/ 2 การรับรู้การสนบัสนุนขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
  2.1 ความมั/นคงในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม เพราะความรู้สึกมั/นคง ทาํให้พนกังานอยากทาํงานกบัองค์การ ซึ/ งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของญานินี รัตตกุล (2554) เรื/องการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานและผลการปฎิบติัตามบทบาท
หนา้ที/ของพนกังานบริษทัต่างชาติแห่งหนึ/ ง ซึ/ งพบว่า ความมั/นคงในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัผลการปฎิบติังานของพนกังานตามบทบาทหนา้ที/อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  2.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน
เทศบาลนครนครปฐม เพราะ การยอมรับซึ/ งกนัและกนั ทาํใหพ้นกังานทาํงานร่วมกนัไดดี้ ซึ/ งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของกิตติวฒัน์ ถมยา (2553) เรื/องแรงจูงใจในการปฎิบติังานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออก
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บตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ/งพบวา่ การยอมรับนบัถือมีผลทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังานและความสาํเร็จในงาน 
   2.3 หน้าที/ความรับผิดชอบมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม เพราะการมีอาํนาจตดัสินใจเตม็ที/ ทาํใหพ้นกังานอยากทาํงานใหส้าํเร็จและสามารถ
ทาํงานไดส้ะดวก  ซึ/ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติวฒัน์ ถมยา (2553) เรื/องแรงจูงใจในการปฎิบติังาน
ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ/ งพบว่า ความรับผิดชอบมีผล
ทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานและความสาํเร็จในงาน  
  2.4 ลกัษณะของงานที/ปฎิบติัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน
เทศบาลนครนครปฐม เพราะ ลกัษณะงานบางครั+ งเป็นงานเดิมๆ จึงทาํให้เบื/อหน่ายซึ/ งไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของญานินี รัตตกุล (2554) เรื/องการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานและผลการปฎิบติัตามบทบาท
หนา้ที/ของพนกังานบริษทัต่างชาติแห่งหนึ/ง ซึ/ งพบว่า ลกัษณะงานที/ปฎิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผล
การปฎิบติังานของพนกังานตามบทบาทหนา้ที/อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  2.5 การปกครองของผู ้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม เพราะการปกครองที/ดี จะทาํใหพ้นกังานรู้ไดรั้บการผลกัดนัและสนบัสนุน
ของผูบ้งัคบับญัชา ใหท้าํงานไดส้าํเร็จ ซึ/ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติวฒัน์ ถมยา (2553) เรื/องแรงจูงใจ
ในการปฎิบติังานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ/ งพบว่า การ
ปกครองของผูบ้งัคบับญัชามีผลทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานและความสาํเร็จในงาน
 สมมติฐานที/ 3 การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม 
  จากการศึกษายงัไม่พบงานวิจยัที/มีความเกี/ยวขอ้งและศึกษานี+ของหน่วยงานราชการ 
จึงทาํการอภิปรายผลจากทฤษฎีที/มีความเกี/ยวขอ้ง ซึ/ งผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศที/มีผลต่อการ
รับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม คือ การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม ความสามคัคีและเอื+ออาทรในการทาํงาน ความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน พฒันา
และปรับปรุงเครื/ องมือ เครื/ องใช้ อาคาร สถานที/ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภยัและ
คุณภาพชีวิตที/ดีในการทาํงาน ตามลาํดบั ซึ/ งจากการวิเคราะห์จะพบว่าการที/พนกังานรับรู้บรรยากาศของ
องค์การไดดี้ ก็จะสามารถรับรู้การสนบัสนุนขององค์การไดดี้ดว้ย ซึ/ งการรับรู้และให้ความสําคญั ซึ/ งมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัที/มีผลต่อการรับรู้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) คือ ความตอ้งการของผู ้
รับรู้จะรับรู้และตอบสนองในสิ/งที/ตนเองตอ้งการ เป็นเหตุจูงใจที/จะรับรู้ไดดี้และรวดเร็ว 
  

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัครั+ งนี+ เป็นการวิจยัเรื/องการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศและการรับรู้การ
สนบัสนุนขององคก์ารที/มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเทศบาลนครนครปฐม จึงมี
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ขอ้เสนอแนะในการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศและการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารใน
เทศบาลอื/นๆ รวมทั+งใชศึ้กษาการสนบัสนุนดา้นอื/นๆของหน่วยงานราชการ นอกจากเทศบาล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา เปรียบเทียบ และหาขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของครู
ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และ
การสุ่มอย่างง่าย จ านวน 234 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการและ
แบบสอบถามปลายเปิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
ผลการวิจยั มีดงัน้ี 
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 
กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร 
ดา้นการส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการจดัใหมี้ส่ิงส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศและประเมินผลการสอน ดา้นการจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครู ดา้นการตรวจ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน ดา้นการพฒันาและการสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ ดา้นการส่งเสริมใหมี้การ
พฒันาวิชาชีพ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด และดา้นการควบคุมการใช้เวลาในการ
สอน ตามล าดบั 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูท่ีมีระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร มากกว่าครูท่ีปฏิบติังานใน
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โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ มากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง 
 3. ขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 
กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูบ้ริหารควรแสดงให้เห็นถึง
วิสัยทศัน์ นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายท่ีชดัเจน ใชวิ้ธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส ารวจความตอ้งการ
ของครู จดัใหมี้การอบรมดา้นวิชาการแก่ครู และจดัสรรงบประมาณในการหานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผูน้ า , ภาวะผูน้ าทางวิชาการ 
Abstract 
 

The purpose of this research were to investigate, compare and elicit 

opinions of teachers toward Academic Leadership of Educational Administrators in 

private schools group 4 Bangkok under Office of the private Education Commission. 

The sample in this research is teachers in private schools group 4 Bangkok under 

Office of the private Education commission. 234 informants were collected through 

stratified random sampling and Simple random sampling. The research instrument 

were a questionnaires checklist and open-ended questionnaire. The obtained data was 

analyzed using percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and 

Scheffe’s method. 

The findings indicated that: 

 1. Opinions of teachers toward Academic Leadership of Educational 

Administrators in private schools group 4 Bangkok under Office of the private 

Education commission were at a high level both in each  and all aspects. Sort average 

from descending including Coordination Curriculum Implementation, 

Communicating School Goals, Framing School Goals, Providing Incentives for 

Learning, Supervising and Evaluation of Instruction, Providing Incentives for 

Teachers, Monitoring Student Progress, Developing and Enforcing Academic 

Standards, Promoting Professional Development, Maintaining High Visibility and 

Protection Instructional Time. 

 2. Compared opinions of teachers toward Academic Leadership of 

Educational Administrators in private schools group 4 Bangkok under Office of the 

private Education Commission classified by educational levels and work experience 

were not different but teacher’s opinions classified by the school’s size were different 

with a statistical significance of .05. Including teachers working in a small schools in 

the opinions of the administrators of academic leadership more than teachers working 

in medium schools and large schools. And teachers working in large schools in the 

opinions of the administrators of academic leadership more than teachers working in 

medium schools. 

 3. Teachers’ recommendations to Academic Leadership of Educational 

Administrators in private schools group 4 Bangkok under Office of the private 

Education commission should be define a clear vision, policy, role and goal, use a 

participation management method, survey of teachers’ need and provide opportunities 
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for teachers to receive extra training as well as set aside funds for purchasing new 

teaching materials and investing in new technology. 
 

Key word(s) : leadership , academic leadership 

 
บทน า 
 จากพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูป
การศึกษาคร้ังยิ่งใหญ่ มีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาตามมาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
กระบวนการจดัการเรียนการสอน กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเป้าหมายท่ี
ส าคญัคือ พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม          
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในการด าเนินการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้งอาศยัองค์กรปฏิบติัคือ สถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็น
ผูน้ าการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2546 : 2) 

การพฒันาคุณภาพของนกัเรียน เก่ียวขอ้งโดยตรงกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอนอย่างเอาใจใส่ และสนใจพฤติกรรมการสอนของครูใหม้าก 
นัน่คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหารงานวิชาการ    
เป็นผูรั้บผิดชอบการน าพาโรงเรียนไปสู่ความกา้วหนา้ และท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัตอ้งรักษาบรรยากาศของโรงเรียน จดัใหมี้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมการ
เรียนการสอน ก ากบัดูแลความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีบรรยากาศความคาดหวงัว่านกัเรียนจะประสบผลส าเร็จ 
และมีภาวะผูน้ าเชิงบริหารท่ีเข้มแข็ง (Edmonds, 1979) จึงมีงานวิจัยจ านวนมากเก่ียวกับโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล ทั้งในระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ไดร้ะบุว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการเป็นเร่ือง
จ าเป็น (Lezotte, 1994) ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นคนส าคญัท่ีสุดในโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอน     
ของครู มีอิทธิพลต่อระดบัความส าเร็จท่ีสูงของนักเรียนและมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ถา้โรงเรียนตอ้งการท่ีจะเป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูมี้
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ (Findley and Findley, 1992 อา้งถึงใน Chell, 1999) ภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ี
ส าคญัคือ ตอ้งมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จอย่างสูงของนกัเรียน ถา้มีเป้าหมายท่ีจะท าให้
โรงเรียนมีประสิทธิผล ก็ตอ้งหาแนวทางเพ่ือเนน้การใชภ้าวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน (Hughes 
and Ubben, 1989) การเรียนรู้ของนกัเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพ และการจดัองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น
เร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนั ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้
ทางการเรียน (Dimmock and Walker, 2005) ภาวะผูน้ าทางวิชาการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี
และตอ้งด าเนินการพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียน (ชยัรัตน ์หลายวชัระกลุ, 2547) 
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 โรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  เป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหก้ารประสานงาน การส่ือสารขอ้มูลระหว่าง
โรงเรียน และการบริหารงานต่าง ๆ ด าเนินไปในรูปแบบเดียวกนั จ านวน 22 โรงเรียน ดงัน้ี  1) โรงเรียน
สมาคมสตรีไทย  2) โรงเรียนธ ารงวิทย ์ 3) โรงเรียนอนุบาลพนัธ์พิศวฒันา 4) โรงเรียนอนุบาลอ่ิมเอม       
5) โรงเรียนบา้นครัววิทยา 6) โรงเรียนอนุบาลดรุณา 7) โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 8) โรงเรียนอนุบาลนิธิ
กานต ์9) โรงเรียนสัตยส์งวนวิทยา 10) โรงเรียนอนุบาลตนัติเมธ 11)โรงเรียนสวนมิสกวนั 12) โรงเรียน
โกวิทธ ารง 13) โรงเรียนเผยอิง 14) โรงเรียนสอนคนตาบอด 15) โรงเรียนอนุบาลบา้นแกว้ 16) โรงเรียนรุจิ
เสรีวิทยา 17) โรงเรียนสมัมาชีวศิลป์ 18) โรงเรียนประเทืองวิทยอ์ุรุพงษ ์19) โรงเรียนสวนบวั 20) โรงเรียน
อนุบาลมณีรัตน์ 21) โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 22) โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถมัภ์ จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง พ.ศ.2549 – 2553  ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ. (http://www.onesqa.or.th สืบคน้เม่ือ 10 มกราคม 2556)  
ผลปรากฏว่าโรงเรียนเอกชน กลุ่ม  4 กรุงเทพมหานคร   มีผลการประเมินคุณภาพท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ
โรงเรียนขนาดเลก็จะมีผลการประเมินในระดบัพอใช ้ถึงระดบัดี  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีผล
การประเมินในกระดับดี ถึง ระดับดีมาก โดยเฉพาะดา้นผูเ้รียนและด้านผูบ้ริหาร โดยด้านผูเ้รียนคือ
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสามารถบ่งช้ีใหเ้ห็นได้
วา่ผูบ้ริหารของโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าดา้นวิชาการ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพดงักล่าวดว้ย  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้ ท าใหผู้วิ้จยัไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผู ้วิจัย จึงสนใจศึกษาภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเ รียนเอกชน กลุ่ม 4 
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้เป็น
ข้อเสนอแนวทางให้ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนได้พัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ ซ่ึงจะส่งผลให้การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 
กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนก           
ตามระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน 
 3. เพ่ือหาขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  
กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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วธิีการวจิยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 598 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัยในคร้ังน้ี คือ               
ครูโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 234 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิและวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนกลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 ดา้น คือ 1) ภาวะผูน้ าดา้นการก าหนดเป้าหมายโรงเรียน 2) 
ภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน 3) ภาวะผูน้ าดา้นการนิเทศและประเมินผลดา้นการสอน 
4) ภาวะผูน้ าดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร 5) ภาวะผูน้ าดา้นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน 6) ภาวะผูน้ าดา้นการควบคุมการใชเ้วลาในการสอน 7) ภาวะผูน้ าดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 8) ภาวะผูน้ าดา้นการจดัใหมี้ส่ิงจูงใจใหก้บัครู 9) ภาวะผูน้ าดา้นการส่งเสริมใหมี้การ
พฒันาวิชาชีพ 10) ภาวะ ผูน้ าดา้นการพฒันาและสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ 11) ภาวะผูน้ าดา้นการจดัใหมี้
ส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ รูปแบบค าถามเป็นมาตราประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s raiting) โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความคิดเห็นของตนท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนท่ี 3 เป็น
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน  กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน         
น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) กบัครูท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คนโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ     
ครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .97 
 3.  วิธีการเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เก็บรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 1) ขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้าก
การใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 234 คน 2) ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจัยได้จากการศึกษาค้นควา้หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร 
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 4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไดจ้ากแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้จะน าขอ้มูลทั้งหมดมาลงรหัส   
และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลทางสถิติ   ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
คร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 

 
สรุปผลการวจิยั 

1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป ปฏิบติังาน
อยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนท่ีปฏิบติังานตั้งอยู่ในเขตราชเทวี และสอนในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบั
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

2.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 ดา้น พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.28 , S.D. = .42) เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ภาวะ
ผูน้ าดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร ( ̅= 4.36 , S.D.  = .54) ภาวะผูน้ าดา้นการส่ือสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน ( ̅= 4.35 , S.D.  = .56) ภาวะผูน้ าดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ( ̅= 4.32 , S.D.  = 
.55) ภาวะผูน้ าดา้นการจดัใหมี้ส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ( ̅= 4.32 , S.D.  = .57) ภาวะผูน้ าดา้นการนิเทศ
และประเมินผลการสอน ( ̅= 4.29 , S.D.  = .60) ภาวะผูน้ าดา้นการจดัใหมี้ส่ิงจูงใจใหก้บัครู ( ̅= 4.29, S.D.  
= 60) ภาวะผูน้ าดา้นการตรวจความกา้วหนา้ของนกัเรียน ( ̅= 4.27 , S.D.  = 56) ภาวะผูน้ าดา้นการพฒันา
และการสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ ( ̅= 4.27 , S.D.  = .59) ภาวะผูน้ าดา้นการส่งเสริมใหมี้การพฒันา
วิชาชีพ ( ̅= 4.26, S.D.  = .57) ภาวะผูน้ าดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียน ( ̅= 4.25 , S.D. = 59) และ
ภาวะผูน้ าดา้นการควบคุมการใชเ้วลาในการสอน ( ̅= 4.14 , S.D. = 65) ตามล าดบั 

3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนก
ตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  1) จ าแนกตามระดบัการศึกษา ไดแ้ก่  ระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกัน 2) จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี   
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5-10 ปี และประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 11 ปีขั้นไป พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ภาวะผูน้ าดา้นการพฒันาและการสร้างมาตรฐาน
ดา้นวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดท้ าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ครู
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ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นการพฒันาและการ
สร้างมาตรฐานดา้นวิชาการมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานระหว่าง 5-10 ปี 3) จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี 7 
ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ดา้น
การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการนิเทศและประเมินผลการสอน ดา้นการตรวจความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน ดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ดา้นการจดัใหมี้ส่ิงจูงในใหก้บัครู และดา้นการ
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาวิชาชีพ จึงท าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ พบวา่ 1) ดา้น
การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนมากกว่า
ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ 2) ดา้นการส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้น
การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน มากกว่าครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่   3) ดา้นการนิเทศและ
ประเมินผลการสอน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านการนิเทศและประเมินผลการสอน มากกว่าครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ 4) ดา้นการตรวจความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ด้านการตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน มากกว่าครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นการตรวจความกา้วหน้าของนักเรียน 
มากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ 5) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด มากกว่าครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 6) ดา้นการจดัใหมี้ส่ิงจูงใจใหก้บัครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั      7) ดา้นการส่งเสริมใหมี้
การพฒันาวิชาชีพ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นการ
ส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ มากกว่าครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ มากกว่าครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

4.  ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 
เรียบเรียงและจดักลุ่มโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์เน้ือหาแลว้สรุปเป็นประเด็นส าคญั ดงัน้ี ดา้นการส่ือสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน ผูบ้ริหารควรแสดงใหเ้ห็นถึงวิสยัทศัน ์นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายท่ีแน่ชดัเพ่ือใหค้รูน าไป
ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียน ผูบ้ริหารควรใชวิ้ธีการบริหารแบบมีส่วน
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ร่วม เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็น ตรวจสอบระบบงานวิชาการอย่างเขม้งวด เพ่ือป้องกนัความ
ผิดพลาดอนัเป็นผลเสียแก่นกัเรียน  ดา้นการจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครู ผูบ้ริหารควรส ารวจความตอ้งการ
ของครูเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่ครู ดา้นการส่งเสริมให้มี
การพฒันาวิชาชีพ ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การอบรมดา้นวิชาการแก่ครูเพ่ือให้ครูไดมี้ความรู้และทกัษะดา้น
งานวิชาการ และจดัสรรงบประมาณในการหานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือประกอบการเรียน
การสอน 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจยัท่ีพบว่า  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากครู ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว่า   ผู ้บริหารโรงเ รียนเอกชน  กลุ่ม 4 
กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีการบริหารงานท่ีให้
ความส าคัญกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน  โดยพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ  สามารถ
อ านวยการด้านการเรียนการสอนได้  รวมทั้งการน ากระบวนการบริหารมาประสานกบัขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีคุณภาพ  นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัพฒันาครู
ให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งให้การสนับสนุนดา้น
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็น  ซ่ึงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตร  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรในโรงเรียน  เม่ือเป็นเช่นน้ี 
จึงมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ครูท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประยรู อาคม (2548) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย อ าเภอสังคม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต1 พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 
กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1.  จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ระดบัการศึกษาปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามไม่มีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหาร บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอย่างชดัเจน ไม่ว่าครูจะมีระดบั
การศึกษาใดผูบ้ริหารสามารถอธิบายสร้างความเขา้ใจและส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันาเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทางวิชาการของโรงเรียนใหค้รูไดน้ าเอาเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวิชาการของโรงเรียนไปปฏิบติัได ้ท าให้
ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกัน            
ซ่ึงสอดคลอ้งกับ วิรัตน์ ปานแก้ว (2552) ท่ีท าการวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน   
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ขนาดเลก็ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตรเขต1 และ เขต2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

2.  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นการพฒันาและสร้างมาตรฐานดา้ยวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีโดยภาพรวมอาจเป็นเพราะในการท างานปัจจุบนัของครูผูต้อบแบบสอบถามไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารปฏิบติัและใหโ้อกาสกบัครูดว้ยความเสมอ
ภาคไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการท างานท างานมากนอ้ยเพียงใด ดูแลเอาใจใส่และมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและ
นกัเรียนอย่างใกลชิ้ดสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้
รางวลัต่างๆเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครู ท าใหค้รูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวีรชาติ  วิลาศรี (2550) ท่ีท า  
การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ  
เขต 2 พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3.  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี 7 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการนิเทศและ
ประเมินผลการสอน ดา้นการตรวจความกา้วหน้าของนักเรียน ดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน     
ดา้นการจดัให้มีส่ิงจูงในให้กบัครู และดา้นการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ ทั้งน้ีโดยภาพรวมอาจเป็น
เพราะครูท่ีตอบแบบสอบถามปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ทางวิชาการท่ีแตกต่างกนั ครูท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติัในโรงเรียนขนาดเลก็ ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็ก
อาจจะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของงบประมาณ บุคลากร ว ัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนหรือสถานท่ี                     
ท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบติักิจกรรมดา้นวิชาการ ท าให้ผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการเป็นอยา่งมาก หรือบางคร้ังตอ้งลงมือปฏิบติังานร่วมกบัคณะครูดว้ยในขณะท่ีโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่มีงบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนหรือสถานท่ีท่ีสามารถอ านวย
สนบัสนุนให้มีกิจกรรมทางวิชาการอย่างเต็มท่ี ผูบ้ริหารเพียงสั่งการให้หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบ
จากนั้นให้หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กระจายงานใหค้รูผูรั้บผิดชอบในงานนั้นๆ อีกที ท าให้ครูท่ีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
จกัรกฤษ วงษช์าลี (2551) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 
กลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูบ้ริหารควรแสดงใหเ้ห็นถึง
วิสัยทศัน์ นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายท่ีชดัเจน ใชวิ้ธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส ารวจความตอ้งการ
ของครู จดัใหมี้การอบรมดา้นวิชาการแก่ครู และจดัสรรงบประมาณในการหานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือน าผลวิจยัไปใช ้
       จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4  
กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น มีประเดน็ส าคญัท่ีควรเสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.1  ดา้นการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน จากการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการท่ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ควรน าไปส่งเสริมและพฒันางานดา้นวิชาการของโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารควรประเมินความตอ้งการ
ของครู โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาพฒันาเป้าหมายดา้นวิชาการของโรงเรียน และควร
จดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของครูในการพฒันาเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของโรงเรียน 
 1.2 ภาวะผูน้ าดา้นการดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด จากการวิจยัพบว่า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรน าไปส่งเสริมและพฒันางานดา้นวิชาการของโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารควร
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือดูวา่ครูไดใ้ชเ้วลาในการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนอย่างเต็มท่ี และบนัทึกการ
นิเทศเพ่ือประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูว่าสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียนและควรก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการประสานงานการใชห้ลกัสูตรให้ชดัเจน เช่น รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือหวัหนา้หมวดวิชา เป็นตน้ 
 1.3  ภาวะผูน้ าดา้นการส่งเสริมใหมี้การพฒันาวิชาชีพ จากการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 4  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ควรน าไปส่งเสริมและพฒันางานดา้นวิชาการของโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารควรใหก้ารตอบ
แทนครูท่ีมีความสามารถพิเศษดว้ยการเล่ือนต าแหน่ง จดัให้มีการฝึกอบรมการใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ประกาศเกณฑต่์างๆ ทางวิชาการใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ และควร
จดันิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบถึงพฒันาการทางการเรียนของนกัเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ 
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 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มอ่ืนๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 
 2.2  ควรศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษาในโรงเรียนท่ีมีการ
บริหารงานวิชาการท่ีเป็นเลิศเพ่ือคน้หาแนวทางปฏิบติั 
 2.3  ควรศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความตอ้งการของ
ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษา 
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Abstract 

Watershed is a complexity area which is contained of various biological processes. A watershed 
boundary can be a small area like a village or a huge area like a region, so a study on watershed area 
need to specific the watershed boundary distinctly. In the past, a researcher used to use a topographic 
map or a landscape survey to delineate the watershed boundary. However, this method is changed to 
use Digital Elevation Models (DEMs) when the satellite survey has developed. Therefore, this 
research aims to compare the accuracy of the watershed boundaries that derived from the different 
types of DEMs, SRTM and ASTER-GDEM, with the watershed boundaries from Department of 
Water Resource, Thailand. Also, this study purposes to conduct the data choosing for watershed 
boundary’s delineation. 

The method of this study initiates from watershed boundaries delineation by using SRTM DEM and 
ASTER-GDEM. Then, using a visual method and statistical methods compare the watershed 
boundaries which are generated form the digital elevation models with watershed boundaries of 
Department of Water Resource. By visual, it is found that the watershed boundaries derived from 
SRTM and ASTER-GDEM are 3.41% and 3.57% smaller respectively. The difference of the 
watershed shape is clearly in the north and the east part of the watershed. The statistic indicated that 
there is a significant difference at 99% (p<0.01) of confident level, but comparing the watershed 
boundaries derived from SRTM with ASTER-GDEM at the same confident level, there is no a 
significant difference. Form the test of correlation between the differences of watershed boundaries 
and the elevation, it is found that there are a correlation especially in the northern part. It is because in 
the north area has a various elevations more than the east part of the watershed. 

The result of this research shows that both SRTM and ASTER-GDEM give the different watershed 
boundaries from the boundary of Department of Water Resource. On the other hand, there are no 
differences in term of statistic between comparing SRTM watershed boundaries with ASTER-GDEM 
watershed boundaries. Therefore, the accuracy of watershed delineation cannot depend on only digital 
elevation models. It could be use more components such as survey data and geological information to 
help to provide a correct boundary.  

Keyword: Watershed Boundary, Digital Elevation Models, SRTM, ASTER-GDEM, T-Test 

 

1. Introduction 

Watershed is the new word that formulates by forest specialists to use instead of basin which 
means the space that have the canal through the area. (Jankaew, 2008) Watershed means the unit area 
that has a slope down from divide and can let water flow to water path. Watershed study used to use a 
divide as a first priority to delineate watershed boundary. Watershed delineation is very important 
because it may change the factors in a study.  

In the past, a study about watershed always used Topographic Map to delineate watershed 
boundary. Then, surveying in an area to examine and time prove the accuracy of the boundary. Those 
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methods could waste a lot of surveyors, times and money. Also, it might impossible to do in a big 
watershed. Nowadays, a study of watershed is used Digital Elevation Model (DEM) which is free and 
has various accuracy to delineate a boundary. Moreover, DEM was covered nearly all of the earth 
surface, it could use to delineate a big watershed and no need too much surveying. (Pryde and Osorio, 
2007) 

The famous DEM for a study in general is SRTM and ASTER-GDEM. SRTM is a free digital 
elevation model constructed by Shuttle Radar Topography Mission Project. This project is a 
cooperation project of NIMA and NASA that use a space radar technology for topographic surveying. 
(NASA, 1998) In term of data collecting, SRTM uses Interferomatic Synthetic Aperture Radar Data 
to collect data because it can survey in every weather condition.(Solberg, 2013) SRTM has possibility 
to cover earth surface about 80% from Latitude 60 degree north to 56 degree south.  Horizontal 
accuracy is 30 and 90 meters. SRTM in use is divided into two groups which are 1 arc-sec SRTM and 
3 arc-sec SRTM. (Ponpoon and others, 2009) The other one is ASTER-GDEM. This DEM is free of 
charge like SRTM. It is emerged from ASTER Global Digital Elevation Models Project by using 
satellite photogrammetry method from space bone. ASTER-GDEM has 15 meters of spatial resolution 
in flight elevation and covers 95% of earth surface from Latitude 80 degrees north to 80 degrees 
south. At 95% of confident level, ASTER-GDEM has 20 meters vertical accuracy and 30 meters 
horizontal accuracy. (Tachikawa and other, 2011) 

2. Methodology 

2.1 Data Using 
1.) SRTM DEM that comes from website srtm.csi.cgiar.org at 90 meters accuracy. Using data 

is srtm_10_56.tif. 
2.) ASTER-GDEM that comes from website gdem.ersdac.jspace.or.jp at 30 meters accuracy. 

Using data is ASTGTM2_N12E098, ASTGTM2_N12E099, ASTGTM2_N13E098 and 
ASTGTM2_N13E099. 

3.) Watershed boundaries derived from Department of Water Resource, Thailand, 2011.  

2.2 Data Preparation 
After collecting data from three sources which are watershed boundaries of Department of 

Water Resource, SRTM DEM and ASTER-GDEM, all of this information be prepared following the 
steps below. 

1.) Specifying the Georeference as UTM WGS1984 Northern Zone 47 N 
2.) Delineating watershed boundaries from DEM follow Jirakajohnkul, 2012 
3.) Analyzing Distance by using Euclidean Distance (Greenacre) 

 
2.3 Result Analysis 

Result that used in analysis process was a result from comparing watershed boundaries which 
are derived from SRTM and ASTER-GDEM with watershed which is derived from Department of 
Water Resource. First of all, the research uses visual interpretation to find a different from three 
watershed boundaries. Next, the study use Euclidean Distance to measure the distance from SRTM 
and ASTER-GDEM watershed boundaries in places that have the position different from Department 
of Water Resource’s boundary. Then, using T-Test evaluates the distance values between the 
boundaries in term of statistic. Finally, using correlation analyzes a relationship between distance and 
elevation that derived from DEM.  In this case, a study analyzes a relationship only in the north and 
east part and classes an elevation to three groups which are 0 to 100 meters, more than 100 to 200 
meters and more than 200 meters. 
 

2.4 Study Area 
A study area is Lamphachi Watershed. This watershed is a water resource of Maeklong River. 

Shape of the watershed is look like a leaf. Lamphachi Watershed has an area cover between Suan 
Phueng, Ratchaburi and Dan Makham Tia, Kanjanaburi and a total area is 2511.55 square meters 
(1,596,718 rai) It is located at Latitude 13o 8’ north – 13o 55’ north and Longitude is 99o 33’ east. 
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(Kadeetham and others, 1999) The elevation is 12-1156 meters from means sea levels and slope is 
59.77 degees. Lamphachi River is a primary river and derives water from a water source on the 
mountain in the southwest area. Water which is flow in Lamphachi Watershed is flow out into the 
north direction to Kwae Noi River. There are many streams flow into Lamphachi River such as Huai 
Krum, Huai Ta Keuy and Huai Nam Kun. The important mountain in this area is Ta Now Sri 
Mountain which is the west boundaries separate Thailand from Myanmar. Topography in the south 
and west part of area is complex mountain which is contained a water source of MaeKlong River. In 
the east part is a rolling plain, plain, plain on the highland. Also, delta plain in Dan Makham Tia area 
and plain between the hill which is narrow and lay along a river. 
 
 

 
 
Figure 1. The methodology of a study of Comparison of  Watershed Boundaries Derived from SRTM 

and ASTER-GDEM Digital Elevation Datasets with Watershed Boundaries from 
Department of Water Resource, Thailand. 

 
3. Result and Disussion 

From visual interpretation, the result indicated that watershed boundaries that derived from SRTM 
and ASTER-GDEM are smaller than Department of Water Resource’s boundary. There are clearly 
that has the differences in the north and east part. (Figure 3.) Area of watershed boundary from 
Department of Water Resource is 2574.74 square meters but area of SRTM is 2486.91 square meters 
and ASTER-GDEM is 2482.75 square meters. Thus, SRTM and ASTER-GDEM watershed 
boundaries is smaller 3.41% and 3.75% respectively.  

From evaluating the different of watershed boundaries by measuring the distance between 
Department of Water Resource’s boundary and DEM’s boundaries, the result shown that the farthest 
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distance in the north of SRTM is 6113.10 meters and ASTER-GDEM is 6183.57 meters. The farthest 
distance in the east of SRTM is 4341.66 meters and ASTER-GDEM is 5880.31 meters. When testing 
the result by statistic method, the result presents in the Table 1. 

 

Figure 2. Lamphachi Watershed 
 

Table 1. The result of comparison of the distance between watershed boundaries derived from SRTM 
and ASTER-GDEM Digital Elevation Datasets with Watershed Boundaries from 
Department of Water Resource, Thailand. 

Statistic  SRTM ASTER-GDEM 

Mean 223 193.37 

Standard Error 12 12.26 

Standard Deviation 724.30 740.33 

Sample Variance 524616.23 548094.55 

Minimum 0 0 

Maximum 6113.10 6185.90 

T-Test ( Confidence Level 99%) 18.58 15.77 

p value 0.00 0.00 
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From Table 1, it indicated that the distance of DEM’s watershed boundaries is different from 

Department of Water Resource’s boundary in term of statistic at 99% of confident level (p value< 
0.01). However, the distance of SRTM’s boundary is not different from ASTER-GDEM’s boundary 
in term of statistic at 99% of confident level (p value=0.08). Thus. It can infer that SRTM and 
ASTER-GDEM watershed boundaries are not different. 

 

Figure 3. Comparison of  Watershed Boundaries Derived from SRTM and ASTER-GDEM Digital 
Elevation Datasets with Watershed Boundaries from Department of Water Resource, 
Thailand. 

From a relationship between distance and elevation value that derived from DEMs. Independent 
various is elevation and dependent various is distance. Analysis is separated to north and east part and 
classed the elevation in each part into 0 to 100 meters, more than 100 to 200 meters and more than 
200 meters. In north part uses 178 points and east part uses 103 point for the analysis. The result from 
the analysis is shown in Table 2. 
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Table 2 The result of comparison of distance and elevation value that derived from DEMs. 
 

Elevtion 
(Meters) 

SRTM (R2) ASTER-GDEM (R2) 
North East North East 

0-100 0.68 0.70 0.08 0.00 
more than 100-200 0.27 0.04 0.00 0.01 

more than 200 0.17 0.70 0.01 0.00 
 

From Table 2, it found that the distance is related to the elevation in the north part at 0-100 meters. 
However, the relationship is not shown in the east part. It is because in the north is a mountain area 
and has various elevation more than the east which is a flat area. This indicated that DEMs’ accuracy 
is limited, so it is more incorrect in a flat area. Furthermore, the information from Department of 
Water Resource points that in the area which is limestone geology and karst topography, they did not 
use only divide to delineate the watershed boundaries. This geological condition can make a 
watershed has a physical as a cave and hole distributing in the area. The watershed will lost 
somewhere and sometime it flows into the cave under the mountain and leak to the nearest watershed. 
If use only divide to delineate the boundaries, it will give small watershed area than expected. 
(Department of Water Resource, 2011.) Lamphachi Watershed also be in this condition and 
topography. It can summarize that SRTM and ASTER-GDEM watershed boundaries are smaller than 
watershed boundary from Department of Water Resource because of geology condition. 

4. Conclusion 

This research aims to conduct the data choosing for watershed boundaries’ delineation. The study 
is Comparison of Watershed Boundaries Derived from SRTM and ASTER-GDEM Digital Elevation 
Datasets with Watershed Boundaries from Department of Water Resource, Thailand. 

The result found that watershed boundaries derived from SRTM and ASTER-GDEM is smaller 
than Department of Water Resource’s boundary and have differences in term of statistic. On the other 
hand, SRTM’s boundary is not difference from ASTER-GDEM’s boundary in term of statistic.  It can 
infer that watershed boundaries from SRTM and ASTER-GDEM as the same. 

The clearly differences part between watershed boundaries that derived from SRTM, ASTER-
GDEM and  Watershed Boundaries from Department of Water Resource are in north and east part. It 
might because of an accuracy of DEM in a flat land and geological condition. Lamphachi watershed is 
in an limestone geology and karst topography. Department of Water Resource did not use only divide 
to delineate a boundary in the area that has a condition like this. 

Using DEM to delineate watershed boundaries might have a limitation about area and accuracy 
but it is an up to date surveying. Also, it hhas a lot of advantages because iit can help to reduce time to 
delineate a watershed boundaries. Many points on the boundaryies from SRTM and ASTER-GDEM 
are the same as the boundary from Department of Water Resource. There are only 4% of area that is 
incorrect. In addition, both watershed boundaries from DEMs give the boundary that are not 
difference in term of statistic. 
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ช่ือผลงานวจิยั  การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน วิชา ทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ช่ือผลงานวจิยั ภาษาองักฤษ   Development of  e- Portfolio together with Peer Assist  

Learning  System in Visual Art of Mathayumsuksa 4 Students 

 

ช่ือผู้วจิยั  นายประวิทย ์  โอโ้ลม  สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีได้น า เสนอรูปแบบและวิธีการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์                 
( E-Portfolio ) เพ่ือใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้รายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เพ่ือให้ผูเ้รียนได้จัดท าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บผลงานของตนเองให้อยู่ในรูป
มลัติมีเดีย รูปภาพ เอกสารต่างๆ ซ่ึงผลงานต่างๆท่ีผูเ้รียนน ามาจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงานนั้นไดผ้่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ จากความรู้และประสบการณ์ของตนเองและเกิดจากการท่ีผูเ้รียนได้รับ
ค าแนะน า ทั้งจุดเด่น จุดดอ้ย ของช้ินงานท่ีจดัท าข้ึนจากเพ่ือนร่วมชั้น ( ระบบ Peer Assist )   ในการ
สร้างผลงานทศันศิลป์ การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัผูเ้รียนอยา่งสูงสุด ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่า ช่วยใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหล่ือผูเ้รียนดว้ยกนัเองในการสร้างสรรคผ์ลงาน และสามารถ
น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองและเพ่ือนๆน ามาปรับใช้ในการปรับปรุงช้ินงานเดิมหรือ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ข้ึนใหม่ ใหส้มบูรณ์มากข้ึน และช่วยใหก้ารส่งช้ินงานตรงเวลาตามก าหนด ส่งผล
ใหมี้ความรับผิดชอบในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน และมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ในการสร้างงานทศันศิลป์
อยา่งสร้างสรรคใ์นคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
 

ค าส าคญั : ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์,ระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน,รูปแบบการ
เรียนรู้วิชาทศันศิลป์ 
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Abstract  

  

 This research presented about the development of an electronic portfolio 

(E-Portfolio) using in the students’ learning management in Visual Art subject of 

Mathayumsuksa 4. The students prepared the electronic portfolio to store their work 

in the multimedia, images and documents, which the learners have already followed 

the process of thinking from their knowledge and experience. The students were 

advised both strengths and weaknesses of the specimen, which were prepared from 

his/her classmate (the peer assist) to create the visual arts. The development of an 

electronic portfolio with a learning peer (Peer-Assist) has the most benefit to learners. 

This will help foster creativity in the visual arts as valuable. It can encourage the 

learners to help each other in the creative process and can bring their experience, 

knowledge and skills together with their friends to improve existing products or create 

new visual arts. The developed system can enable the complete and submit their 

works on time. In addition, it can improve the responsibility for learner and increase 

the knowledge, skills and experience to create visual art more quality in the next time. 

 

Key Word(S) : Electronic Port Folio , Peer Assist  Learning  System , Visual Art 

Learning 

 

บทน า 
 การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทศันศิลป์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ท่ีมีการเรียนการสอนโดยเน้นการพฒันาทักษะการปฏิบัติงานให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ ทางดา้นศิลปะ กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ ในปัจจุบนัใน พบถึงปัญหาท่ีส าคญัหลายประการ ซ่ึงถือว่าเป็น
อุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาผูเ้รียน เช่น ปัญหาการสอนในหวัขอ้ต่างๆ ตอ้งเร่งรีบ 
สอนใหค้รบตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ปัญหาเวลาท่ีใชใ้นการสอนภาคปฏิบติัมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งสอนเน้ือหาท่ี
เป็นทฤษฎี ปัญหาผูเ้รียนติดตามการสาธิต การปฏิบติั ทางดา้นทกัษะ และการสร้างสรรคง์านทางศิลปะไม่
ทนัเวลา รวมถึงผูเ้รียนไม่สามารถทราบถึงพฒันาการในการฝึกปฏิบติั การสร้างงานศิลปะของตนเอง 
ปัญหาผูเ้รียนมีจ านวนมากท าให้ผูส้อนไม่สามารถอธิบายและแนะน าผลงานของนกัเรียนไดค้รบถว้นทุก
คนทุกงาน ทั้งน้ี กเ็พ่ือใหผู้เ้รียนไดน้ าเอาค าแนะน าท่ีครูผูส้อน ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่อง หรือ
เพ่ิมเติมบางส่ิงบางอย่างในช้ินงาน และเป็นแนวทางในการสร้างสรรคช้ิ์นงานทศันศิลป์คร้ังต่อไป ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงมีความตระหนกัและมีความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างแทจ้ริง โดยมีแนวความคิดท่ีจะ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เขา้มาช่วยในกระบวนการพฒันาการเรียนการ
สอน โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ข้ึนมาในการช่วยส่งเสริมกระบวนการ
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จดัการเรียนรู้ในรายวิชาทศันศิลป์ ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ ความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานทางดา้นทศันศิลป์ ทั้งยงัทราบถึงพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเองได ้ 
 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
เพ่ือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)ร่วมกบัระบบการเรียนรูแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist )  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  

ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาและผลการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบ เพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทัศนศิลป์  เพ่ือน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   โรงเรียนพระแม่มารี   แขวงทุ่งวดัดอน   เขตสาทร   กรุงเทพ   

 
วธิีการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรูปแบบในการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวโ้ดยมีขอบเขตของการวิจยั  ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหา/เกบ็รวบรวมขอ้มูล/ตรวจเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. วิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด 

3. ออกแบบระบบ/พฒันาระบบ                                                               

 4. ประเมินผล                                                           

 1. ศึกษาสภาพปัญหา/เกบ็รวบรวมข้อมูล/ตรวจเอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  

  1.1  ศึกษาสภาพปัญหา  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหา  เก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี           

   1.1.1 ดา้นผูเ้รียน จากการสังเกตนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาค

เรียนท่ี 1 ปี2556 ของโรงเรียนพระแม่มารี จ านวน 4 หอ้ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์ พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญัของการเรียนวิชาศิลปะขาดความพร้อมและความ

รับผิดชอบในการเรียนและการส่งงานช้ินงานอีกทั้ งผูเ้ รียนไม่สามารถทราบถึงพัฒนาการในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะของตนเอง ผู ้เรียนไม่สามารถน าเอาค าแนะน าของครูผูส้อนไปด าเนินการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องหรือเพ่ิมเติมในการสร้างสรรคช้ิ์นงานคร้ังต่อไป     
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   1.1.2 ดา้นผูส้อน จากการศึกษาแผนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ของ นกัเรียนใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   พบว่าหวัขอ้เน้ือหารายวิชามีจ านวนมาก ครูผูส้อนตอ้งท าการสอนในหัวขอ้

ต่างๆเพ่ือใหต้รงตามแผนการสอนอยา่งครบถว้นในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั              

   1.1.3 การจดัการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนมีจ านวนมากท าให้

ผูส้อนไม่สามารถอธิบายและแนะน าผลงานของนกัเรียนไดค้รบถว้นทุกคนทุกงาน เวลาท่ีใชใ้นการสอน

ภาคปฏิบติัมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งสอนเน้ือหาท่ีเป็นทฤษฎีควบคู่กนั จึงท าใหก้ารสร้างสรรคง์านทางศิลปะไม่

ทนัเวลา           

  1.2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  วิจยัไดศึ้กษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี           

    1.2.1 แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์    

   แฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์  คือ แฟ้มสะสมงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มา

ช่วยในการจดัท าจดัเกบ็ผลงานของตนเองใหอ้ยูใ่นรูปมลัติมีเดีย รูปภาพ เอกสารต่างๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ช่วยฝึกและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสบการณ์และความช านาญ ความอดทน ความรับผิดชอบ ในทกัษะการ

เรียนรู้ดา้นต่างๆในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของผูเ้รียน เสริมทกัษะทางดา้น

การส่ือสาร ทกัษะชีวิตดา้นอ่ืนๆเป็นอยา่งดี       

   1.2.2    การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน    

  การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัในการคิด การวางแผน การปฏิบติังาน โดยการท าเป็นคู่ เป็นกลุ่ม ภายในห้องเดียวกนั หรือ

โรงเรียนเดียวกนั หรือต่างโรงเรียน โดยการท่ีผูท่ี้มีความรู้มากกว่า หรือเก่งกว่าจะช่วยเหลือเพ่ือนท่ีอ่อน

กวา่ในเน้ือหานั้น และมีการสลบับทบาทระหว่างกนัในการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อนเป็นเพียงผูท่ี้ใหค้  าแนะน าและ

ดูแลการจดักิจกรรมการเรียนรู้        

   1.2.3    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ                     

   1.2.4     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                   

 2. วเิคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด       

 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแนวคิดของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีหลกัการคือ ผูเ้รียนสร้างช้ินงาน

ทศันศิลป์ดว้ยความรู้และประสบการณ์ของตนเอง และไดรั้บค าแนะน าเร่ืองจุดเด่น จุดดอ้ย ของช้ินงาน
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จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน(การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน)และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงช้ินงานของตนเอง

ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนแลว้น าไปจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยมีครูผูส้อนตรวจ

ช้ินงานและใหค้ าปรึกษาแนะน ากบัผูเ้รียน  ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
                                                                                 
                                                                      
 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1   แบบจ าลองแนวคิดระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
 จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการน าระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มาใชก้บัการเรียนการสอนในวิชาทศันศิลป์ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของ 
ระบบ ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มาประยุกตใ์ชใ้นการ
เรียนการสอน โดยไดก้ าหนดผูเ้ก่ีวขอ้ง 3 กลุ่ม คือ ครูผูส้อน ผูเ้รียน และกลุ่มเพ่ือน โดยผูส้อนสามารถ
ตรวจช้ินงาน แนะน า และให้ค าปรึกษากบัผูเ้รียน กลุ่มเพ่ือนมีหน้าท่ี ให้ค าเสนอแนะจุดเด่น จุดด้อย   
แนะน า การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใหก้บัเพ่ือน  และตวัผูเ้รียนเองท าหนา้ท่ี เป็นสร้างสรรคช้ิ์นงาน  ผูส่้ง
งานและขณะเดียวกนัสามารถท าหนา้ท่ีผูใ้หค้  าแนะน ากบัเพ่ือนคนอ่ืนได ้สลบับทบาทกนัไป โดยทุกกลุ่ม
จะท างานโดยผ่านโปรแกรมระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน 

ระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ครูผู้สอน 

ผู้เรียน 
เพ่ือน 

ตรวจผลงาน 

ข้อมูล 

ผลงาน ค าแนะน า 
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Posttest ประเมนิผล 

 
 3.  ออกแบบระบบ / พฒันาระบบ 
  ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดงัน้ี         
  3.1  การออกแบบขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบดงัภาพท่ี 2 
 
 

                

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2  ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน          

ระบบแฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ผลงานทศันศิลป์ 

ผลงานทัศนศิลป์ที่สมบูรณ์ 

ผ่านการเสนอแนะ 

ผู้สอน ตรวจ ผลงานทศันศิลป์ 

ผ่าน 

แฟ้มสะสมผลงานทศันศิลป์ 

จัดกลุ่ม

ผู้เรียน
จัดกลุ่ม 

A 4 

A 2 

A 1 

A 3 

ปรับปรุง 

ผลงาน 

ค าแนะน า

น ำ
ค าแนะน า

น ำ
ค าแนะน า

น ำ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 Pretest 
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 จากภาพท่ี 2 ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบั

ระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือน ช่วยเพ่ือน เร่ิมจาก       

 1.  ผูส้อนเลือกกลุ่มทดลองจาก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดั

ดอน   เขตสาทร กรุงเทพ  จ านวน  1  หอ้งเรียน  จ านวน 40  คน ดว้ยผูว้ิจยัคดัเลือกแบบเจาะจง        

( Purposive Sample )         

 2.   ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี เป็นกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( Pretest ) จ านวน 

20  ขอ้โดยท่ีขอส้อบจะครอบคลุมในเร่ืองของการวดัความรู้ความเขา้ใจ  คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ 

 3.   จดักลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 10  กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าผลคะแนน จากการเรียนรายวิชา

ทศันศิลป์ของผูเ้รียนจากภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี  ซ่ึงแต่ละกลุ่ม จะมี

ผูเ้รียนท่ีเรียนวิชาทศันศิลป์ท่ี ดีมาก  ดี  ปานกลาง   และอ่อน  อยูใ่นกลุ่ม      

 4.   ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ และน าเขา้สู่ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมี

เพ่ือนๆ ภายในกลุ่มน าความรู้และประสบการณ์ของตนเองเขา้มาเสนอแนะ  จุดเด่น  จุดดอ้ย  ขอ้ควร

ปรับปรุงช้ินงานของเพ่ือนซ่ึงเป็นเจา้ของแฟ้มอย่างสร้างสรรค์ (ระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน)  

และผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของผลงานน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ จากเพ่ือนๆมาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดี

ข้ึน และสมบูรณ์ข้ึน         

 5.   น าไปจดัเก็บในแฟ้สะสมผลงานท่ีรอรับการตรวจจากครูผูส้อน  เม่ือผูส้อนตรวจช้ินงานถา้มี

การปรับปรุงช้ินงานผูส้อนจะเขียนบอกท่ีกระดานขอ้ความว่าผูเ้รียนควรปรับปรุงช้ินงานอย่างไร เพราะ

เหตุใด แลว้ให้ผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของช้ินงานกลบัไปแกไ้ข ( กลบัเขา้สู่ขอ้ท่ี 4 ใหม่ ) ในขณะเดียวกนัถา้

ช้ินงานผา่นการตรวจจากผูส้อนแลว้ผา่น เจา้ของช้ินงานด าเนินการขั้นต่อไป   

 6.   ผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของช้ินงาน น าผลงานทศันศิลป์ท่ีผ่านการตรวจจากผูส้อนแลว้น าไปจดัเก็บ

ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง        

 7.  หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคช้ิ์นงานจนจบบทเรียนแลว้ ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนท า

แบบทดสอบหลงัเรียน ( Posttest )        

 8.   ประเมินผล โดยท่ีผูส้อน ( ผูวิ้จยั ) ประเมินผลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี    

  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงั การใช ้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

  - แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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  3.2  พฒันาระบบ         

 ผูว้ิจัยได้น าแนวคิด และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้มาพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

4 โดยใช้โปรแกรมระบบจดัการแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ( E-portfolio ) ช่ือ Mahara ซ่ึงเป็น

โปรแกรมประเภทฟรี (open source) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองติดตั้งโปรแกรมผ่านเครือข่ายภายในแบบ  Intranet เพ่ือใชใ้น

การทดลอง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี        

   3.2.1 ส่วนของผูดู้แลระบบ ( admin ) หรือส่วนของครูผูส้อน มีหนา้ท่ีบริหาร

จดัการการท างานต่างๆ เช่น การเพ่ิม/จดักลุ่มผูเ้รียน  ก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน ตรวจสอบการใชง้าน เสนอะ

แนะและใหค้ าปรึกษากบัผูเ้รียน ก าหนดกิจกรรมใหก้บัผูเ้รียน  เป็นตน้    

   3.2.2 ส่วนผูใ้ช้ (User) หรือส่วนของผูเ้รียน มีหน้าท่ี จดัเก็บผลงานในแฟ้ม

ของตนเอง  เสนอแนะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์  ตรวจสอบกิจกรรม ข่าวสารท่ีผูดู้แลระบบแจง้

เตือน เป็นตน้  และภาพรวมของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ จะประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัน้ี

   -   Home         

   -   Profile   จะประกอบไปดว้ย   หนา้โปรไฟล ์, แกไ้ขรายละเอียด, แกไ้ข

ขอ้มูลส่วนตวั          

   -   My Portfolio   จะประกอบไปดว้ย    มุมมองและไฟล ์ของเจา้ของแฟ้ม

   -   Group   จะประกอบไปดว้ย   กลุ่ม,การคน้หากลุ่ม และเพ่ือน,การคน้หา

เพ่ือน 

 -   Setting  จะประกอบไปดว้ย   การตั้งค่าขอ้มูล,การตั้งค่าการแจง้เตือน,การ
ตั้งค่า    กิจกรรม   
   -   Logout 
 นอกจากเมนูต่างๆแลว้ แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ยงัแสดงสถานะ ,ช่ือและเวลาของผูท่ี้เขา้
ใชง้านดว้ย 
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ภาพที่ 3  แสดง Function ต่างๆ ท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
          

 สรุปผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ     

 ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการวิจยั  ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาสภาพปัญหา/เกบ็รวบรวมขอ้มูล/ตรวจเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. วิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด 

3. ออกแบบระบบ/พฒันาระบบ                                                               
 4. ประเมินผล 

โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะเนน้ไปท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการจดัการเรียนรู้
รายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ผู ้ผูว้ิจยัจะใช้โปรแกรม Mahara เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาระบบ โดยระบบจะจดัเกบ็รวบรวมผลงานของตนเองใหอ้ยู่ในรูปมลัติมีเดีย รูปภาพ 
เอกสารต่างๆ ซ่ึงผลงานต่างๆท่ีผูเ้รียนน ามาจัดเก็บในแฟ้มสะสมผลงานนั้นได้ผ่านกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ จากความรู้และประสบการณ์ของตนเองและเกิดจากการท่ีผูเ้รียนไดรั้บค าแนะน า ทั้งจุดเด่น จุด
ดอ้ย ของช้ินงานท่ีจดัท าข้ึนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ทั้งยงัน าความรู้และทกัษะท่ีไดใ้นการท างานคร้ังน้ีเป็น
ประสบการในการท างานคร้ังต่อไป 
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การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษา ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
Being Sufficiency Economy of Different of New Theory of Agriculture Practices:  

A  Case  Study of  Mae  Fak  Mai  Sub-district, San Sai District, Chiang Mai  

Province 

 

ผู้วจิยั ประสิทธ์ิ อุ่นจิตต ์ผูวิ้จยั, อาจารย ์ดร. สิทธิณัฐ ประพทุธนิติสาร อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 สาขาวิชา  การใชท้ี่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  

สถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 

     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาซ่ึงสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัหลายกรณี หลายบริบท แต่ใน

บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกษตรทฤษฎีใหม่ หากจะตอ้งมีการวดัผลการ

ปฏิบติัการของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น ยงัไม่มีงานวิจัยใดก่อนหน้าน้ีท่ีสามารถน ามาอ้างอิงได ้

ผูวิ้จยัจึงไดส้ร้างตวัช้ีวดัท่ีพฒันามาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเบ้ืองตน้ เป็นการพยายามให้น ้ าหนกั

ความส าคญัอยา่งง่าย เพ่ีอเป็นการเร่ิมตน้บุกเบิกงานวิจยัทางดา้นการวดัผลการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของ

ปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผูวิ้จยัจึงวิจยัต่อยอดจากงานวิจยัของ นางสาวสิริพร มะเจ่ียว (2555) เร่ืองการ

วิเคราะห์เง่ือนไขและความย ัง่ยืนของการปฏิบติัหลายรูปแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่:  กรณีศึกษาต าบล

แม่แฝกใหม่  อ  าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมีขอ้สรุปว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มีรูปแบบและวิธีปฏิบติัท่ี

หลากหลาย ตามเง่ือนไขและสภาพของเกษตรกรแต่ละราย เช่น ปฏิบติัไดโ้ดยสมบูรณ์ ปฏิบติัไดส่้วนใหญ่

และปฏิบติัไดบ้างส่วน ซ่ึงวิธีปฏิบติัท่ีหลากหลายดงักล่าวต่างมีผลรวบยอดอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

ความย ัง่ยืนในการผลิตในดา้นเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ไม่มากก็น้อย  โดยมีการใชอ้งค์ความรู้ แนวคิด

ทฤษฎี และภูมิปัญญา เขา้ดว้ยกนัในลกัษณะการท าการเกษตรในลกัษณะต่างๆ ทั้งเต็มรูปแบบและไม่เต็ม

รูปแบบผลท่ีไดรั้บออกมาจะเกิดความย ัง่ยืนเชิงสมัพทัธ์ ผูวิ้จยัจึงวิจยัต่อยอด เพ่ือตรวจสอบว่าผลรวมของ

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่หลายรูปแบบนั้นจะน ามาซ่ึงความย ัง่ยืนและสะทอ้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

โดยจะศึกษาตามสมมติฐานว่าเม่ือเกษตรกรน าหลกัการหรือเน้ือหาสาระของเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีท าไดใ้น

หลายรูปแบบวิธีการ มาประเมินจากตวัช้ีวดัท่ีพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไดผ้ลไม่ต่างกนั โดย
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ใชวิ้ธีการศึกษาแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบส ารวจสภาพพ้ืนท่ีและ

แบบสอบถาม มีกลุ่มเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 ราย เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั วิเคราะห์ขอ้มูลแบบการ

สงัเกต เรียบเรียงขอ้มูล และวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

     จากการศึกษาพบว่าเม่ือใชต้วัช้ีท่ีพฒันาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ไปวดัผลการปฏิบติั

ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 ราย ซ่ึงน าหลกัการหรือเน้ือหาสาระของการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ท่ีท าไดห้ลายรูปแบบวิธีการนั้น  พบว่าปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างเป็นไป

ตามเง่ือนไขของการเป็นเศรษฐกิจพอเพียง อนัประกอบดว้ยสามห่วงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุม้กนั และสองเง่ือนไขคือการจดัการบนเง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม ปรากฏว่าปฏิบติัการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีท าในหลายรูปแบบ สามารถสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไดไ้ม่ต่างกัน  ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นมากกว่าการประยุกต์ค าจ ากดัความของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แต่ยงัสามารถเป็นแนวทางในการวดัผลการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถเป็นตน้แบบในการ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นภาคเกษตรท่ีเท่ียงตรงหรือในดา้นอ่ืนไดต่้อไป 

 

ค าส าคญั: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
ABSTRACT 
 

     Sufficiency Economy is a philosophy that can be adapted for particular 

cases and contexts, especially in New Theory of Agriculture Practices. If there would 

be a need to evaluate the performance of the New Theory of Agriculture practices, 

there had been no previous research which could be used as a reference. Therefore, 

the researcher created the indicator, developed from Sufficiency Economy primarily. 

This was an attempt to weigh the importance, simply as it were, for the pioneer of 

research in terms of the evaluation of SufficiencyEconomy afterward. In this research, 

the focus is on the evaluation of the Sufficiency Economy of the New Theory of 

Agriculture practices. This research was built upon the previous research of Ms. 

Siriporn Majaew’s in “Analysis of Conditions and Sustainability of Different New 

Theories Agriculture Practices: A case study of Maefaek Mai Sub-District, Sansai 

Distict, Chiang Mai Province”. From the research result, it can be concluded that New 

Theories Agriculture is diversified in forms and practices according to the conditions 

of  individual farmers. For example: completed practices, major practices, and partial 

practices. This diversity of practices has resulted in sustainability of production, 

economy, and ecosystem more or less. Through the use of knowledge, theories, and 

wisdom together in terms of  diverse farming practices, both complete and incomplete 

models, have given a result of sustainability. The researcher’s objective is to conduct 
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further research to investigate that the summary of New Theories Agriculture 

practices would bring sustainability and reflect the philosophy of sufficiency 

economy. The objective is to study the results of New Theories Agriculture practices 

from the indicators which have been developed from the philosophy of sufficiency 

economy in terms of moderation, rationality, immunity on the conditions of 

knowledge and virtue. It is assumed that farmers adopted the principle and contents of 

New Theories Agriculture practices and when using the indicators from the 

philosophy of sufficiency economy the result would not be different. 

       The study, using the indicators from the philosophy of sufficiency economy 

to measure the performance of 30 sampled farmers who adopted the principle and 

contents of New Theories Agriculture practices, found that the New Theories 

Agriculture practices of the sampled group of farmers have followed the terms of the 

sufficiency economy. They consist of three domains: sufficiency or moderation, l 

rationality, and immunity. There are two more conditions which are managed  based 

on knowledge and virtue. It suggests that New Theories Agriculture practices of the 

sample group of farmers can reflect the philosophy of sufficiency economy with no 

significant difference in results. Therefore, this research is more than applying 

definition of Sufficiency Economy’s philosophy. It was initial attempts evaluate 

Sufficiency Economy and a model which can be applied further with more accuracy 

and other areas in the future. 

 
Key Word (s): The Philosophy of Sufficiency Economy, New Theory of Agriculture 

  Practices 

 

บทน า 

       การใชเ้กษตรทฤษฎีใหม่ ในด้านการเกษตรนั้นมีรูปแบบและวิธีปฏิบติัท่ีหลากหลาย เช่น 

ปฏิบติัไดโ้ดยสมบูรณ์  ปฏิบติัไดส่้วนใหญ่และปฏิบติัไดบ้างส่วนไดมี้ผลรวบยอดอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี

ส่งผลต่อความย ัง่ยืนในการผลิตในดา้นเศรษฐกิจและในเชิงระบบนิเวศน์ไม่มากก็น้อย  โดยมีการใชอ้งค์

ความรู้ แนวคิดทฤษฎี และภูมิปัญญา เข้าด้วยกนัในลกัษณะการท าการเกษตรในลกัษณะต่างๆ ทั้งเต็ม

รูปแบบและไม่เต็มรูปแบบผลท่ีไดรั้บออกมาจะเกิดความย ัง่ยืน (สิริพร มะเจ่ียว, 2555) ประเด็นส าคญัท่ี

ผูวิ้จยัตอ้งการหาค าตอบก็คือ ปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายรูปแบบและวิธีการเม่ือมีการประเมินจะ

พบความย ัง่ยืนใน 3 มิติคือ  ระบบนิเวศน์  การผลิต และการบริโภคกบัวิถีชีวิต ผูวิ้จยัตอ้งการขยายค าตอบ

โดยมุ่งไปท่ี ผลทั้ง 3 มิติของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวคือหากมีการใช้หลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นตวัช้ีวดัคือ  1) ความพอประมาณในการผลิตท่ีสมัพนัธ์กบัทรัพยากรและการบริโภค  2) ความ

มีเหตุผลในการจดัการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความพอประมาณโดยใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นแนวทาง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1274 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



และ  3)ผลของปฏิบติัการก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ ้มกันได้แก่ มีการเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ได้หรือไม่อย่างไร ซ่ึงในการวดัผลของปฏิบติัการของปฏิบติัการ

เกษตรทฤษฎีใหม่นั้น ยงัไม่มีงานวิจยัใดก่อนหน้าน้ีท่ีสามารถน ามาอา้งอิงได้ ผูวิ้จยัจึงน างานวิจยัเร่ือง

โครงการศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง: บทเรียนจาก 40 หมู่บา้น (ธนัวา จิตต์สงวนและ

คณะ, 2551) ซ่ึงศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความเข็มแข็งในหมู่บา้นหรือชุมชน ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบกบังานวิจยัเก่ียวกบัการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชน

ชนบท (สิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร, 2550: 192 –193) และแตกประเดน็เบ้ืองตน้ เป็นการพยายามให้น ้ าหนกั

ความส าคญัอยา่งง่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการวดัผลการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ ส าหรับงานวิจยัอ่ืนท่ีจะน าไปพฒันาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       เพ่ือศึกษาผลของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่หลายรูปแบบจากตวัช้ีวดัท่ีพฒันาจากปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันบนเง่ือนไขของความรู้และ

คุณธรรม 
 

วิธีการวิจัย 

      ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  มีผู ้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกรท่ี

ปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากต าบลแม่

แฝกใหม่มีการปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่อยา่งแพร่หลาย ทั้งกลุ่มท่ีปฏิบติัโดยสมบูรณ์แบบ เกษตรกรท่ี

ปฏิบติัแบบก่ึงสมบูรณ์ และปฏิบติับางส่วน จ านวน 30 ราย โดยศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนท่ีศึกษา แบบส ารวจสภาพพ้ืนท่ี แบบบันทึกข้อมูล และ 

แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างจากตวัช้ีวดัท่ีประยกุต์มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการจดัท าตวัช้ีวดัโดย

การแตกประเดน็ในเบ้ืองตน้ก่อน แลว้ทดสอบตวัช้ีวดัโดยน าตวัช้ีวดัท่ีไดไ้ปขอ้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้

ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ผูน้ าการเกษตรพอเพียงในพ้ืนท่ี นกัวิชาการท่ีงานวิจยัท าเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ และ NGO 

ท่ีท าเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปทดสอบกบัเกษตรกรว่าสามารถวดัไดจ้ริง จึงแก้ไขตวัช้ีวดัให้

สมบูรณ์ จากนั้นน าขอ้มูลจากแบบสอบถามในแต่ละประเดน็มาจดัน ้าหนกัความส าคญัและให้คะแนนเป็น

ตวัเลขตามตวัช้ีวดัดงัแสดงในตาราง ตวัช้ีวดัท่ีประยกุตจ์ากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลคะแนนเฉล่ีย

ของเกษตรกรตวัอยา่ง 30 ราย 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1275 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตาราง 1 ตวัช้ีวดัท่ีประยกุตจ์ากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลคะแนนเฉล่ียเกษตรกรตวัอยา่ง 30 ราย 

ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน ผล
คะแนน 
เฉลี่ย 

ก) ความพอประมาณ 
ก.1) ใชท้รัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อยา่งพอประมาณ  
1. การถือครอง 
   ท่ีดิน 

-เป็นเจา้ของ 
  กรรมสิทธ์ิหรือเช่า 
- ความมัน่คงของ 
  เอกสารสิทธ์ิ 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
 5 = โฉนดท่ีดิน  4 =  นส. 3 หรือเทียบเท่า 
 3 =  นส. 2 หรือเอกสารอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 2 = เอกสารสิทธ์ิอ่ืน ท่ีส าคญัรองลงมา 
 1 =  ไม่มีเอกสารสิทธ์ิหรือเป็นท่ีเช่าทั้งหมด 

4.3 

2. ปริมาณท่ีดิน ปริมาณท่ีดินรวม (ไร่) คะแนนดิบ (จ านวนไร่ ) แล้วจดัเป็นช่วงชั้น
ตั้งแต่ 5-1  จาก 20+ ไร่, 15-19 ไร่, 10-14 ไร่, 
5-9 ไร่ จนถึง นอ้ยกว่า 5ไร่ 

2 

3. ปริมาณท่ีดินต่อ
หวัของสมาชิกใน  
   ครัวเรือน 

ปริมาณท่ีดินรวม (ไร่) 
ห า ร ด้ ว ย จ า น ว น
สมาชิกในครัวเรือน 

คะแนนดิบ แลว้จดัเป็นช่วงชั้นตั้งแต่5-1 จาก 
4+ ต่อคน, 3-4 ไร่ต่อคน, 2 ไร่ต่อคน, 1 ไร่ต่อ
คนจนถึงนอ้ยกว่า 1 ไร่ต่อคน 

2.23 

4. การใชท่ี้ดิน 
    (Land use) 
  30:30:30:10 

การจัดสรรท่ีดินเป็น 
แหล่งน ้ า 30% นาขา้ว 
30% พื ชไ ร่ พืชสวน 
ผัก ไม้ผล สมุนไพร 
30% ท่ีอยูอ่าศยั 10% 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1จากจดัสรรท่ีดิน
ไดค้รบและตรงตามสัดสวน, จดัสรรท่ีดินได้
ครบ แต่ไม่ตรงตามสัดสวน, จัดได้ 3ใน 4 
อยา่ง,ไปจนถึงไม่มีการจดัสรรท่ีดิน  

2.93 

5. ความอุดม 
  สมบูรณ์ ของดิน 

- ความลาดชนัของดิน 
-  เน้ือดิน และลกัษณะ 
   ทางเคมี 
     

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน 
5 = ท่ีราบลุ่ม เน้ือดิน, ธาตุอาหารสมบูรณ์มาก 
4 = ท่ีราบลุ่ม เน้ือดิน, ธาตุอาหารสมบูรณ์ 
3 = ท่ีราบลุ่ม เน้ือดิน,ธาตุอาหารไม่สมบูรณ์ 
2 = ท่ีดอน เน้ือดินและธาตุอาหารสมบูรณ์  
1 =  เน้ือดิน และ ธาตุอาหารไม่สมบูรณ์ 

4.07 

6. ปริมาณของน ้า 
    ตามธรรมชาติ 

ปริมาณของน ้ าตาม
ธรรมชาติเพียงพอต่อ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
บริโภค 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = พอกบัการผลิต, การบริโภค,น ้าเหลือมาก  
4 = น ้าพอกบัการผลิต, การบริโภค, มีน ้าเหลือ 
3 = พอกบัการผลิต, การบริโภค,ไม่มีน ้าเหลือ 
2 = น ้าพอกบัการผลิตแต่ไม่พอกบัการบริโภค 
1 = น ้าไม่พอกบัการผลิตและการบริโภค 

4.27 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 7. ความสม ่า 
   เสมอของ 
   น ้าตาม 
   ธรรมชาติ 

การมีน ้ าตามธรรมชาติ
สม ่าเสมอตลอดปี 

คะแนนดิบ (จ านวนเดือนท่ีขาดน ้ า) แล้วจัดเป็น
ช่วงชั้น ตั้งแต่ 5-1 คะแนน   5 = มีน ้าตลอดปี 
4 = ขาดน ้า 1-2 เดือน  3 = ขาดน ้า 3-4 เดือน 
2 = ขาดน ้า 5-6 เดือน  1 = ขาดน ้ามากกว่า 6 เดือน 

5 

8. พืชตาม  
   ธรรมชาติ    
   ในพ้ืนท่ี 
 

ปริมาณและประเภท
ของพืชตามธรรมชาติ  
-ตน้ไมใ้หญ่ท่ีให้ร่มเงา,  
-ไมเ้ลก็/วชัพืชคลุมดิน 
- ผกัผลไมท่ี้สร้างรายได ้    

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = จ านวนมาก, ครบทุกประเภท 4 = มีจ านวน
มาก, ไม่ครบทุกประเภท 3 = มีจ านวนน้อยแต่
ครบทุกประเภท  2 = มีจ านวนน้อยและครบทุก
ประเภท1 = ไม่มีพืชตามธรรมชาติเลย 

3.53 

 9. สตัวต์าม 
    ธรรมชาติ 
    ในพ้ืนท่ี 
 

ปริมาณและประเภท
ของสตัว ์ตามธรรมชาติ 
- สตัวท่ี์ควบคุมแมลง 
- สตัวท่ี์สร้างรายได ้

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = จ านวนมาก, ครบทุกประเภท 4 = มีจ านวน
มาก, ไม่ครบทุกประเภท3 = มีจ านวนนอ้ยแต่ครบ
ทุกประเภท  2 = มีจ านวนน้อยและครบทุก
ประเภท 1 = ไม่มีพืชตามธรรมชาติเลย 

3.90 

ก.2) การผลิตพืชและสตัวอ์ยา่งพอประมาณ 
1. ความหลากหลาย 
    ของพืชท่ีปลูก 

จ านวน 
ชนิดท่ี
ปลูก/เล้ียง
ในพ้ืนท่ี 

คะแนนดิบ (จ านวนชนิดพืช)  
5-1 คะแนน 5 = มี 5 ชนิดข้ึน  4 = มี4 
ชนิด 3 = มี 3 ชนิด     2 = มี 2 ชนิด  
1 = มี 1 ชนิดหรือไม่มีเลย 

3.37 

2. ความหลากหลาย 
    ของสตัวท่ี์เล้ียง 

1.57 

3. ความเก้ือกูลกนัของพืช  จ านวน
กิจกรรมท่ี
เก้ือกลูกนั 
 

คะแนนดิบ(จ านวนกิจกรรม)  
5-1 คะแนน  5 =  5 กิจกรรมข้ึนไป  
4 =  4 กิจกรรม3 =  3 กิจกรรม   
2 =  มี 2-1 กิจกรรม 1 = ไม่มีการเก้ือกูล 

2.53 
4. ความเก้ือกูลกนัของสตัว ์ 1.10 
5. ความเก้ือกูลกนัของพืชกบัสตัว ์ 2.50 
6. ความเก้ือกูลกนั พืช,สตัว,์ นิเวศน์ 1.67 
7. วตัถุประสงคใ์น 
   การผลิตพืช 

ผลิตเพ่ือ 
กิน ขาย 
 หรือ 
แบ่งปัน 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน 
5 = เพ่ือกิน ขาย แบ่งปัน มาก  
 4 = เพ่ือกิน ขายแบ่งปันนอ้ย   
3 = เพ่ือวตัถุประสงค์ 2 ใน3 อย่างใน
ปริมาณมาก 2 = เพ่ือวตัถุประสงค์ 2 ใน 
3 แต่นอ้ย 1 = เพ่ือวตัถุประสงค์ อย่างใด
อยา่งหน่ึง 

4.87 

8. วตัถุประสงคใ์น 
    การผลิตสตัว ์

3.40 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน คะ 

แนน
เฉลี่ย 

9. รายได้ต่อ
ตน้ทุน 

สัด ส่ วนร าย ได้
รวมทั้ ง ท่ี เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตวั
เงินต่อตน้ทุน 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = รายไดร้วมมากกว่าตน้ทุน 10+ เท่า   4 = รายไดร้วม
มากกว่าตน้ทุน 9–5 เท่า    3 = รายไดม้ากกว่าตน้ทุนน้อย
กว่า 5 เท่า 2 = รายไดเ้ท่ากบัตน้ทุน  1 = นอ้ยกว่าตน้ทุน  

3.87 

ก.3) การบริโภคและวิถีชีวิตท่ีพอประมาณ 

1. อาหารจาก 
  พืชพอเพียง 

มีอาหารจากพืช 
พอเพียงตลอดปี 

คะแนนดิบ (จ านวนเดือนท่ีขาดอาหาร) 5-1 คะแนน 
5 = มีอาหารตลอดปี  4 = ขาดอาหาร 1-2 เดือน 
3 = ขาดอาหาร 3-4 เดือน  2 = ขาดอาหาร 5-6 เดือน  
1 = ขาดอาหารเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน 

4.63 

2. อาหารจาก 
  สตัว ์พอเพียง 

มีอาหารจากสตัว ์
พอเพียงตลอดปี 

3.97 

3. รายไดร้วม 
พอกบั รายจ่าย   
   หรือหน้ีสินท่ี 
   เกิดจากการ 
   บริโภค 

สดัส่วนรายไดร้วม
ท่ีเป็นตวัเงินและ
ไม่เป็นตวัเงินต่อ
รายจ่าย/หน้ีสิน
จากการบริโภค 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = รายไดร้วมมากกว่ารายจ่าย 10+ เท่า  4 = รายได้
รวมมากกว่ารายจ่าย 9–5 เท่า  3 = รายไดม้ากกว่า
รายจ่ายนอ้ยกว่า 5 เท่า 2 = รายไดเ้ท่ากบัรายจ่าย   
1 = นอ้ยกว่ารายจ่าย 

4.27 

4.การบริโภค   
  ปัจจยัพ้ืนฐาน 
   ท่ีจ าเป็น 

สั ด ส่ ว น ก า ร
บ ริ โ ภ ค ปั จ จั ย 
พ้ืนฐานท่ีจ า เ ป็น
ต่อการบริโภคส่ิง
ฟุ่ มเฟือย 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  5 = บริโภค
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นเท่านั้น 4 = ปัจจยัพ้ืนฐาน
มากกว่าส่ิงฟุ่ มเฟือย  3 = ปัจจยัพ้ืนฐานนอ้ยกว่าส่ิง
ฟุ่ มเฟือย  2 = ปัจจยัพ้ืนฐานเท่ากบัส่ิงฟุ่ มเฟือย 
1 = บริโภคส่ิงฟุ่ มเฟือยเท่านั้น   

3.84 

5. มีการพ่ึงพา 
ระบบ นิเวศน์ 
อยา่งเหมาะสม 

พ่ึงพาระบบ
นิเวศน์ - ปรับปรุง
ให้เกิดสมดุล 

น ้ าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 จาก มีการน าของป่ามา
ใชแ้ละเติมกลบัคืนอย่างเหมาะสม, มีการน าของป่ามา
ใชโ้ดยไม่เติมกลบัคืนจนถึงไม่มีการใชข้องป่าเลย 

1.50 

ข) ความมีเหตุผล 

ข.1) การจดัการ (ก.1) -  (ก.2) -  (ก.3) ให้เช่ือมโยง 

1. วิธีการเลือก
พืช และสตัว ์

- เหมาะสมกบัดิน  
-มีการเก้ือกูลกนั 
-มีความหลากหลาย 
-ตรงความตอ้งการ 
  ของตลาด 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = เหมาะสมทั้ง 4 ประเดน็ 
4 = เหมาะสม 3 ใน 4ประเดน็ 
3 = เหมาะสม 2 ใน 4 ประเดน็ 
2 = เหมาะสม 1 ใน 4 ประเดน็ 
1 = ไม่เหมาะทั้ง 4 ประเดน็  

5 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 2. วิธีการ 
   จดัการดิน 

-ปรับปรุงดินดว้ยวิธีธรรมชาติ  
  และวิธีวิทยาศาสตร์ 
- ปลูกพืชหมุนเวียน 
- การเขตกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = มีทุกองคป์ระกอบครบสมบูรณ์ 
4 = มีครบแต่ไม่สมบูรณ์แบบ 
3 = มีไม่ครบแต่สมบูรณ์แบบ 
2 = มีไม่ครบและไม่สมบูรณ์แบบ 
1 = ไม่มีทุกองคป์ระกอบ  

4.17 

3. วิธีการ 
   จดัการน ้า 

- พอต่อทุกกิจกรรม 
  การเกษตรและการบริโภค 
- มีการปรับปรุงคุณภาพน ้า 

3.23 

4. ลดการ 
    ท าลาย 
    นิเวศน์ 

สัดส่วนการใช้สารเคมีกับการ
ใช้ วิ ธี ธ รรมชา ติ ในก ารท า
การเกษตร 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
ไดแ้ก่   5 = ไม่ใชส้ารเคมีเลย    
4 = ใชส้ารเคมีนอ้ยกว่าวิธีธรรมชาติ    
3 = ใชส้ารเคมีเท่ากบัวิธีธรรมชาติ     
2 = ใชส้ารเคมีมากกว่าการวิธี
ธรรมชาติ  
1 = ใชเ้ฉพาะสารเคมีเท่านั้น 

3.80 

5. ลดต้นทุน
การผลิต 

สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต
ภายในและภายนอก ในการท า
การเกษตร 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน   
5 = ไม่ใชปั้จจยัการผลิตภายนอกเลย  
4 = ใชปั้จจยัภายนอกนอ้ยกว่าภายใน   
3 = ใชปั้จจยัการผลิตภายนอกเท่ากบั
ภายใน   2 = ใชปั้จจยัการผลิตภายนอก
มากกว่าภายใน  1 = ใชปั้จจยัการผลิต
ภายนอกเท่านั้น 

3.00 

ข.2) การจดัการโดยใชค้วามรู้และคุณธรรม 
1.ใชค้วามรู้ 
  อยา่ง  
 เหมาะสมใน 
 การจดัการ 

มีการใช้ความรู้ เ ดิมและภู มิ
ปัญญา และความรู้ใหม่ หรือ  
เทคโนโลยีอยา่งผสมผสาน 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
ได้แก่ 5 = ใช้ความรู้เดิมและความรู้
ใหม่สมบูรณ์แบบ  4 = ใชค้วามรู้เดิม
และความรู้ใหม่โดยไม่สมบูรณ์แบบ    
3 = ใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงสมบูรณ์แบบ   
2 = ใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่สมบูรณ์  
1 = การท าตามโดยไม่เรียนรู้ 

4.31 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 2. การจดัการ 
   บนพ้ืนฐาน 
 ของคุณธรรม 

-ไม่ท าลาย,ไม่เบียดเบียน,ไม่เอาเปรียบ 
- มีจิตใจเอ้ืออาทรผูอ่ื้น- รู้จกัแบ่งปัน 
- การเดินทางสายกลาง 
- ซ่ือสตัว ์รับผิดชอบ 

น ้ าหนักความส าคัญตั้ งแต่ 5-1 
คะแนน 5 = มีคุณธรรมครบทั้ง 5 
ขอ้  4 = มี 4 ขอ้  3 = มี 3 ขอ้ 
 2 = มี 2 ขอ้ และ  1 = มี 1 ขอ้ 

5 

ค. การมีภูมิคุม้กนั 
ค.1)การมีภูมิคุม้กนัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  
1. ความมัน่คง 
  จากการถือ 
 ครอง 

การมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
ตนเองถือครอง 
 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
จาก การมีโฉนดหรือ นส. 3 หรือเอกสาร
สิทธ์ิอ่ืน ๆ จนถึงการไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

5 

2. ความมัน่คง 
   จากระบบ 
  นิเวศน์  

- น ้าตามธรรมชาติมีตลอดปี 
- ดินยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 
- ปริมาณและความ 
  หลากหลายของพืชและ   
  สตัวต์ามธรรมชาติ 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = มี 3 ประเดน็ครบสมบูรณ์แบบ  4 = 
มีครบแต่ไม่สมบูรณ์แบบ 3 = มีไม่ครบ
แต่สมบูรณ์แบบ 2 = มีไม่ครบและไม่
สมบูรณ์แบบ 1 = ไม่มี 3 ประเดน็ 

4.20 

ค.2) การมีภูมิคุม้กนัดา้นระบบการผลิต 
1. ความมัน่คง 
   จากพนัธ์พืช 

- มีพนัธ์พืชท่ีดี 
- ปลูกไดทุ้กสภาพดิน 
- ให้ผลผลิตมากและต่อเน่ือง 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = มี 3 องคป์ระกอบครบสมบูรณ์แบบ 
4 = มีครบแต่ไม่สมบูรณ์แบบ 
3 = มีไม่ครบแต่สมบูรณ์แบบ 
2 = มีไม่ครบและไม่สมบูรณ์แบบ  
1 = ไม่มีทั้ง 3 องคป์ระกอบ 

4.03 

2. ความมัน่คง 
   จากพนัธ์สตัว ์

-มีพนัธ์สตัวท่ี์ดี 
-อยูไ่ดทุ้กสภาพแวดลอ้ม 
-โตเร็วให้ผลผลิตดีมีคุณภาพ 

3.03 

ค.3)การมีภูมิคุม้กนัดา้นการบริโภคและวิถีชีวิต 
1. มีการบริโภค 
   ท่ี มัน่คง 
 

ปริมาณอาหารในไร่ นา และ
สวนหลงับา้น 

คะแนนดิบ (จ านวนเดือนท่ีขาดอาหาร) 
5-1 คะแนน  จากมีอาหารตลอดปี, ขาด 
1-2 เดือน, ขาด 3-4 เดือน, ขาด 5-6 เดือน  
จนถึงขาดอาหารมากกว่า 6 เดือน 

4.17 

2.ความอยูดี่มีสุข 
   ของ ครอบครัว 
  ชุมชน/ สงัคม 

การมีสถานะดา้นความจ าเป็น
พ้ืนฐ านได้ครบถ้ว น เ ช่น
อาหาร สุขภาพ สุขาภิบาล ท่ี
อยูอ่าศยัการศึกษา สวสัดิการ 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน 
จาก การมีมีสถานะด้านความจ าเป็น
พ้ืนฐาน 5+ อย่างได ้5 คะแนน ไปจนถึง 
1 อยา่ง 

5 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตวัช้ีวดั น ้าหนักความส าคญั/คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 3. ความมัน่คง 
   จากการมี 
   ครอบครัว 
  ชุมชนท่ี 
  เขม้แขง็ 

- ครอบครัว,เครือญาติ,ชุมชน  
   รวมตวักนัแกปั้ญหาได ้ 
- มีการช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนั 
   ภายในครอบครัว,ชุมชน 
- มีการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 คะแนน  
5 = มีทั้ง 3 องค์ประกอบครบสมบูรณ์
แบบ  4 = มีครบแต่ไม่สมบูรณ์แบบ  
3 = มีไม่ครบแต่สมบูรณ์แบบ 2 = มีไม่
ครบและไม่สมบูรณ์แบบ 1 = ไม่มีทั้ง 3 
องคป์ระกอบ 

4.20 

4.ก า ร มี เ งิ น
ออม 

- สดัส่วนเงินออม 
ต่อหน้ีสินในครัวเรือน 

คะแนนดิบ(จ านวนเงินลบหน้ีสิน) แล้ว
จดัเป็นช่วงชั้นตั้งแต่ 5-1คะแนน จากมี
เงินออมไม่มีหน้ีสิน, มีเงินออมมากกว่า
หน้ีสิน,  เงินออมเท่ากบัหน้ีสินหรือไม่มี
เงินออมไม่มีหน้ีสิน, มีเงินออมน้อยกว่า
หน้ีสิน, ไม่มีเงินออมแต่มีหน้ีสิน 

3.93 

ค.4) การมีภูมิคุม้กนัดา้นความมีเหตุผลและการจดัการ  
1.การมีความรู้ท่ี 
   เพ่ิมพูน 
 

-เกษตรกรมีความรู้เดิมและ 
 ความรู้ใหม่ 
- มีกลุ่มหรือศูนยก์ารเรียนรู้ 
  คอยให้ความรู้แก่เกษตรกร 
-มีการเผยแพร่ความรู้ท่ีตนเองมี   
 แก่คนในชุมชนหรือต่างชุมชน 

น ้ า ห นัก ค ว ามส า คัญตั้ ง แ ต่  5-1 
คะแนน  
5 = มี 3 องค์ประกอบครบสมบูรณ์
แบบ 
4 = มีครบแต่ไม่สมบูรณ์แบบ 
3 = มีไม่ครบแต่สมบูรณ์แบบ 
2 = มีไม่ครบและไม่สมบูรณ์แบบ  
1 = ไม่มีทั้ง 3 องคป์ระกอบ 

4.30 

 2. การมีทายาท 
    สืบทอด 
    การเกษตร 
    ทฤษฎีใหม่ 
    ต่อไป 

 มีหรือไม่มีทายาทท่ีจะสืบทอด 
 

น ้าหนกัความส าคญัตั้งแต่ 5-1 
คะแนน5 = มีทายาทท่ีประสงคจ์ะสืบ
ทอดแน่นอน 4 = มีทายาทจะสืบทอด
แต่ยงัท าอาชีพอ่ืนอยู ่3 = ทายาทไม่
ประสงคจ์ะสืบทอดแต่อาจ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 
2 = ทายาทไม่สืบทอดอยา่งแน่นอน 
1 = ไม่มีทายาทเลย 

3.73 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

     จากการน าขอ้มูลมาจดัน ้าหนกัความส าคญัและให้คะแนนเป็นตวัเลขและสรุปผลคะแนนเฉล่ีย
จากเกษตรกรตวัอย่าง 30 รายซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากตารางขา้งตน้ จึงไดน้ าค่าคะแนนเฉล่ียมาช้ีวดั

ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าผลของการช้ีวดัโดยรวมในแต่ละประเด็นมีค่าเป็นบวก  ทั้ง 3 ประเด็น 

อนัไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั   

     ความพอประมาณ 

     ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีความพอประมาณเป็นบวกทั้ง 3 ด้าน คือ  การใชท้รัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิเวศน์อย่างพอประมาณ  การผลิตพืชและสัตว์อย่างพอประมาณ และการบริโภคและวิถีชีวิต ท่ี

พอประมาณ   

    ในดา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อยา่งพอประมาณ  เกษตรกรมีคะแนนเฉล่ีย

ท่ีดีในเร่ืองของการถือครองท่ีดิน การใชท่ี้ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณและความสม ่าเสมอของ

น ้ าตามธรรมชาติ พืชและสัตว์ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ี แต่ยงัมีคะแนนน้อยใน เร่ืองของปริมาณท่ีดินและ

ปริมาณท่ีดินต่อหวัของสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงถา้เม่ือวิเคราะห์ในประเด็นของการใชท่ี้ดินร่วมดว้ยจะเห็น

ว่า  ถึงแมเ้กษตรกรจะมีปริมาณท่ีดินไม่มากนกัแต่สามารถปรับสดัส่วนท่ีดินให้มีความพอประมาณได ้ จึง

สรุปไดว้่ากลุ่มเกษตรกรมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อยา่งพอประมาณ  

     ดา้นการผลิตพืชและสตัวอ์ยา่งพอประมาณคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอประมาณ มี

การปลูกพืชท่ีหลากหลายพอสมควร แต่คะแนนความหลากหลายในการเล้ียงสัตว์ยงัมีน้อย จึงกลบัไป

วิเคราะห์ในส่วนของฐานทรัพยากรพบว่าเร่ืองของปริมาณท่ีดินและปริมาณท่ีดินต่อหัวของสมาชิกใน

ครัวเรือนก็มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ีนอ้ยเช่นกนั จึงไดข้อ้สงัเกตว่าคะแนนความหลากหลายในการเล้ียงสัตว์ท่ีมี

นอ้ยนั้น น่าจะเกิดมาจากปริมาณท่ีดินและปริมาณท่ีดินต่อหัวซ่ึงบางรายอาจจะมีปริมาณท่ีดินน้อยจนเป็น

ขอ้จ ากดัในการผลิต และไดวิ้เคราะห์เพ่ิมเติม โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้ะแนนเร่ืองปริมาณท่ีดินและ

ความหลากหลายในการผลิตพืชและสัตว์เป็นตวัแบ่งกลุ่ม ได ้2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีไดค้ะแนนน้อยกว่าหรือ

เท่ากับค่าเฉล่ียและกลุ่มท่ีได้คะแนนมากกว่าค่าเฉล่ีย พบว่าปริมาณท่ีดินและปริมาณท่ีดินต่อหัวของ

สมาชิกในครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กบัความหลากหลายในการผลิตพืชและสตัว ์กล่าวคือกลุ่มเกษตรกรท่ีมี

คะแนนปริมาณท่ีดินและปริมาณท่ีดินต่อหวัของสมาชิกในครัวเรือนนอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย จะมีคะแนนในเร่ือง

ของความหลากหลายในการผลิตพืชและสตัวน์อ้ยไปดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี  2  เป็นการยืนยนัไดว้่าความ

พอประมาณในเร่ืองความหลากหลายผลิตพืชและสตัวก์บัความพอประมาณในเร่ืองของปริมาณท่ีดินท่ีดิน
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ต่อหวัมีความสอดคลอ้งกนั ส่วนคะแนนดา้นการเก้ือกูลและวตัถุประสงค์การผลิตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

ดงันั้นเม่ือวิเคราะห์โดยรวมแลว้สามารถช้ีไดว้่าเกษตรกรค่อนขา้งพอประมาณในดา้นการผลิต  

 

ตาราง 2  การแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามคะแนนของปริมาณท่ีดิน ปริมาณท่ีดินต่อหวัของสมาชิกในครัวเรือน 

              และค่าเฉล่ียของความหลากหลายของพืชและสตัวข์องแต่ละกลุ่ม 

ปริมาณท่ีดินรวมทั้งหมด 
ค่าเฉล่ีย 

ความหลากหลายของสตัว ์
(คะแนน) 

ความหลากหลายของพืช 
(คะแนน) 

มากกว่าค่าเฉล่ีย 5 ราย 2.4 3.6 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั
ค่าเฉล่ีย 

25 ราย 1.4 3.32 

ปริมาณท่ีดินต่อหวัของสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ความหลากหลายของสตัว ์
(คะแนน) 

ความหลากหลายของพืช 
(คะแนน) 

มากกว่าค่าเฉล่ีย 10 ราย 3.4 4 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั
ค่าเฉล่ีย 

20 ราย 1.6 3.35 

 

      ดา้นสุดท้ายคือ การบริโภคและวิถีชีวิต ท่ีพอประมาณ เกษตรกรมีคะแนนเฉล่ียท่ีดีในทุก

ประเดน็การช้ีวดั โดยมีอาหารพอเพียง มีการบริโภคปัจจยัพ้ืนฐานจากการผลิตและฐานทรัพยากร ไม่เน้น

บริโภคส่ิงฟุ่ มเฟือย มีรายไดม้ากกว่ารายจ่าย รวมไปถึง คนในครอบครัวชุมชนมี การแบ่งปันกนัทั้งผลผลิต

และความรู้  ตลอดจนมีการพ่ึงพาระบบนิเวศน์โดยท่ีระบบนิเวศน์ไม่เสียสมดุล   

      เม่ือผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความพอประมาณทั้ง 3 มิติดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

ผูวิ้จยัจึงสรุปว่าปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรมีความพอประมาณ 

      ความมีเหตุผล 

      เกษตรกรมีคะแนนเฉล่ียท่ีดีในเร่ืองมีการจัดการ ความพอประมาณทั้ ง 3 ด้าน ได้อย่าง

เช่ือมโยง กล่าวคือเกษตรกรมีวิธีการจดัการดินท่ีมีเหตุผล มีการปรับปรุงบ ารุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียนและมี

การเขตกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ มีการจดัการน ้าให้พอต่อทุกกิจกรรมการเกษตรและมีการบ ารุงรักษาคุณภาพ

น ้ าพอสมควร ลดการท าลายนิเวศน์โดยใชส้ารธรรมชาติมากกว่าสารเคมี ลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการใช้

ปัจจยัการผลิตภายในมากกว่าภายนอก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการจดัการท่ีมีเหตุผล   
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     การจดัการบนพ้ืนฐานของความรู้และคุณธรรม เกษตรกรมีคะแนนเฉล่ียของการจัดการบน

พ้ืนฐานของความรู้และคุณธรรม อยูใ่นระดบัสูงมากแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการใชค้วามรู้ท่ีเหมาะสม

ในการจดัการและมีการจดัการบนพ้ืนฐานของคุณธรรมไดอ้ยา่งดี  ผูวิ้จยัสรุปไดว้่าเกษตรกรมีการจดัการท่ี

มีเหตุผลในปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

       การมีภูมิคุ้มกัน  

      พบว่าเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีคะแนนท่ีดีในเร่ืองของภูมิคุม้กนัจากความพอประมาณทั้ง 3 

มิติ คือภูมิคุม้กนั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ ภูมิคุม้กนัดา้นระบบการผลิตและวิธีการผลิต

และภูมิคุม้กนัดา้นการบริโภคและวิถีชีวิต  รวมไปถึงภูมิคุม้กนัจากความมีเหตุผลในการจดัการดว้ย   

      ดา้นภูมิคุม้กนัจากความพอประมาณเกษตรกรมีภูมิคุม้กนัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและระบบ

นิเวศน์ท่ีดี  มีความมัน่คงในการถือครองท่ีดิน ระบบนิเวศน์ยงัมีความสมดุล มีน ้าตลอดปีและดินยงัมีความ

สมบูรณ์ ส่วนดา้นระบบการผลิตและวิธีการผลิต เกษตรกรมีภูมิคุม้กนัเน่ืองจากมีความมัน่คงจากพนัธ์พืช

และพนัธ์สตัวท่ี์ดีให้ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพและต่อเน่ือง รวมถึงระบบการจดัการท่ีลดการท าลายนิเวศน์ยงัท า

ให้ระนิเวศน์มีความย ัง่ยืน ในมิติสุดทา้ยของภูมิคุม้กนัจากความพอประมาณคือเกษตรกรมีภูมิคุม้กนัดา้น

การบริโภคและวิถีชีวิต เพราะมีการบริโภคท่ีมัน่คงจากปริมาณอาหารในไร่ นา และสวนหลงับ้านท่ี

เพียงพอ ครอบครัวและชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขจากการมีสถานะด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานท่ีครบถ้วน มี

ความมัน่คงจากการมีครอบครัวและชุมชนท่ีเข้มแข็งช่วยเหลือเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันและรวมตวักัน

แกปั้ญหา ตลอดจนมีเงินออมในครัวเรือนมากกว่าหน้ีสิน 

        ดา้นภูมิคุม้กันจากความมีเหตุผล ผลการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมี

ภูมิคุม้กนัดา้นความมีเหตุผลและการจดัการโดยเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีการใชค้วามรู้เดิมและความรู้

ใหม่ มีกลุ่มและศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความมัน่คงจากการมีความรู้ท่ีเพ่ิมพูน 

และเกษตรกรส่วนใหญ่มีทายาทท่ีประสงคจ์ะสืบทอดการเกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้ปฏิบติัการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ของกลุ่มเกษตรกรมีความย ัง่ยืน จากผลรวมของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่หลายรูปแบบของกลุ่ม

เกษตรกร 30 ราย แสดงให้เห็นว่า เม่ือใชต้วัช้ีวดัจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัเป็นไปตามเง่ือนไขของการเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แสดงว่าปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่ม

เกษตรกรเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสะทอ้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้  
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อภิปรายผล 

       งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าหลกัของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้ซ่ึงจะไม่ไดอ้ธิบายในเชิงค า

จ ากัดความอย่างท่ีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ค าจ ากดัความตามท่ีทบทวนวรรณกรรมมาแล้วก่อนหน้าน้ี  

สาระส าคญัของการการวิจยัน้ีจะไปไกลกว่าค าจ ากดัความ  แต่เป็นการเร่ิมตน้การวดัผลการเป็นเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน โดยจะจ ากดัเฉพาะขอบเขตเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของ

การเกษตรกรรมชนบทในครัวเรือนท่ีท าการเกษตร และเจาะจงเฉพาะผูท่ี้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงต่อ

ยอดจากงานวิจยัของ นางสาวสิริพร มะเจ่ียว (2555) เร่ืองการวิเคราะห์เง่ือนไขและความย ัง่ยืนของการ

ปฏิบติัหลายรูปแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่:  กรณีศึกษาต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงไดศึ้กษา เก่ียวกบัเง่ือนไขและลกัษณะขอการปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายรูปแบบ

วิธีการโดยไดแ้บ่งกลุ่มเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีปฏิบติัไดโ้ดยสมบูรณ์  กลุ่มท่ี

ปฏิบติัไดส่้วนใหญ่และกลุ่มท่ีปฏิบติัไดบ้างส่วน และไดข้อ้สรุปว่าการเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีปฏิบติัในหลาย

รูปแบบตามเง่ือนไขและสภาพของเกษตรกรแต่ละรายแต่การปฏิบติัหลายรูปแบบนั้นไดผ้ลรวมท่ีส่งผลต่อ

ความย ัง่ยืนไม่ต่างกนัไม่ต่างกนั  

         ผูวิ้จยัจึงวิจยัต่อยอด เพ่ือพิสูจน์ว่าผลรวมของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่หลายรูปแบบนั้นจะ

น ามาซ่ึงความย ัง่ยืนและสะทอ้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้โดยศึกษาผลของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎี

ใหม่หลายรูปแบบจากตวัช้ีวดัท่ีพฒันามาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุม้กนับนเง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม ซ่ึงไดว้ดัผลจากกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกักลุ่มเดียวกนักบังานวิจยัขา้งตน้ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าเม่ือใชต้วัช้ีท่ีพฒันาจากปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เขา้ไปวดัผลการปฏิบติัของเกษตรกรเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่มดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ปรากฏ

ว่าโดยภาพรวมแล้วปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่หลายรูปแบบนั้นสามารถสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไดไ้ม่ต่างกนั แต่โดยรายละเอียดพบว่ามีบางประเดน็ท่ียงัแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม คือเร่ืองปริมาณ

ท่ีดินของเกษตรกรบางรายท่ีมีปริมาณท่ีดินนอ้ยก็จะมีผลต่อความพอประมาณในแง่ของความหลากหลาย

ในการผลิตกล่าวคือเม่ือมีท่ีดินนอ้ยอาจท าให้ตอ้งเนน้การผลิตพืชมากกว่าเล้ียงสตัวท์  าให้ความหลากหลาย

ในการผลิตสัตว์มีน้อย ซ่ึงจะส่งผลให้ความเก้ือกูลกนัของพืชกบัสัตว์  สัตว์กบัสัตว์ และสัตว์กบันิเวศน์

นอ้ยไปดว้ย ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีลว้นเกิดจากขอ้ก าจดัจากฐานทรัพยากรซ่ึงเกษตรกรท่ีมีท่ีดินน้อยก็ได้

พยายามท่ีจะปรับรูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สอดคลอ้งและเพียงพอต่อฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ซ่ึงถือ

ว่ามีความพอประมาณ ประกอบกบัประเดน็ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของการเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ตามตวัช้ีวดัท่ีพฒันาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้ภาพรวมของปฏิบติัการเกษตรทฤษฎีใหม่หลาย
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รูปแบบของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นสามารถสะทอ้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้ ดงันั้นงานวิจยั

น้ีจึงเป็นมากกว่าค าจ ากดัความของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยงัสามารถเป็นแนวทางในการวดัผลการ

เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถเป็นตน้แบบในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนไดต่้อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

       ขอ้เสนอแนะทางการวิจยั คืองานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเร่ิมตน้ จึงใชต้วัช้ีวดัและการพยายามให้

คะแนนและน ้าหนกัความส าคญัอยา่งง่าย หากมีการวิจยัต่อไปควรปรับปรุงตวัช้ีวดั โดยแตกประเด็นและ

จดัน ้ าหนักคะแนนให้ละเอียด ลงลึก และแม่นย  าข้ึน ควรใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เขา้มาช่วยในเร่ืองของ

นิเวศน์  และในเร่ืองของรายรับรายจ่ายและการผลิตควรเก็บขอ้มูลแบบบญัชีครัวเรือนเป็นรายปีจะท าให้

ไดข้อ้มูลท่ี เห็นภาพชดัเจน ท าให้วิเคราะห์ไดง่้ายและเท่ียงตรงมากข้ึน 

      ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย  ผูน้ าด้านการเกษตรในชุมชน  เกษตรต าบล ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรน ากรณีน้ีไปทดลองปรับใชใ้นพ้ืนท่ี ผูวิ้จยัเช่ือมัน่ว่าเม่ือน า

หลกัการตามกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ีไปปรับใชจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์กบัพ้ืนท่ีท่ีน าไปปรับใชไ้ม่มากก็

น้อย หรือจะน าวิธีการดงักล่าวไปประยุกต์ใชใ้นองค์กร หน่วยงาน หรือในด้านอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกับ

การเกษตร ซ่ึงเม่ือประยกุตอ์ยา่งมีหลกัการก็สามารถใชว้ดัผลไดไ้ม่ต่างกนั 
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การใชคําอางถึงบุรุษที่สองในการพูดกับสัตวเล้ียงของผูพูดตางเพศ1 
 
The Use of the Second Person Reference Terms in Speaking to Pet of Speakers of 
Different Genders 
 
ผูวิจัย   ปทมา เหมือนสมัย, หมอมหลวงจรัลวิไล จรูญโรจน                                                                                                       
            สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      
 
บทคัดยอ       
 งานวิจัยนีเ้ปนการศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองในการพูดกับสัตวเลี้ยงของผูพูดตางเพศ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและความถีข่องคําอางถึงบุรุษท่ีสอง และศึกษาอิทธิพลของเพศของ            
ผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง เพศละ 300 คน 
รวม 600 คน ดวยวิธกีารสัมภาษณแบบกําหนดสถานการณสมมติ  
 ผลการวิจัยพบวา มีการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท้ังหมด 21 รูปแบบ ซึ่งคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีมี
ความถี่การใชมากท่ีสุด 3 รูปแบบ คือ 1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอก
ความสัมพันธ และพบวาเพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว นอกจากนี้เพศชายใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองหลากหลายรูปแบบกวาและ
ใชการละคําอางถึงบุรุษมากกวาท่ีเพศหญิงใช ในขณะท่ีเพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาท่ีเพศ
ชายใช 
 
คําสําคัญ : คําอางถึงบุรุษท่ีสอง, สัตวเลี้ยง, เพศ   
 
Abstract       
 This reseach studies the use of the second person reference terms in 
speaking to pet of Thai speakers of different genders. The purposes are to study 
patterns and frequencies of the second person reference terms and examine the 
influence of gender of speaker on the use of the second person reference terms. The 
data are collected from 300 male speakers and 300 female speakers, totally 600 
persons by interview in fictional situations.    
 The results show that there are 21 patterns of the second person reference 
terms and the three most frequently used patterns of the second person reference 
terms are 1. Zero reference terms 2. Pronouns/Titles and 3. Relationship terms. The 
result also supports the hypothesis that male speakers and female speakers use the 
second reference person terms differently (p<0.05). Male speakers use variety of 

                                                             
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเร่ือง “คําอางถึงบุรุษของคนไทยที่ใชสนทนากับสัตวเลี้ยง” 
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patterns and use Zero Reference Terms more than female speakers while female 
speakers use Pronouns/Titles more than male speakers. 
 
Key Words : Second person reference terms, Pet, Gender 
 
บทนํา        
 คําอางถึงบุรุษ คือ คําท่ีผูพูดใชอางถึงบุคคล สัตว หรือสิ่งของท่ีเกี่ยวของในการสนทนา 
ประกอบดวย คําอางถึงบุรุษท่ีหนึ่ง คือ คําอางถึงตัวผูพูด คําอางถึงบุรุษท่ีสอง คือ คําอางถึงผูท่ีสนทนาดวย 
และคําอางถึงบุรุษท่ีสาม คือ คําอางถึงผูท่ีกลาวถึงในการสนทนา โดยผูพูดสามารถเลือกใชคําสรรพนาม 
หรือคํานามตางๆ มาเปนคําอางถึงบุรุษท้ัง 3 บุรุษได รวมท้ังสามารถละคําอางถึงบุรุษไดดวย  
 แมวาคําอางถึงบุรุษจะเปนชนิดของคําท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัวไปก็ตาม แตในสังคมไทยนั้น                                    
จะสังเกตเห็นไดวา การเลือกใชคําอางถึงบุรุษใหเหมาะสมเปนเรื่องท่ีซับซอนมาก เพราะผูพูดจะตอง
คํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน เพศ อายุ ศาสนา ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง กาลเทศะ ซึ่งทําใหผูวิจัยต้ัง
ขอสังเกตไดวา การเลือกใชคําอางถึงบุรุษใหเหมาะสมจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดวย 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาพบวา มีผูสนใจศึกษาคําอางถึงบุรุษเปนจํานวนไมนอย และ
พบวามีหลายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ เชน Cooke (1968) ศึกษาคําสรรพนามในภาษาไทย 
พมา และเวียดนามตามแนวภาษาศาสตรสังคม สรุปไดวา คําบุรุษสรรพนาม คําเรียกญาติ และชื่อ เปน
รูปแบบของคําสรรพนามท่ีผูพูดใชบอย และพบวา มีหลายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนามของท้ัง 
3 ภาษานี้ โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมกันของท้ัง 3 ภาษานี้ คือ สถานภาพและความสนิทสนม ซึ่งผลการวิจัย
ของ Cooke สอดคลองกับผลการวิจัยของ Palakornkul (1972) ท่ีพบวา ผูพูดใชคําสรรพนามหลากหลาย
รูปแบบ และมีหลากหลายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนาม โดย Palakornkul ไดวิเคราะหและ
จําแนกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนามออกเปน 2 ปจจัย คือ 1. ปจจัยภายใน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
และ 2. ปจจัยภายนอก ไดแก ความเคารพ ความเปนทางการ การแสดงอารมณ   
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยท่ีผานมาลวนแตเปนการศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษท่ีผูพูดใชในการ
สนทนากับบุคคลดวยกัน แตผูวิจัยต้ังขอสังเกตไดวา คําอางถึงบุรุษท่ีผูพูดใชในการพูดกับสัตวเลี้ยงก็นาจะ
มีความซับซอนไมตางไปจากท่ีใชในการสนทนากับบุคคลดวยกัน จะเห็นไดวาผูพูดบางคนใชคําอางถึง
บุรุษท่ีสะทอนใหเห็นวาผูพูดใหเกียรติสัตวเลี้ยง โดยยกยองสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวยใหมีสถานภาพใกลเคียงกับ
คน เพราะจากประสบการณท่ีผูวิจัยเคยไดยินผูหญิงคนหนึ่งพูดกับสุนัขของเขาวา “เด๋ียวแมจะใหรางวัลลูก
เปนไกทอดนะ” ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวา ผูพูดใชคําวา แม เปนคําอางถึงบุรุษท่ีหนึ่งอางถึงตัวเอง และคําวา ลูก 
เปนคําอางถึงบุรุษท่ีสองอางถึงสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย ท้ังๆ ท่ี ผูท่ีพูดดวยเปนเพียงสัตวเลี้ยงเทานั้น ทําใหผูวิจัย
ตีความไดวา ผูพูดคนนี้ใหความรัก ความผูกพันกับสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย และยกยองสัตวเลี้ยงท่ีกําลังพูดดวย
ใหมีฐานะเปนลูก   
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 ในเม่ือภาษาไทยมีความหลากหลายของคําอางถึงบุรุษท่ีแปรไปตามปจจัยตางๆ คําอางถึง
บุรุษท่ีผูพูดใชพูดกับสัตวเลี้ยงก็เปนเรื่องท่ีนาสนใจวา จะมีความหลากหลายและแปรไปตามปจจัยตางๆ 
หรือไม ประกอบกับท่ีผานมายังไมมีผูใดศึกษาหาคําตอบเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชคํา
อางถึงบุรุษท่ีผูพูดใชในการพูดกับสัตวเลี้ยง (ผูวิจัยใชคําวา “พูดกับสัตวเลี้ยง” แทนคําวา “สนทนากับสัตว
เลี้ยง” เพราะการสนทนาเปนการพูดจาตอบโตกัน 2 ฝาย ซึ่งจะใชในการสนทนาระหวางบุคคลดวยกัน                
แตในท่ีนี้ ผูท่ีพูดดวยเปนเพียงสัตวเลี้ยง ซึ่งไมสามารถพูดตอบโตผูพูดได จึงไมอาจกลาวไดวาเปนการ
สนทนา ดังท่ี นววรรณ  พันธุเมธา (2554: 353) กลาววา หากผูพูดเริ่มตนพูดบทสนทนา แตผูท่ีพูดดวย
สนองตอบดวยการกระทํา จะไมถือวาเปนการสนทนา)    
 ในบทความนี้ ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีผูพูดใชอางถึงสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย
เทานั้น และศึกษาอิทธิพลของปจจัยเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษสองดวย เพราะเพศเปนลักษณะ
ทางรางกายท่ีทําใหคนในสังคมแตกตางกันตามธรรมชาติต้ังแตกําเนิด และสังคมก็ไดกําหนดใหเพศชาย
และเพศหญิงมีบทบาทแตกตางกัน ทําใหผูวิจัยเกิดความสงสัยวา ในการใชภาษาสื่อความอยางเดียวกัน 
เพศชายและเพศหญิงจะใชภาษาแตกตางกันหรือไม กลาวคือ ในการพูดกับสัตวเลี้ยง เพศชายและเพศหญิง
จะใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตกตางกันหรือไม    
 คําอางถึงบุรุษท่ีสอง คือ คําอางถึงสัตวเลี้ยงท่ีผูพูดพูดดวย ซึ่งอาจจะปรากฏเปนคําสรรพนาม 
เชน คําวา แก หน ูคํานามตางๆ ไดแก คําบอกความสัมพันธ เชน คําวา ลูก นอง และ ชื่อ เชน ชื่อ ดุกด๊ิก ตุน 
หรือคําใดๆ ท่ีปรากฏในขอมูลวาเปนคําท่ีผูพูดใชเพ่ือหมายถึงสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย รวมถึงการไมใชคําใดๆ 
อางถึงสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย กลาวคือ การละคําอางถึงบุรุษ ผูวิจัยก็นับวาเปนคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย     
 1. ศึกษารูปแบบและความถี่ของคําอางถึงบุรุษท่ีสอง   
 2. ศึกษาอิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
สมมติฐานการวิจัย      
 เพศของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง โดยพบการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองของ
เพศชายและเพศหญิงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
วิธีการวิจัย       
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 คน โดยจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศเปน 2 กลุม
คือ เพศชายและเพศหญิง เพศละ 300 คนเทากัน และเนื่องจากในปจจุบันนี้การระบุวาบุคคลใดเปนเพศใด
อาจจะทําไดไมชัดเจนนัก ผูวิจัยจึงสอบถามเพศของกลุมตัวอยางทุกครั้ง และเลือกเก็บขอมูลเฉพาะจาก
บุคคลท่ีระบุเพศของตัวเองตรงกับท่ีผูวิจัยประเมิน เชน ถาเพศชายท่ีมีจิตใจเปนหญิง (กระเทย) คนหนึ่ง
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ระบุวาตัวเองเปนเพศชาย และผูวิจัยก็ประเมินแลววาบุคคลนี้เปนเพศชายตามกําเนิด หรือถาเพศหญิงท่ีมี
จิตใจเปนชาย (ทอมบอย) คนหนึ่งระบุวาตัวเองเปนเพศหญิง และผูวิจัยก็ประเมินแลววาบุคคลนี้เปนเพศ
หญิงตามกําเนิด ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากบุคคลเหลานี้มาใชในงานวิจัย ในทํานองเดียวกัน ถาเพศหญิงท่ี
มีจิตใจเปนชายคนหนึ่งระบุวาตัวเองเปนเพศชาย แตผูวิจัยประเมินวาบุคคลนีน้าจะเปนเพศหญิงตามกําเนิด 
หรือถาเพศชายท่ีมีจิตใจเปนหญิงระบุวาตัวเองเปนเพศหญิง แตผูวิจัยประเมินวาบุคคลนี้นาจะเปนเพศชาย
ตามกําเนิด ผูวิจัยจะไมนําขอมูลท่ีไดจากบุคคลเหลานี้มาใชในงานวิจัย  
 ผูวิจัยกําหนดจุดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีเปนสังคมเมือง คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี                                
จังหวัดปทุมธาน ี และจังหวัดสมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางโดยสะดวก (Convenience Sampling) 
ซึ่งไดแก 1. สวนจตุจักร 2. สวนลุมพินี 3. หอสมุดแหงชาติ 4. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุร ี                                 
5. สนามกีฬาธูปะเตมีย 6. หางสรรพสินคาเมกะ บางนา 7. สวนหลวง ร.9   
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีการสัมภาษณแบบกําหนดสถานการณสมมติ จํานวน                  
10 สถานการณ ซึ่งผูวิจัยสรางสถานการณสมมติบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสอบถามคน
ใกลชิด แตกําหนดใหอยูในขอบเขตของ 2 ปจจัย คือ ปจจัยลักษณะของสัตวเลี้ยง กลาวคือ สัตวเลี้ยงของ
ตัวเอง และสัตวเลี้ยงท่ีพบโดยบังเอิญ และปจจัยชนิดของสัตวเลี้ยง กลาวคือ สุนัข แมว ปลา นก และ
กระตาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหหลากหลาย    
 ตัวอยางสถานการณสมมติท่ีผูวิจัยใชในการเก็บขอมูล ไดแก   
 สถานการณท่ี 1 คุณต้ังใจจะพาสุนัขของคุณไปตัดขนและเสริมสวยท่ีราน ถาคุณจะบอกสุนัข
ของคุณวาคุณกําลังจะพาสุนัขของคุณออกไปเสริมสวย คุณจะพูดกับสุนัขของคุณวาอะไร 
 สถานการณท่ี 2 คุณพบแมวกําลังถูกแมคาในตลาดตี คุณรูสึกสงสารแมวตัวนี้มาก คุณจึงซื้อ
อาหารมาใหแมวตัวนี้ท่ีหนีมานอนขดอยูขางตึก คุณจะพูดกับแมวตัวนีว้าอะไรเพ่ือไมใหแมวตัวนี้กลัวคุณ
 สถานการณท่ี 3 คุณลืมใหอาหารปลามังกรของคุณมาหลายวัน ในท่ีสุดปลามังกรของคุณก็
เสียชีวิต ถาคุณจะขอโทษปลามังกรของคุณท่ีคุณเลี้ยงดูไมดี คุณจะพูดกับปลามังกรของคุณวาอะไร
 สถานการณท่ี 4 เชาวันหนึ่ง คุณพบวากาวดักหนูท่ีคุณวางไวเพ่ือดักหนู มีนกขุนทองตัวหนึ่ง
ติดกับดักแทน คุณรีบหาทางชวยเหลือนกขุนทองตัวนี ้แตระหวางท่ีคุณกําลังชวย นกขุนทองตัวนี้ก็จิกแขน
คุณ ทําใหคุณชวยเหลือนกตัวนี้ลําบาก คุณจะพูดกับนกขุนทองอยางไรเพ่ือไมใหนกขุนทองตัวนี้จิกแขน
 ในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยจะเลาสถานการณสมมติแตละขอใหกลุมตัวอยางฟง และใหกลุม
ตัวอยางจินตนาการวาตัวเองเปนคนในสถานการณสมมติเหลานี้ จากนั้นใหตอบคําถามเปนประโยคท่ีคิด
วาจะพูด โดยระหวางท่ีผูวิจัยเลาสถานการณสมมติแตละขอ ผูวิจัยจะแสดงรูปภาพท่ีบรรยายสถานการณ
สมมติประกอบการเลาสถานการณสมมติ เพ่ือชวยใหกลุมตัวอยางเขาใจสถานการณสมมติไดมากยิ่งข้ึน 
ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีใกลเคียงกับการใชภาษาจริงมากท่ีสุด    
 ระหวางท่ีกลุมตัวอยางตอบประโยคคําตอบ ผูวิจัยจะบันทึกคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีกลุม
ตัวอยางตอบลงในแบบบันทึกการสัมภาษณท่ีผูวิจัยไดเตรียมมา โดยผูวิจัยจะบันทึกคําอางถึงบุรุษท่ีสอง
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เพียงสถานการณสมมติละ 1 คําเทานั้น คือ คําอางถึงบุรุษท่ีสองคําแรกท่ีกลุมตัวอยางตอบ 
 เม่ือรวบรวมขอมูลคําอางถึงบุรุษท่ีสองของกลุมตัวอยางท้ัง 2 เพศท่ีใชในการวิเคราะหครบ 
600 คนแลว ซึ่งจะพบความถี่การใชท้ังหมด 6,000 ครั้ง (600 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากนั้นนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหตามข้ันตอนตอไปนี ้     
 ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยจะวิเคราะหรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสอง โดยจําแนกคําอางถึงบุรุษท่ี
สองออกเปนคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทตางๆ ซึ่งผูวิจัยนําแนวคิดการจําแนกประเภทของคําเรียกขานใน
งานวิจัยของกัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531: 17-19) มาเปนแนวทางในการจําแนก
ขอมูลงานวิจัยนี ้ โดยมีการปรับเปลี่ยนบางสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลในงานวิจัยนี ้ ซึ่งมี 7 ประเภท
ดังตอไปนี ้
 ประเภทท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ หมายถึง การกลาวแตเนื้อความท่ีตองการสื่อสารโดยไมใช
คําใดๆ อางถึงสัตวเลี้ยง  
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ คือ ในงานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุไมไดศึกษาการละคําเรียกขาน แตใน
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยถือวา การละคําอางถึงบุรุษ เปนคําอางถึงบุรุษประเภทหนึ่งดวย   
 ประเภทท่ี 2 คําบอกความสัมพันธ หมายถึง คําท่ีสื่อความหมายถึงความสัมพันธระหวางผูพูด
กับสัตวเลี้ยง โดยผูพูดยกยองวาสัตวเลี้ยงเปนญาติ หรือเพ่ือนของผูพูด เชน คําวา นอง ลูกสาว 
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทคําเรียกญาติในงานวิจัยของกัลยา  
ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ แตผูวิจัยเรียกแตกตางออกไป เพ่ือใหครอบคลุมคําอางถึงบุรุษท่ีสื่อ
ความถึงความสัมพันธแบบเพ่ือนดวย  
 แตในกรณีท่ีพบคําวา พอ แม ตา และ ยาย ปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทอื่น 
เชน พอจําป (พอ+ชื่อ) ผูวิจัยจะตีความเปนคํานําหนาท่ีสื่อถึงความสนิทสนมและระบุเพศของสัตวเลี้ยง
เทานั้น เพราะสัตวเลี้ยงมีสถานภาพตํ่ากวา พอ แม ตา ยาย ท่ีเปนบุคคล ผูพูดคงไมนําคําเหลานี้มาใชเปนคํา
บอกความสัมพันธเชนเดียวกับท่ีใชกับบุคคล ในงานวิจัยนี้ จึงถือวาเปนประเภทคําสรรพนาม/คํานําหนา
 ประเภทท่ี 3 ชื่อ หมายถึง คําท่ีต้ังข้ึนสําหรับอางถึงสัตวเลี้ยงอยางเฉพาะเจาะจง กลาวคือ ชื่อ
ของสัตวเลี้ยง เชน คําวา แฟนตา ชูว และฉายาท่ีต้ังข้ึนจากลักษณะเดนบางประการ เชน คําวา ตูบ อวน 
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทชื่อในงานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย 
และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
 ประเภทท่ี 4 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต หมายถึง คําท่ีมีความหมายถึงสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว 
เชน คําวา สัตว สัตวเลี้ยง คําเรียกชนิดของสัตวเลี้ยง เชน คําวา หมา แมว ปลา นก กระตาย และคําท่ีมี
ความหมายเหมือนคําเรียกชนิดของสัตวเลี้ยง เชน คําวา เหมียว เปนคําท่ีมาจากเสียงรองของแมว รวมถึงชื่อ
สายพันธุของสัตวเลี้ยงแตละชนิดดวย เชน คําวา ขุนทอง (นกขุนทอง) หมอสี (ปลาหมอส)ี   
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 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ คือ ผูวิจัยกําหนดประเภทของคําอางถึงบุรุษประเภทนี้ข้ึนเองเพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลคําอางถึงบุรุษ
ในงานวิจัยนี ้
 ประเภทท่ี 5 คําแสดงความรูสึก หมายถึง คําท่ีสื่อความหมายถงึความรักใคร เอ็นดูท่ีผูพูดมีตอ
สัตวเลี้ยง ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 1. กลุมคําแสดงความรูสึกท่ีสามารถปรากฏไดท้ังตามลําพัง 
ปรากฏนําหนา และปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทอื่น เชน คําวา ท่ีรัก ทูนหัว สุดท่ีรัก คนสวย                 
สุดหลอ 2. กลุมคําแสดงความรูสึกประเภทท่ีสามารถปรากฏไดท้ังตามลําพังและปรากฏนําหนาคําอางถึง
บุรุษท่ีสองประเภทอื่น เชน คําวา เด็กดี เด็กนอย และ 3. คําแสดงความรูสึกประเภทท่ีปรากฏเฉพาะตอทาย
คําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทอื่นเทานั้น เชน คําวา รัก นอย (คําวา นอย ในภาษาไทยมาตรฐานไมไดสื่อ
ความแควา มีขนาดเล็ก แตยังสื่อความหมายของความเอ็นดูควบคูไปดวย) 
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทวลีแสดงความรูสึกในงานวิจัยของ
กัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ แตผูวิจัยเรียกแตกตางออกไป เพ่ือใหครอบคลมุคําวา นอย ท่ี
ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอื่นดวย   
 ประเภทท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ หมายถึง คําท่ีสื่อความหมายถึงการครอบครองเพ่ือ                 
เปนการระบุวาสัตวเลี้ยงเปนของใคร เชน คําวา ของเรา ของพอ และคําแสดงความเปนเจาของท่ีปรากฏแต
คํานามหรือคําสรรพนามท่ีเปนผูครอบครองตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอื่น เชน คําวาลูกแม (ลูกของแม) 
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ คือ ผูวิจัยกําหนดประเภทของคําอางถึงบุรุษประเภทนี้ข้ึนเองเพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลคําอางถึงบุรุษ
ในงานวิจัยนี ้
 ประเภทท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา ซึ่งคําสรรพนาม หมายถึง คําท่ีทําหนาท่ีเปนคําอางถึง
บุรุษท่ีสองอยูแลว แตไมไดเปนคําท่ีจัดอยูในประเภทท่ีกลาวมาแลวขางตน เชน คําวา เธอ เจา แก หน ูเจา 
สวนคํานําหนา หมายถึง คําท่ีปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทอื่น เพ่ือระบุเพศของสัตวเลี้ยง 
หรือเนนท่ีสถานภาพของผูพูดและสัตวเลี้ยงใหชัดเจนวา ผูพูดมีสถานภาพสูงกวาสัตวเลี้ยง เชน คําวา ไอ อ ี
หน ูเจา และ คําวา พอ แม ตา ยาย ท่ีปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทอื่น   
 เนื่องจากคําสรรพนามบางคําสามารถใชเปนคํานําหนาได แสดงใหเห็นวาคําสรรพนามและ                    
คํานําหนามีลักษณะรวมกัน ผูวิจัยจึงจัดใหเปนคําอางถึงบุรุษท่ีสองประเภทเดียวกัน เรียกวา คําสรรพนาม/                  
คํานําหนา   
 คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทคําสรรพนาม/คํานําหนาใน
งานวิจัยของกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ    
 จากนั้น ผูวิจัยจะวิเคราะหวา ประเภทของคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกไดจะสามารถปรากฏ
รวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสองไดอยางไรบาง  
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 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยจะนับความถี่การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตละรูปแบบวามีจํานวนเทาไหร 
และแปลงความถี่เหลานี้ใหอยูในรูปของอัตราสวนรอยละเพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยจะจําแนกขอมูลคําอางถึงบุรุษท่ีสองตามเพศของผูพูด เพ่ือเปรียบเทียบการ
ใชท่ีแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยนับความถี่การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตละรูปแบบ และ
แปลงความถี่เหลานี้ใหอยูในรูปของอัตราสวนรอยละเพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี 4 ผูวิจัยใชสถิติในการพิสูจนสมมติฐาน ซึ่งขอมูลในงานวิจัยนี้เปนขอมูลแบบนาม
บัญญัติ ผูวิจัยจึงใชสถิติไคสแควร (Chi-square) พิสูจนความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญท่ีจะยอมรับท่ี p≤ 0.05     
              
ผลการวิจัย        
 1. รูปแบบและความถ่ีของคําอางถึงบุรุษท่ีสอง   
 จากขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 600 คน (300 คน x 2 เพศ) ในสถานการณสมมติ
จํานวน 10 สถานการณ (รวมเปนความถี่การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองจํานวน 6,000 ครั้ง) สามารถนํามา
จําแนกรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสองไดท้ังหมด 21 รูปแบบ ดังนี ้                      
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ    
 ตัวอยางประโยค เด๋ียวกูจะตีØดวยไมเลย   
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา    
 คําสรรพนาม/คํานําหนาท่ีพบ ไดแก คําวา แก เอ็ง มึง หน ู เจา หลอน ตัวเอง ไอหนู เจาหนู
 ตัวอยางประโยค ฉันกําลังชวยแกนะ   
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสัมพันธ    
 คําบอกความสัมพันธท่ีพบ ไดแก คําวา ลูก เพ่ือน นอง นองสาว    
 ตัวอยางประโยค ลืมพาเพ่ือนไปตัดขนเลยวะ   
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ     
 ชื่อท่ีพบ ไดแก ชื่อ ชมพู กังฟู ไมโล ผักบุง คุณนาย ปกปุย  
 ตัวอยางประโยค รักปกปุยท่ีสุดในโลก   
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต    
 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบ ไดแก คําวา สัตว หมา แมว แมวเหมียว ขุนทอง แกว ตาย
 ตัวอยางประโยค เด๋ียวจะไปหาขาวมาใหเหมียวกินแลวกันนะ 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสึก    
 คําแสดงความรูสึกท่ีพบ ไดแก คําวา ท่ีรัก เด็กดี คนสวย   
 ตัวอยางประโยค จะลงโทษท่ีรักท่ีทําแบบนี ้   
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 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ   
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ไอนอง 
 ประโยคท่ีใช  คิดถึงไอนองมากเลย   
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ    
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อท่ีพบ ไดแก คําวา เจาฝกบัว ไอทับทิม หนูอวน นางเห็ดเผาะ
 ตัวอยางประโยค สงสารหนูอวนจัง   
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต   
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบ ไดแก คําวา เจาเหมียว ไอตาย         
           ตัวอยางประโยค ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ  
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก   
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึกท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา พอคนดี  
 ประโยคท่ีใช  เอาขาวมาใหพอคนดีกินนะ   
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ    
 คําบอกความสัมพันธ+ชื่อท่ีพบ ไดแก คําวา นองคูกา นองชมพู ลูกขม้ิน ลูกทองคํา 
 ตัวอยางประโยค   จะพานองชมพูไปเสริมสวยนะจะ  
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต   
 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบ ไดแก คําวา นองหมา นองปลา  
 ตัวอยางประโยค แคนี้ก็กลัวนองหมาจะแยแลวจา  
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก   
 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ลูกรัก 
 ตัวอยางประโยค เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ  
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ   
 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของท่ีพบมี 2 คํา คือ คําวา ลูกพอ และ ลูกแม
 ตัวอยางประโยค คิดถึงลูกแมจัง    
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก  
 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกท่ีพบ ไดแก คําวา หมานอย แมวนอย นกนอย
 ตัวอยางประโยค วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว  
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ   
 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา          
ขุนทองของพอ      
 ประโยคท่ีใช  พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ  
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 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ  
 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา สุดท่ีรักของพ่ี
 ประโยคท่ีใช  พ่ีเบ่ือสุดท่ีรักของพ่ีจะแยแลวนะ  
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกท่ีพบ ไดแก คําวา                        
เจาหมานอย เจานกนอย ไอเหมียวนอย     
 ตัวอยางประโยค อยากจะตีเจานกนอยจริงๆ เลย  
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของท่ีพบมีเพียงคําเดียว 
คือ คําวา แมยอดยาหยีของฉัน     
 ประโยคท่ีใช  จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดีท่ีสุดเลย  
 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก  
 ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกท่ีพบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ดาวเรืองลูกรัก
 ประโยคท่ีใช  ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ  
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกท่ีพบมี 2 คํา คือ คําวา 
หมอสีลูกพอ และ หงสหยกลูกพอ     
 ตัวอยางประโยค หมอสีลูกพอตองไมโกรธพอนะ  
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท้ัง 21 รูปแบบเปนตาราง โดยเรียงลําดับตาม
ความถี่การใชมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด และในกรณีท่ีบางรูปแบบมีความถี่การใชเทากัน ผูวิจัยจะใสลําดับ
เปนลําดับเดียวกัน แตเพ่ิมจุดทศนิยมตอทายตามลําดับ ดังตอไปนี้              
ตารางท่ี 1 การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง                                

รูปแบบ ความถี่ รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 3,206 53.43 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,674 27.90 
3. คําบอกความสัมพันธ 415 6.92 
4. ชื่อ  344 5.73 
5. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 169 2.82 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 85 1.42 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 31 0.52 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 19 0.32 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 15 0.25 
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รูปแบบ ความถี่ รอยละ 
10. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 14 0.23 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 8 0.13 
12. คําแสดงความรูสึก 5 0.08 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.07 
14.1 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 2 0.03 
14.2 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 2 0.03 
14.3 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 2 0.03 
15.1 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.02 
15.2 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
15.3 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
15.4 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
15.5 ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.02 
รวม 6,000 100.00 
 จากผลการวิเคราะหการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองขางตน แสดงใหเห็นวา ในการพูดกับสัตว
เลี้ยงนั้น ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท้ังหมด 21 รูปแบบ ซึ่งมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกัน     
โดยมีเพียง 6 รูปแบบเทานั้นท่ีมีความถี่การใชมากกวารอยละ 1 และรูปแบบท่ีมีความถี่การใชมากท่ีสุด                                   
3 อันดับแรก คือ 1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธ   
 2. อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง  
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน จําแนกออกเปน เพศชายและเพศหญิง                           
เพศละ 300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลคําอางถึงบุรุษท่ีสองท้ัง 21 รูปแบบตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน
มาจําแนกออกตามเพศของผูพูด ก็จะไดความถี่ของคําอางถึงบุรุษท่ีสองเพศละ 3,000 ครั้ง (300 คน x 10                                          
สถานการณสมมติ) ซึ่งผูวิจัยแสดงการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองของเพศชายและเพศหญิงท้ัง 21 รูปแบบเปน
ตารางไดดังตอไปนี ้
ตารางท่ี 2 การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามเพศของผูพูด 

รูปแบบ เพศของผูพูด 
  เพศชาย เพศหญิง 
  ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,806 60.20 1,400 46.67 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 715 23.83 959 31.97 
3. คําบอกความสัมพันธ 175 5.83 240 8.00 
4. ชื่อ 143 4.77 201 6.70 
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รูปแบบ เพศของผูพูด 
  เพศชาย เพศหญิง 
  ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
5. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 78 2.60 91 3.03 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 16 0.53 15 0.50 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 44 1.47 41 1.37 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 4 0.13 15 0.50 
9. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 4 0.13 10 0.33 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+     

คําแสดงความรูสึก 
4 0.13 11 0.37 

11. รูปแบบอื่นๆ 11 0.37 17 0.57 
รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
                 X2 = 121.566 df = 10 p<0.0001   
 หมายเหตุ รูปแบบอื่นๆ ในตารางขางตน คือ รูปแบบท่ีมีคาความถี่คาดหมายสําหรับคํานวณ
ไคสแควรตํ่ากวา 5 ผูวิจัยจึงรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีมีคาความถี่คาดหมายตํ่ากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอื่นๆ” แทน ซึ่งผูวิจัยแสดงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสองเหลานีเ้ปน
ตารางไดดังตอไปนี้                               
ตารางท่ี 3 คําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีมีความถี่คาดหมายตํ่ากวา 5 

รูปแบบ เพศของผูพูด 
  เพศชาย เพศหญิง 
  ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
1. คําแสดงความรูสึก 1 0.03 4 0.13 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 0 0 2 0.07 
3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
4. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 2 0.07 6 0.20 
5. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 0 0 2 0.07 
6. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 2 0.07 2 0.07 
7. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
8. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง

ความเปนเจาของ 
0 0 1 0.03 

10. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
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รูปแบบ เพศของผูพูด 
  เพศชาย เพศหญิง 
  ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
11. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+                 

คําแสดงความเปนเจาของ 
2 0.07 0 0 

รวม 11 0.37 17 0.57 
 ผลการวิเคราะหการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามเพศของผูพูดขางตนแสดงใหเห็นวา  
เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตกตางกันท้ังรูปแบบและความถีก่ารใช กลาวคือ เพศชายใช               
คําอางถึงบุรุษท่ีสองหลากหลายรูปแบบกวาท่ีเพศหญิงใชเพียงเล็กนอย และรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ี
สองท่ีท้ังเพศชายและเพศหญิงใชเหมือนกัน ก็มีความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ  
 ผูวิจัยสามารถสรุปการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีแตกตางกันของเพศชายและเพศหญิงเปน
ตารางไดดังตอไปนี ้     
ตารางท่ี 4 สรุปการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีแตกตางกันของเพศชายและเพศหญิง 

ความแตกตาง เพศชาย เพศหญิง 
1. จํานวนรูปแบบท่ีใช 18 รูปแบบ 16 รูปแบบ 
2. รูปแบบท่ีใชเฉพาะเพศ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา+             

คําแสดงความรูสึก 
2. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+               
คําแสดงความเปนเจาของ 
3. คําแสดงความรูสึก+               
คําแสดงความเปนเจาของ 
4. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+             
คําแสดงความรูสึก 
5. คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+               
คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความเปนเจาของ 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา+               
คําบอกความสัมพันธ 
2. คําบอกความสัมพันธ+                     
คําแสดงความรูสึก 
3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+                    
คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ 

3. รูปแบบท่ีมีความถี่การใช
แตกตางกันอยางชัดเจน 

ใชการละคําอางถึงบุรุษมากกวาท่ี
เพศหญิงใช 

ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาท่ีเพศชายใช 

 เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหหานัยสําคัญทางสถิติเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา  
X2 = 121.566 df = 10 p<0.0001 คา p ท่ีไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันท่ีผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดง
วาผูพูดเพศชายและผูพูดเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1298 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดเพศชายและผูพูดเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตก 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยไดวา เพศของผูพูดมีอิทธพิลตอการใชคําอางถึง
บุรุษท่ีสองท่ีใชในการพูดกับสัตวเลี้ยงตรงตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไว   
 
สรุปและอภิปรายผล         
 จากผลการวิจัยการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองในการพูดกับสัตวเลี้ยงของผูพูดตางเพศสามารถ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้     
 1. ผลการวิจัยรูปแบบและความถี่ของคําอางถึงบุรุษท่ีสองพบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
หลากหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบมีความถี่การใชแตกตางกัน  
 2. ผลการวิจัยอิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองพบวา เพศของผูพูดมี 
อิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง โดยพบวาเพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองแตกตางกัน
ท้ังรูปแบบและความถี่การใช และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งนอกจากผลการวิจัยจะตรงตาม
สมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไวแลว ยังสอดคลองกับผลวิจัยของจุไรรัตน หาญไชโยภูมิ (2538) ท่ีศึกษาการใชคํา
เรียกขานของขาราชการทหารบก  โดยผลการวิจัยพบวาเพศชายและเพศหญิงใชคําเรียกขานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     
 ความแตกตางในการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองของเพศชายและเพศหญิงท่ีสําคัญ คือ เพศชายใช
การละคําอางถึงบุรุษมากกวาเพศหญิง กลาวคือ รอยละ 60.20 และ 46.67 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันถึงรอย
ละ 13.53 ผูวิจัยจึงต้ังขอสังเกตไดวา เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบหลัก ซึ่งอาจจะเปนดวย
หลายเหตุผล ไดแก 1. ไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมของคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีใชในแตละสถานการณ จึง 
เลือกใชการละคําอางถึงบุรุษในหลายๆ สถานการณ หรืออาจจะทุกสถานการณก็เปนได 2. ไมตองการ 
แสดงความสนิทสนมกับสัตวเลี้ยงมากเกินพอดี จึงไมแนใจวาจะเลือกใชคําใดจึงจะเหมาะสม สอดคลอง
กับท่ี เอมอร  ตรูวิเชียร (ม.ป.ป.: 62 อางใน ปทมวรรณ  วงศขจร, 2542: 81) กลาววา ผูพูดอาจจะหลีกเลี่ยง
คําท่ีใชอางถึงผูท่ีสนทนาดวยได ซึ่งมักจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีท้ัง  2 ฝาย ยังไมสนิทสนมกันดีพอ ทําใหผูพูด
ไมแนใจวาจะใชคําใดจึงจะเหมาะสม จึงหลีกเลี่ยงดวยการละคําอางถึงบุรุษ  
 นอกจากนี้ เพศหญิงมีความถี่การใชแตละรูปแบบไมแตกตางกันอยางโดดเดนมากนัก ผูวิจัย
จึงต้ังขอสังเกตไดวา เพศหญิงไมไดใชรูปแบบใดเปนรูปแบบหลัก อาจจะเปนเพราะเพศหญิงจะเลือกใชคํา
อางถึงบุรุษท่ีสองใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ และความรูสึกของตัวเองท่ีมีตอสัตวเลี้ยงในแตละ
สถานการณ ซึ่งเปนไปตามลักษณะของผูหญิงท่ีมีความละเอียด ออนโยน (Sheperd, 1981 อางใน อมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2556: 42) 
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 3. ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นลักษณะเดนของคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย ท่ีผูพูดสามารถใช 
คํานามประเภทตางๆ เชน คําบอกความสัมพันธ ชื่อ มาทําหนาท่ีเดียวกับคําบุรุษสรรพนามในการอางถึงผู
ท่ีเกี่ยวของในการสนทนาได ซึ่งแตกตางกับคําอางถึงบุรุษในภาษาอังกฤษ ท่ีผูพูดสามารถใชไดเฉพาะคํา
บุรุษสรรพนามเทานั้นในการอางถึงผูท่ีเกี่ยวของในการสนทนา  
 นอกจากนี้ จากผลการวิจัยท่ีแมวาจะพบวาผูพูดใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองหลากหลายรูปแบบ 
แตรูปแบบของคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีมีความถี่การใชมากท่ีสุด คือ การละคําอางถึงบุรุษ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ลักษณะเดนของภาษาพูดในภาษาไทยประการหนึ่ง คือ ผูพูดสามารถละคําบางคําในประโยคไดโดยอาศัย
ความเขาใจจากบริบทรอบขาง ดังนั้น ผูพูดจึงสามารถละคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีใชอางถึงสัตวเลี้ยงท่ีพูดดวย
ได โดยยังคงเขาใจความหมายของประโยคไดอยู ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของสถาพร 
วัฒนธรรม (2544) ท่ีพบวา ผูประกอบการคาใชการละคําเรียกขานผูซื้อมากกวาท่ีใชคําเรียกขานรูปแบบอื่น 
 4. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใหความสําคัญกับสัตวเลี้ยง โดยยกยองสัตวเลี้ยงใหมี 
ฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ซึ่งจะสังเกตไดจากการใชคําบอกความสัมพันธเปนรูปแบบหนึ่ง
ของคําอางถึงบุรุษท่ีสอง และใชเปนสวนประกอบหนึ่งของรูปแบบอื่นๆ เชน คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 
 สาเหตุท่ีทําใหผูพูดใหความสําคัญกับสัตวเลี้ยงเชนนี้ อาจเปนดวยหลายเหตุผล ไดแก                         
1. ลักษณะครอบครัวในสังคมไทยสมัยใหมแตกตางไปจากเดิม โดยเฉพาะสังคมเมือง คือ ครอบครัวมี 
ขนาดเล็ก อยูกันเพียงพอ แม ลูก ซึ่งบางครอบครัวอาจจะไมมีลูก หรือหากมีลูกก็มีจํานวนนอยลงกวา
สมัยกอน ดวยเหตุผลบางประการ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ หรือการ
แตงงานตอนอายุมากกวา 30 ป ซึ่งทําใหโอกาสในการมีลูกลดลง ดังท่ีผลการวิจัยของจรัลวิไล  จรูญโรจน 
(2552) พบวา ชื่อเลนท่ีมีการต้ังข้ึนโดยคํานึงถึงลําดับการเกิดนอยลงในแตละรุนอายุ ในขณะท่ีชื่อเลนท่ีต้ัง
ข้ึนโดยคํานึงถึงความคาดหวังของพอแมมีมากข้ึน สะทอนใหเห็นวาคนไทยมีลูกนอยลง 2. บางคน 
จําเปนตองอาศัยอยูลําพัง อาจจะรูสึกเหงา และมีความตองการอยูรวมกับผูอื่น 3. การอาศัยอยูรวมกับสัตว
เลี้ยงในท่ีพักท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด เชน คอนโดนิเนียม ทําใหเกิดความใกลชิด ผูกพันกับสัตวเลี้ยงอยางมาก  
 ดวยเหตุเหลานี้ จึงทําใหคนนิยมเลี้ยงสัตวดวยความรัก ความผูกพัน และยกยองใหสัตวเลี้ยงมี
ฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะมีฐานะเปนลูกของผูเลี้ยง สอดคลองกับท่ี Milan  Kundera ได
แสดงความคิดเห็นในหนังสือท่ีชื่อวา “The Unbearable Lightness of Being” ไววา การอยูรวมกับสัตวเลี้ยง
ทําใหคนไดรับการตอบสนองความตองการในเรื่องของความสนิทสนม ซึง่ความรักและมิตรภาพระหวาง
คนกับสัตวเลี้ยงก็มีอิทธิพลตอความสุขของคน (นงสุดา  ธีราวัฒนาวิทย, 2546: 34-35) 
 ผลการวิจัยในสวนนี้จึงสะทอนใหเห็น คานิยมการใหเกียรติสัตวเลี้ยงดวยการยกยองใหสัตว
เลี้ยงมีสถานภาพใกลเคียงกับคนในปจจุบันอยางชัดเจน 
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ขอเสนอแนะ  
 1. ศึกษาอิทธิพลของปจจัยเพศของผูพูดใหละเอียดมากยิ่งข้ึน กลาวคือ จําแนกเพศของผูพูด 
เพ่ิมเติมอีก 2 กลุม คือ เพศชายท่ีมีจิตใจเปนหญิง และเพศหญิงท่ีมีจิตใจเปนชาย 
 2. ศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองในขอความตอเนื่องวา ผูพูดยังคงใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
คําเดิม หรือเปลี่ยนคํา 
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วธีิการอนุรักษ์ผ้าหมีข่ดิของชุมชนบ้านนาข่า  ต าบลนาข่าอ าเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี 
 

ร้อยต ารวจโท หญิง ปัสนนัท ์ อุ่นเมือง ผูว้ิจยั , พนัต ารวจเอก ดร.การุณยบ์วัเผื่อนอาจารยท่ี์ปรึกษา 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน  วิทยาลยัปกครองทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า   ต าบลนาข่า    อ  าเภอเมือง   

จังหวดัอุดรธานี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ยปราชญช์าวบา้นผูมี้องค์ความรู้เร่ืองการทอผา้หม่ีขิด  จ านวน  20  ราย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิธีการอนุรักษ์ผา้หม่ีขิดของชุมชนบ้านนาข่า  และน าข้อค้นพบจากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยทุธศาสตร์และโครงการ  เพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดอยา่งย ัง่ยืนต่อไป  ผลการวิจยัพบวา่ 

ดา้นการผลิต  ผา้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่ามีคุณภาพดีเพราะวตัถุดิบในการทอไดม้าจาก
ธรรมชาติ  ปลูกเอง  ท าเองผลิตเอง  เร่ิมตั้งแต่การเล้ียงไหม  ปลูกหม่อน  ให้สามารถหมุนเวียนใช้ได้
ตลอดไป  มีการรวมกลุ่มกนัทอ  ระดมก าลงักาย  ก าลงัสมองของช่างฝีมือในชุมชน  มีการผลิตอย่างจริงจงั  
ผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่าเกิดจากความเขา้ใจและความรักในผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 

ดา้นการอนุรักษ ์ ถา้เป็นลวดลายของผา้จะมีการเก็บรวบรวมไวเ้ป็นหนงัสือต ารา  และแสดง
โชว์ไวท่ี้พิพิธภัณฑ์หากเป็นเส้นไหม  ต้องการเก็บรวบรวมไวใ้ช้งานให้ได้นาน  ต้องผ่านการด่อง  
(กรรมวิธีท่ีน าเอาปอยไหมท่ีไดจ้ากแหล่งไหมมาตม้ใหเ้ดือดโดยเติมผงด่าง  เพ่ือท าใหเ้ส้นไหมอ่อนตวัลง)
ก่อนมีการรวบรวมผา้ท่ีมาจากท่ีอ่ืน  ซ่ึงเป็นผา้ทอมือและมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัเกบ็ไวเ้ฉพาะลวดลายของ
ผา้ช้ินท่ีทอยาก ๆ  เก็บไวดู้เป็นตวัอย่างในการทอคร้ังต่อไป  ครอบครัวท่ีทอผา้เป็นอาชีพจะช่วยอนุรักษ์
ไม่ใหผ้า้ทอของชุมชนบา้นนาข่าหายไป  ตอ้งสร้างหลกัสูตรทอผา้หม่ีขิดทอ้งถ่ินให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้ 

ด้านการรักษาหรือซ่อมแซม  ต้องหาช่างท่ีมีฝีมือ  มีความช านาญ  และมีความประณีต  
สามารถน าผา้มาซ่อมแซมไดด้ว้ยวิธีการปัก  ชุน  การฟ้ืนคืนสภาพเดิมของผืนผา้  ตอ้งเก็บรักษาใหถู้กวิธี  
ซกัรีดดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  ท าให้เก็บรักษาไวใ้ชไ้ดน้าน ๆ   ผา้ทอพ้ืนบา้นนาข่า  เป็นผา้ท่ีทอดว้ยมือ  
และใชก้รรมวิธีแบบดั้งเดิม  เป็นการทอดว้ยฝีมือของช่างแต่ละบุคคล  

ดา้นการฟ้ืนฟ ู มีศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการทอผา้พ้ืนเมืองของ
บา้นนาข่า  ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์หโ้ดดเด่น  ใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน  ปลูกจิตส านึกให้
เดก็และเยาวชน มีความรักและตระหนกัถึงการใชผ้า้ไทย  
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ดา้นการพฒันา  การผลิตตอ้งมีมาตรฐาน   การทอผา้ตอ้งเลือกเฟ้นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ   แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเพ่ือต่อยอดงานท่ีท า  วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการทอก็เป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดี  
เป็นของท่ีไดม้าจากธรรมชาติ   มีลวดลายท่ีหลากหลาย  เป็นลวดลายท่ีใหม่ ๆ แปลกจากลวดลายทัว่ไป  
รูปแบบรูปลกัษณ์มีส่ิงจูงใจส าหรับผูท่ี้พบเห็น  การออกแบบตัดเย็บทันสมยั  คุณภาพดี  การบรรจุ
ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัท างานอย่างเป็นระบบ  มีทีมงานท่ีจะสามารถวางแผน  มาก าหนดยุทธศาสตร์
ของการคา้  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ในดา้นต่าง ๆ ได ้ น าไปสู่ความยัง่ยืน   

ดา้นการป้องกนั  ผา้ทอนั้นมีเอกลกัษณ์อยู่ในตวั  ตอ้งดึงเอกลกัษณ์ความโดดเด่นของตวัเอง
ออกมาเป็นจุดขาย  กลุ่มผา้บา้นนาข่ามีการตั้งกฎ  กติกา  ในการดูแลการคา้ขาย  เพ่ือไม่ใหมี้การแอบอา้ง
น าผา้จากต่างถ่ินมาขายในตลาดผา้บา้นนาข่า  คนในชุมชนตอ้งช่วยกนัเป็นหูเป็นตารักษาช่ือเสียง  ตอ้งมี
การสืบสานอนุรักษว์ฒันธรรมดว้ยการสวมใส่ผา้ทอหม่ีขิดใหค้นต่างถ่ินไดเ้ห็น  ปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ด็ก
และเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนภูมิปัญญาในการทอผา้หม่ีขิดของชุมชน   

ดา้นการเก็บรักษา  ผา้ทอท่ีมีคุณภาพดีไดจ้ากวตัถุดิบท่ีหาไดต้ามธรรมชาติ  ผ่านกรรมวิธีใน
การทอโดยช่างท่ีมีฝีมือ  ผา้ก็จะมีความคงทน  ไม่ขาดช ารุดง่าย  การเก็บรักษาอย่างถูกตอ้งถูกวิธี  จะช่วย
ให้เราเก็บรักษาผา้ไวใ้ชง้านไดน้าน  ผา้ไหม  สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานบัร้อย ๆ ปี  เก็บผา้ทอไว้
เป็นมรดกตกทอดให้กบัลูก ๆ หลาน ๆ  ไดช่ื้นชมตอ้งดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ  จะช่วยยืด
อายกุารใชง้านของผา้ใหย้าวนานมากยิ่งข้ึน 

ด้านการจัดประเภท  เอกลกัษณ์และความโดดเด่นของผา้ทอในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกัน  
สินคา้ท่ีแต่ละพ้ืนท่ีผลิตออกมาลว้นแต่เป็นสินคา้โอท็อปของทอ้งถ่ิน  ความถนดั  ความช านาญ  ของช่าง
ทอในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นแตกต่างกนัไป  ลวดลาย  สีสนั  หรือชนิดของผา้กจ็ะแตกต่างกนัออกไป 
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Abstract  

The research study on the preservation methods for “Khid-patterned”  

(thread-embroidered) silk of Baan Na Kha community, Na Kha Sub-district, Mueang 

District, UdonThani Province has applied the qualitative research methodology by 

conducting in-depth interviews with key informants of 20 local scholars who possess 

a thorough knowledge in the weaving of Mhee-Kid fabric. The research’s objective is 
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to study the community’s preservation methods for Mhee-Kid fabric and to elaborate 

the findings into strategies and projects for the preservation’s sustainability. The 

research finds out that:   

In using: Baan Na Kha community’s Khid-patterned silk is woven from 

natural material thus its excellent quality can be guaranteed. The community plays the  

main part in the whole production process starting from breeding silk worms and  

planting mulberries to weaving the silk. Local weavers get together as group and  

brainstorm for the best production. It can then be concluded that the community’s 

Khid-patterned silk is born from the community’s love and understanding in silk.   

In preserving the knowledge: Patterns of the silk are collected in books and  

displayed in museum while the silk threads have to undergo preservation process for 

their durability. There is also a collection of silk and fabric with similar qualities from 

other places. Samples of sophisticated patterns are kept to be used in next projects. 

Those responsible for the preservation are from families of the weavers who aim to 

create local course in Khid-patterned silk weaving for the young.   

In preserving or mending: Skilled and meticulous weavers can mend the  

silk by means of embroidering and darning. Also, modern technology plays a part in 

the resurrection of the fabric, for example, with proper care and laundry for its 

durability. Hand-woven and produced by traditional method, Baan Na Kha silk 

reflects each weaver’s skill.  

In reviving: The community’s learning centre must be established to  

spread on the knowledge of Baan Na Kha’s local silk weaving. Also, the product must 

be developed to achieve higher efficiency and quality. The young, meanwhile, should 

also be planted the love and awareness of using Thai fabric.  

In developing: Production must impose certain standard while only good- 

quality material can be used in the weaving. To broaden the idea of the work, 

exchanges of idea between weaving groups can be done. The raw material used in the 

weaving must be natural to ensure its quality, which, later on, can produce fresh and 

outstanding patterns and attract people. Other aspects such as the modern design, 

good quality, and packaging also play a big part here. Not mentioning a functional 

team who is responsible for the strategic planning and analyze the strong and weak 

points to achieve sustainability.    

In preventing: Woven silk possesses its original identity. It thus needs to  

present its outstanding quality as the main attraction. Baan Na Kha silk club has set up 

the rules and regulations in the business in which members of the community must be 

aware of the product’s reputation. They should also wear clothes made from Khid-

patterned silk so that people outside the community can witness their culture and 

tradition. Meanwhile, the young can also be taught about the love and awareness in 

the local wisdom of weaving.  

In storing: The right storing method can preserve the durability of the silk,  

which is woven from natural material of excellent quality and with skilled artisans. 

Silk can be kept for hundreds of year and can be passed on to the younger generation. 

Also, cleaning the silk regularly can enhance its long-lastingness.  

In classifying: Each area boasts different identity and charm of its fabric.  

No matter what it possesses, it all falls under the category of the local OTOP. Local 

weavers’ different skills and expertise are what influence the fabric’s pattern, color, 

and type.   
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บทน า 

ผา้ไหมลายขิด  เดิมชาวบา้นในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเรียกวา่ “ผา้เหยียบหรือผา้เกบ็” ท่ีชาวบา้น 
เรียกกนัเช่นน้ีเพราะวา่ลายท่ีปรากฏบนผืนผา้นั้น  เกิดจากการเหยียบไมแ้ละเกบ็เอาลายตามท่ีตอ้งการบนผืนผา้  ซ่ึง
เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในสมยัก่อน  โดยเร่ิมมาจากการท่ีผูช้ายในสมยัก่อนน าเอาไมม้าสานเป็น
ฝา  เรียกว่าสานฝากระแตะ  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นฝาบา้นป้องกนัลม  แสงแดดและส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของตน  โดยสานเป็นลวดลายท่ีสวยงาม  ต่อมาผูห้ญิงสมยันั้นไดพ้บเห็นจึงหาวิธีการ
แกะลวดลายจากฝาบา้นดงักล่าว  ดว้ยการน าเอาวตัถุดิบท่ีมีในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  เช่น  ปอ   ป่าน   มาคิด
สร้างสรรคเ์พ่ือน าไปใชเ้ป็นวสัดุในการทอผา้ลายขิด  ในสมยัต่อมาจึงมีการปลูกตน้ฝ้ายและไดน้ าฝ้ายมา
ป่ันเพ่ือเอาเส้นใยมาเป็นวตัถุดิบแทน  ปอและป่าน  น าเอาผา้ฝ้ายท่ีทอไดม้าตดัเป็นเส้ือ  ซ่ึงในสมยัก่อนมี
การตดัเยบ็ดว้ยมือซ่ึงขาดความประณีต   น ามาสวมใส่แลว้จะดูไม่สวยงาม  ในสมยัปัจจุบนัชาวบา้นใน
ชุมชนหรือท้องถ่ินได้เปล่ียนจากการผลิตเส้ือผา้จากการใช้วตัถุดิบจากฝ้าย   และหันมาเล้ียงตวัไหม
ทดแทนการปลกูฝ้ายในแต่ละครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  แลว้น าเอาฝักไหมมาผ่านกรรมวิธีท่ีท าใหไ้ดเ้ส้นไหม
จากนั้นจึงน าไปทอเป็นผืนผา้แลว้น าไปตดัเยบ็เป็นเส้ือ(http://www.gotoknow.org/posts/300915, 6 
ต.ค. 2556)   

ผา้ไหมลายขิด ของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  เป็นการทอ 
ผา้ไหมท่ีทอแบบ “เก็บขิด” หรือ “เก็บดอก”  เหมือนผา้ท่ีมีการปักดอกการทอผา้ดอกน้ีชาวอีสานเรียกกนั
วา่“การทอผา้เกบ็ขิด” ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบท่ีสวยงามมีความมนั วาว นูน และมีเหลือบ มี
ช่ือเรียกคลา้ยกนั หรืออาจแตกต่างกันไป  (http://www.ChillDtravel.com/th/index.php/ชิลทั่วทิศ/
อีสาน/item/368, 6 ต.ค. 2556) 

การทอผา้หม่ีขิดพ้ืนเมืองบ้านนาข่า เป็นการทอผา้ โดยภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงได้รับการ
สนบัสนุนจดัตั้ง รวมกลุ่มทอผา้ของบา้นนาข่า เม่ือปี  2518  โดยส านกังานพฒันาชุมชนเมืองอุดรธานี โดย
แรกเร่ิมมีสมาชิกจ านวน 21 คน  มีนางตู๋    อุปโคตร  เป็นประธานกลุ่ม  สถานท่ีตั้งกลุ่มอยู่ท่ี บา้นถ่อนใหญ่  
หมู่ท่ี 7  ต าบลนาข่าต่อมารับการสนบัสนุนงบประมาณ จากศูนยช่์วยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 4
จ านวน4,500 บาท โดยฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพการยอ้มสีและการทอผา้ หลงัจากนั้นนายกเหล่า
กาชาดจงัหวดัอุดรธานี ในสมยันั้น คือ คุณหญิงมะลิ มูลศาสตร์สาทรไดส้นบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่ม 
เป็นเงิน 10,000 บาท(http://www.panakha.com/book_detail.php?n_id=2, 6 ต.ค. 2556)  กลุ่มน้ี
เป็นกลุ่มท่ีไดก่้อตั้งมาเป็นเวลานานแลว้   จนมีการบริหารจดัการไดใ้นเชิงธุรกิจ  จากกลุ่มใหญ่แยกมาเป็นกลุ่ม
ยอ่ย  ในส่วนของอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ญาติพ่ีนอ้ง   แลว้จะส่งมาจ าหน่ายท่ีร้านของประธาน โดยจะ
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มีเครือข่ายในส่ิงทอตามหมู่บา้นในต าบลนาข่าและหมู่บา้นใกลเ้คียง  ตลอดจนต าบลใกลเ้คียงเป็นแบบ
กระจดักระจาย โดยกลุ่มยอ่ยจะน าวสัดุไปจดัท าท่ีบา้นตนเอง ไม่มีระเบียบปฏิบติัท่ีชดัเจน  และโครงสร้าง 
องคก์รเป็นเพียงกลุ่มยอ่ยในแวดวงของเครือญาติในการทอผา้  สมาชิกจะน าผา้ไปทอท่ีบา้นเม่ือทอเสร็จก ็
จะน าส่งร้านในตลาดชุมชน ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ จะอยู่ในเชิงธุรกิจเพราะแต่ละคนมีความ
ช านาญในการบริหารจดัการดว้ยตวัเองไดจ้ านวนสมาชิก 5-10 คนปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการขาด
เงินทุนในการจดัหาซ้ือวสัดุ, ขาดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือ, กลุ่มรวมตวัไม่เหนียวแน่น มีการแข่งขนัสูง
ข า ด ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
(http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=02722104231, 7 ต.ค. 2556) 

ผูว้ิจยั  เห็นปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการ  ทั้งในดา้นเคร่ืองมือ  วตัถุดิบ  การขาด
แคลนช่างทอ  ตลอดจนการสูญเสียเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงส่งผลต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาผา้
พ้ืนเมืองของไทยในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก  จึงมีความสนใจศึกษาวิธีการอนุรักษ์ผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนา
ข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี  โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงวิธีการอนุรักษ์ผา้หม่ีขิด  เพ่ือน าผล
การศึกษาไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันาวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  
ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  ใหมี้ความยัง่ยืนสืบต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
วิธีการอนุรักษผ์า้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  

ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพิจารณาวิธีการอนุรักษผ์า้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี ดงัเช่น  วิธีการอนุรักษผ์า้พ้ืนเมืองของไทย  ความเป็นมาของวิธีการอนุรักษ์
ผา้พ้ืนเมืองของไทย   ความหมายของการอนุรักษผ์า้พ้ืนเมืองของไทย  การอนุรักษ ์ หมายถึง การใชอ้ย่าง
สมเหตุสมผล เพ่ือการมีใชต้ลอดไป  การใชน้ี้มิไดห้มายถึงเฉพาะการน ามาบริโภค ด่ืม กิน หรือสัมผสั
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเก็บเอาไวเ้ชยชม ฟ้ืนฟู หรือพฒันาส่ิงอ่ืนให้ดีข้ึนก็ได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
การใชอ้าจจะตอ้งด าเนินการอนุรักษ ์ การรักษา การซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การป้องกนั การสงวน หรือการ
แบ่งเขตท่ีจะสงวนไว ้ กไ็ดห้ลกัการอนุรักษเ์ม่ือมีการใชก้ต็อ้งเกิดความเส่ือมโทรม  ร่อยหรอ ลดนอ้ยลงท า
ใหห้ายากหรืออาจสูญหายไปก็ได ้  องคป์ระกอบของวิธีการอนุรักษผ์า้พ้ืนเมืองของไทยการอนุรักษต์อ้ง
ก าหนดหลกัการใหช้ดัเจน   เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรการและสร้างแผนการอนุรักษต่์อไป  องคป์ระกอบ
ของวิธีการอนุรักษผ์า้พ้ืนเมืองของไทยวิธีการอนุรักษน์ั้น   ประกอบดว้ย  8 วิธีการคือ การผลิต(แบบยัง่ยืน) 
การอนุรักษ ์การรักษาหรือซ่อมแซม  การฟ้ืนฟู  การพฒันา  การป้องกนั  การเก็บรักษา  และการจดั
ประเภท  ทั้ง 8 วิธีการน้ี ตอ้งสร้างความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง มิฉะนั้นแลว้อาจเกิดความผิดพลาดได ้

(http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=465, สืบคน้เม่ือ5 พ.ย. 2556)    
ผา้หม่ีขิดของชุมชนบ้านนาข่า  ความเป็นมาของผา้หม่ีขิด   ในการผลิตผา้ไหมลายขิด

สามารถผลิตดว้ยสีท่ีแตกต่างกนัตามความตอ้งการของผูใ้ช ้  บางคร้ังผูผ้ลิตอาจน าไปยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ 
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“ยอ้มดว้ยผลมะเกลือ”  กไ็ดแ้ต่ผา้ท่ีทอตอ้งเป็นสีขาวและสีเหลือง  การทอผา้ลายขิดไดเ้รียนรู้และมีการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ  สมยัก่อนมีจุดมุ่งหมายในการทอเพ่ือใชเ้อง   ซ่ึงการทอเป็นจะแบบง่ายๆตวัฟืมท่ีใช้
ก็ท าข้ึนมาเองจากไมท้ั้งหมด  เส้นฝ้ายหรือเส้นไหมท่ีน ามาทอก็มีขนาดใหญ่  เพราะเป็นวตัถุดิบท่ีมีใน
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  ก่อนท่ีจะทอผา้นั้นจะตอ้งท าการเก็บตะกอเสียก่อน  จึงจะทอได ้มีการเหยียบไมเ้พ่ือ
เก็บเอาลายตามท่ีตอ้งการ   การเก็บตะกอนั้นท าไดย้ากมากกว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลานาน ท่ีเคยท ามาจะ
มี  4  ต ะ ก อ  กั บ  5 ต ะ ก อ   ซ่ึ ง เ ป็ น ท่ี นิ ย ม กั น ม า ก แ ล ะ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ท อ จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น น้ี
(http://www.gotoknow.org/posts/300915, 6 ต.ค. 2556) ความหมายของผา้หม่ีขิดหม่ี  หมายถึง  
เส้นดา้ย  เส้นฝ้าย  หรือเส้นไหม  ขิด  หมายถึง  การทอ  ซ่ึงเม่ือก่อนจะใช้อุปกรณ์ในการทอคือใช้ไม้
ลกัษณะแบนเลก็นอ้ย  หรือออกกลมก็ได ้ ปลายเรียวแหลม  สามารถขิด (ดีด)  เอาเส้นดา้ยซ่ึงจะเป็นไหม
หรือฝ้ายกไ็ดท่ี้น ามาทอ  การขิดคือการแต่งสลบัลวดลายตามก าหนด  ลกัษณะของลายแต่ละลายของผืนผา้  
จะไม่เหมือนกนั  แต่ส่วนมากจะนิยมลายดอกแกว้  ดอกพิกุล  ลายตะขอ  ลายพญานาค  ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์ 
ซ่ึงเป็นลายประจ าถ่ินองคป์ระกอบของผา้หม่ีขิด  ขบวนการในการผลิตผา้หม่ีขิดประโยชนข์องผา้หม่ีขิด 

ชุมชนบา้นนาข่าต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานีโครงสร้างทางสังคมของบา้นนาข่า   
ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานีเม่ือสมยัปี  พ.ศ.2454  หลวงปู่หน่อย  ญาณยุตโต (สกุลเดิม  ละ
ชินลา)  ซ่ึงเป็นชาวบา้นต าบลนาพู่  อ  าเภอเพ็ญ  จงัหวดัอุดรธานี  ไดอุ้ปสมบทจ าพรรษาอยู่ท่ีวดับวัจูม  
(บา้นขาวในปัจจุบนั)  ไดธุ้ดงคม์าพร้อมกบัชาวบา้น  5  ครอบครัว  ประกอบดว้ย  1.  นายอ ่า  กลัป์ยาบุตร  2.  นายไท
โท่   3.  นายใหญ่  ละชินลา  4.  นายค ามี  หนูราช  และ   5.  นายรอด  วะจีประศรี  หลวงปู่หน่อยไดปั้กกรดจ า
พรรษา ณ  ภูนอ้ยแห่งน้ี  และไดท้ าการเส่ียงไมว้า  (เป็นประเพณีดั้งเดิมของการเส่ียงทาย)  เม่ือท าการเส่ียง
ทายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  หลวงปู่หน่อยไดเ้อ่ยวาจาข้ึนว่า  “คั้นเฮ็ดดีสิเป็นบา้นเป็นเมือง  คั้นเฮ็ดบ่ดีสิได้
หอบผา้แลนขา้มทุ่ง”  เม่ือไดข้ออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  หลวงปู่หน่อยกไ็ดเ้ดินส ารวจบริเวณวดัขณะท่ี
ปฏิบติัธรรม  ปรากฏว่าสถานท่ีแห่งน้ีคงจะเป็นวดัร้างท่ีมีผูค้นอาศยัมาก่อน  เพราะไดพ้บเห็นฐานพร้อม
พระพุทธรูปแต่ไม่มีเศียร  และบริเวณใกลก้นัไดพ้บเห็นส่ิงมหัศจรรย ์ ลกัษณะเป็นรูเล็ก ๆ  อยู่ดา้นหลงั
อุโบสถเก่า  (ความกวา้ง 15 น้ิว)  ความลึกไม่ปรากฏชดัเจน  เม่ือถึงวนัพระวนัโกนชาวบา้นจะเห็นควนั
พวยพุ่งออกมาจากรู  และเล่าขานสืบกนัมาว่า  ถา้วนัใดมีควนัลอยพวยพุ่งออกมา  ในไม่ชา้ฝนจะตกลงมา
ทุกคร้ัง  ซ่ึงเป็นส่ิงอศัจรรยย์ิ่งนัก  บริเวณวดัแต่ก่อนจะมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาจากการสอบถาม
ผูสู้งอายใุนหมู่บา้น  บริเวณหนา้วดันาคาเทวีจะมีตน้ยางคู่  มีบ่อน ้า  และบริเวณดา้นทิศเหนือจะมีแอ่งน ้าท่ี
เรียกวา่  บวกเงือก  ซ่ึงน ้าจะไม่แหง้ตลอดปี  (ปัจจุบนัถมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้)  ถา้วนัใดฝนตกจะมีงูใหญ่มา
เล่นน ้าเป็นประจ า  ในช่วงวนัพระวนัโกน  และวนัเขา้พรรษาจะไดย้ินเสียงฆอ้งดงักระห่ึม  มีดวงแกว้ลอย
ออกมา  มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรูและไดย้ินเสียงดงักึกกอ้งเป็นประจ า  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยย์ิ่งนัก  
ตามท่ีหลวงปู่หน่อยไดนิ้มิตวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีอาศยัของพญานาคตวัเมียท่ีคอยปกปักรักษาคุม้ครองผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัชอบ  และเช่ือกนัว่าเสียงร้องท่ีดงัออกจากรูเป็นเสียงร้องของ  “พญานาคตวัเมีย”  หลวงปู่
หน่อยจึงไดต้ั้งวดัข้ึน  ณ  แห่งน้ี  โดยตั้งช่ือว่า  “วดันาคาเทวี”  และตั้งช่ือหมู่บา้นว่า  “บา้นนาคา”  ต่อมา
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ช่ือหมู่บา้นเรียกผิดเพ้ียนไปเป็น  “บา้นนาข่า”  แต่วดัยงัเป็นช่ือวดันาคาเทวีเช่นเดิมโครงสร้างวฒันธรรม  
ประเพณี  ของบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานีเครือข่ายการผลิตผา้หม่ีขิดของชุมชน
บา้นนาข่า  ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานีพ้ืนท่ีบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธานี  มีเน้ือท่ีทั้งหมด  2.0368  ตารางกิโลเมตร  ชาวชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธานี  มีวิถีชีวิตแบบเกษตรผสมผสาน  ท านา  ท าไร่ออ้ย  ท าสวน  ปลูกผกั  เม่ือปี  พ.ศ.2510 – 2515  มี
การส่งเสริมดา้นการเกษตร  ปลกูผกั  เล้ียงหม ู โดยส านกังานการเกษตร  ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีมีท่ีตั้งท่ี
ท าการอยูใ่นหมู่บา้นนาข่า  ปลกูผกัส่งตลาดกนัเป็นล ่าเป็นสัน  จนถึงปี พ.ศ. 2517 – 2520  ท่านผูว้่าจงัหวดั
อุดรธานี (ในขณะนั้น  คือ  ท่านผูว้่า  พิศาล  มูลศาสตร์สาทร  และคุณหญิงมะลิ  มูลศาสตร์สาทร  ภริยา )  
ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีมีชาวบา้นท ากนัอยู่ไม่ก่ีครัวเรือน  ท่านมีแนวคิด
ส่งเสริมให้ชาวบา้นนาข่า  และบา้นถ่อน  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นใกลเ้คียง  ไดร้วมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มปลูกหม่อน
เล้ียงไหม  ไดผ้ลผลิตน าออกจ าหน่ายตามสถานท่ีราชการ  ซ่ึงก็มีทั้งกลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มแม่บา้น  กลุ่ม
หนุ่มสาว  โดยมีพฒันากรผูป้ระสานประจ าต าบลนาข่าให้ค าแนะน า  ในขณะนั้นกลุ่มผูท้  าผา้ไหม  ซ่ีงมี
อาจารยส์มนึก  ศรีพิมมาศ  และกลุ่มแม่บา้นเร่ิมท ากนัจริง ๆ จงั ๆ  ต่อมาก็มีคุณแม่ทองประดบั  แก้ว
มหาดไทย  เปิดร้านจ าหน่ายผา้ไหม  ผา้ฝ้าย  ท่ีบา้น (บริเวณศาลากลางบา้น)  ปัจจุบนัคุณแม่ทองประดบั  
ไดห้ยุดกิจการไปแลว้ (ส านกังานเทศบาลต าบลนาข่า.  (2549).  “รายงานกิจการประจ าปี 2549  เทศบาล
ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี.”) 

วิธีการอนุรักษ์ผ ้าพ้ืนเมืองของไทยนั้ นควรค านึงถึงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยรู้จกัปรับปรุงและพฒันารูปแบบดั้งเดิมของผา้พ้ืนเมืองให้สอดคลอ้งกบัสภาพทาง
สังคม  อีกทั้งยงัตอ้งมีการรักษาของเดิมท่ีเป็นอดีตไว ้ และเผยแพร่ผลงานผา้พ้ืนเมืองไปสู่ชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งมีการรับเอารูปแบบผา้พ้ืนเมืองของทอ้งถ่ินอ่ืนเขา้มาประยุกต ์ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ของผา้พ้ืนเมืองในแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั  ในปัจจุบนัประชาชนไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัผา้
ไทยสกัเท่าไหร่ คนไทยไม่ค่อยไดรั้บการปลกูฝังใหช้มพิพิธภณัฑซ์กัเท่าไหร่ จึงท าใหก้ารเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
อาจเป็นเร่ืองน่าเบ่ือส าหรับคนไทย ซ่ึงทางเราก็ไดพ้ยายามสร้างมุมมองใหม่ๆของผา้ไทยใหป้ระชาชนได้
เห็น ส าหรับพิพิธภณัฑ์ผา้ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานท่ีรวบรวมจดัเก็บ
รักษาผา้ไทยและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจดัแสดงงานหตัถศิลป์จากผา้อนัทรงคุณค่าของราชส านกั
และผา้พ้ืนเมืองต่างๆเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษผ์า้ทอของไทย ให้คงอยู่เป็นสมบติัทาง
วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ช า ติ สื บ ไ ป  (ส า ร า นุ ก ร ม ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ท ย -ภู มิ ปั ญ ญ า ผ้ า ไ ท ย
http://www.app1.bedo.or.th/fabric/General.aspx ,18  ตุลาคม2556) 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาถึงวิธีการอนุรักษผ์า้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธานี 
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2.  เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ  เพ่ือพฒันาวิธีการ 
อนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  ใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป 

 
วธิกีารวจิยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง   
จังหวัดอุดรธานีผู ้วิ จัย มุ่ งศึ กษาถึงวิ ธี การอนุ รั กษ์ผ ้าหม่ี ขิ ด  โดยใช้ระเ บียบวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ  

(QualitativeResearch)โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-depth  Interview)จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็การวิจยัในคร้ังน้ี คือ   

1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีหมู่บา้นนาข่า ต าบลนาข่า  อ  าเภอ 
เมือง จงัหวดัอุดรธานี 

2.ขอบเขตดา้นประชากร คือ ปราชญช์าวบา้นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของ 
ชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานีจ านวน 20 ราย 

วธีิการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ(QualitativeResearch)ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร(Documentary Study)โดยการศึกษาจากหนงัสือ  
วารสาร เอกสารวิชาการ การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัย สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การศึกษาภาคสนาม(Field Study)การศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)ใชแ้นวค าถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั โดยใชวิ้ธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (IN-Depth Interview)จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant)ท่ีอยู่ภายใน
ขอบเขตการศึกษาคือวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่าต าบลนาข่าอ าเภอเมืองจงัหวดัอุดรธานี 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชนในบา้นนาข่า ต าบลนาข่า 

อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า   
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key-informants) 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใช ้

วิธีการเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดวิธีการ
อนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า และวตัถุประสงคข์องการวิจยัมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20  ราย 
ไดป้ราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธานี 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือใน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
1. การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้าง 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
2. ผูวิ้จยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกดงักล่าวไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบวา่ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกนั้นถกูตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี 
3. เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสมัภาษณ์ไปทดสอบความ 

เขา้ใจและเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา   
ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน  

3.2 ค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มลู สามารถใหข้อ้มลูตอบไดโ้ดยอิสระใน 
เร่ือง  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี 

3.3 สมุดบนัทึกภาคสนาม เพ่ือบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และการสงัเกต 
ในการศึกษาวิจยัเป็นการบนัทึกขอ้มลูในขณะท่ีมีการศึกษาวิจยั ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการน าขอ้มูล      ท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์ต่อไป 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบ 

เจาะลึก (IN-Depth Interview) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรในบา้นนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระกบัผูต้อบค าถามโดย
มุ่งเน้นถึงองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีการอนุรักษ์ผา้หม่ีขิดของชุมชนบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง  
จงัหวดัอุดรธานี   เพ่ือความถกูตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Reliability) การเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยั
ไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขออนุญาตบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
เม่ือไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแลว้   

ผูศึ้กษาจะท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู เพ่ือการวิเคราะห์และสงัเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษามาก าหนดยทุธศาสตร์และนโยบาย เพ่ือพฒันาวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า   ต าบล
นาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี ใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี   
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ผูวิ้จยัคน้พบวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  ในดา้นต่าง ๆ  
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการผลิต  มีขอ้คน้พบดงัน้ี  ผา้ท่ีใชส้วมใส่ส่วนมากกไ็ดจ้ากการทอเอง  คนไทยกต็อ้ง 
สวมใส่ผา้ไทย  คนในชุมชนร่วมมือกนัสวมใส่ผา้ขิด  ใชส้วมใส่ในงานบุญ  งานส าคญั ๆ หรือกรณีพิเศษ ๆ
หลงัจากการสวมใส่  ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ  ถูกต้องถูกวิธี  ผา้ทอคุณภาพดีเพราะได้
วตัถุดิบในการทอท่ีไดม้าจากธรรมชาติ  ปลูกเอง  ท าเอง  เศษผา้ท่ีเหลือจากการตดัเยบ็ เส้ือผา้ส าเร็จรูป  
น ามาประดิษฐ์เป็นของใชอ้ย่างอ่ืนนอกจากการสวมใส่  น ามาใชใ้นดา้นพระพุทธศาสนาไดด้ว้ยจะตอ้งมี
การผลิตอย่างจริงจงั  อาศยัความเขา้ใจ  ความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาการทอผา้ของชุมชนส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ  จดัหาสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วม  หาอุปกรณ์  และวตัถุดิบใน
การทอมาให ้ การรวมกลุ่มกนัทอ  ระดมก าลงักาย  ก าลงัสมองของช่างฝีมือในชุมชน  ผลิตเอง  เร่ิมตั้งแต่
การเล้ียงไหม  ปลูกหม่อน  ให้สามารถหมุนเวียนใช้ได้ตลอดไป  การสร้างเครือข่ายหรือการสร้าง
พนัธมิตรให้เกิดข้ึน  ยึดเป็นอาชีพหลกั  สืบต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  ปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนเกิด
ความรักและหวงแหนในผา้ทอหม่ีขิด  รวมถึงการอนุรักษผ์า้ทอหม่ีขิดไม่ใหสู้ญหายไปจากชุมชน  ทอกนั
อยา่งต่อเน่ือง ทอไปเร่ือย ๆ ทออยา่หยดุ   

ดา้นการอนุรักษ ์ มีขอ้คน้พบดงัน้ีผา้ทอส่วนใหญ่ทอเสร็จกจ็ะตดัขาย  ไม่ไดเ้กบ็รวบรวมไว ้
สักเท่าไหร่ต้องรวบรวมผา้ท่ีมาจากท่ีอ่ืน  ซ่ึงเป็นผา้ทอมือและมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกันเก็บไวเ้ฉพาะ
ลวดลายของผา้ช้ินท่ีทอยาก ๆ  ตอ้งการเกบ็ไวดู้เป็นตวัอยา่งในการทอคร้ังต่อไป  ถา้เป็นลวดลายของผา้จะ
มีการเกบ็รวบรวมเป็นหนงัสือต าราไว ้ และแสดงโชวไ์วท่ี้พิพิธภณัฑถ์า้หากเป็นเส้นไหม  เก็บรวบรวมไว้
ใชง้านใหไ้ดน้าน  ตอ้งมาผ่านการด่องก่อนทอ  เพ่ือเก็บสะสมไวใ้หก้บัลูกหลานไดต้กทอดเป็นมรดก  แต่
ปัจจุบนัน้ีทอไวเ้พ่ือขายเงินท่ีจะน ามาลงทุน ไม่ตอ้งการใหเ้งินมาจมอยูก่บัผา้ทอ  ทอเสร็จแลว้จึงขายไปเลย
ส่งเสริมช่างทอในชุมชนให้เกิดความรักและเอาใจใส่ในผา้ทอ  ตอ้งรวมกลุ่มกนัเพ่ือทอกนัเร่ือย ๆ ทอกนั
อย่างต่อเน่ือง  ครอบครัวท่ีทอผา้เป็นอาชีพจะช่วยอนุรักษไ์ม่ใหผ้า้ทอของชุมชนบา้นนาข่าหายไป  สร้าง
หลกัสูตรทอผา้หม่ีขิดทอ้งถ่ินให้เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาเรียนรู้  วิธีการหรือกรรมวิธีในการทอมนัหลาย
ขั้นตอน  และละเอียดลออมากจา้งช่างทอจากหมู่บา้นใกลเ้คียงกนั ฝีมือการทอใกลเ้คียงกนั  มารับจา้งทอ
ผา้ใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ  เช่น  ฝ้าย  ไหม  ใบหม่อนส าหรับเล้ียงไหม  กต็อ้งปลกูหมุนเวียนใหมี้จ านวน
เพียงพอ 

ดา้นการรักษาหรือซ่อมแซม  มีขอ้คน้พบดงัน้ีสามารถน ามาซ่อมแซมไดด้ว้ยวิธีการปัก  ชุน   
ต้องหาช่างท่ีมีฝีมือ  มีความช านาญ  และมีความประณีตการฟ้ืนคืนสภาพเดิมของผืนผา้จะต้องใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย  การขาดของเส้นดา้ย  เส้นไหม  ในขณะท่ีทอ  ตอ้งรีบต่อดา้ย  ไหม  ให้
เสร็จจึงทอต่อไป  ตอ้งเกบ็รักษาใหถ้กูวิธี  ซกัรีดดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  ท าใหเ้กบ็รักษาไวใ้ชไ้ดน้าน ๆ  ผา้
ทอพ้ืนบา้นนาข่า  เป็นผา้ท่ีทอดว้ยมือ  และใชก้รรมวิธีแบบดั้งเดิม  เทคโนโลยีมาใชเ้ร่ืองการออกแบบ
ลวดลายผา้  เร่ืองสีและการยอ้มสี  ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย  การซ่อมแซมผา้ทอท่ีไดรั้บ
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ความช ารุดเสียหาย  น าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย  เสน่ห์ของผา้ทออยูท่ี่กรรมวิธีในการทอแบบดั้งเดิม  เป็นการ
ทอด้วยฝีมือของช่างแต่ละบุคคล  ท าเป็นอุตสาหกรรมตอ้งการปริมาณผา้จ านวนมาก  ต้องการความ
รวดเร็ว  จึงไดน้ าเอาก่ีกระตุกซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการทอการผลิต 

ดา้นการฟ้ืนฟ ู มีขอ้คน้พบดงัน้ี  ดึงดูดความสนใจเดก็และเยาวชน ใหมี้ความรักและ 
ตระหนักการใช้ผา้ไทย   ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่น  ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน
หน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มาใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน  มีศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการทอผา้พ้ืนเมืองของบา้นนาข่าการจดัท าเวบ็ไซตข์องตลาดผา้บา้นนาข่า  เพ่ือช่วยในการโฆษณา
ผา้ชุมชนบา้นนาข่า  ตอ้งหากิจกรรมให้เป็นท่ีดึงดูดใจกบันักท่องเท่ียว  คนในชุมชนบา้นนาข่าเล็งเห็น
คุณค่าของผา้ทอ  ช่วยกนัเอาใจใส่ทอผา้กนัอย่างต่อเน่ืองการรวมกลุ่มกนัทอผา้  รวมคนท่ีมีความรู้ความ
ช านาญในการทอผา้หม่ีขิดของบา้นนาข่ามารวมกนั  ทอผา้หม่ีขิดออกมาจ านวนมาก ๆ น าเอาการสาธิต
การทอผา้น าไปแสดงท่ีศาลาวดั  เน้นการใช้วตัถุดิบท่ีได้มาจากธรรมชาติ   มีการน าเอาวิธีการทอผา้
พ้ืนบา้นไปท าเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน   การน าเอาเศษผา้ท่ีเหลือจากการตดัเยบ็มาท า
เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ   เกิดอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัครอบครัว  สนับสนุนให้ลูกหลานมีรายได้
ในช่วงท่ีก าลงัศึกษาหรือช่วงท่ีปิดเทอม หาวิธีการซ่อมแซมเพ่ือให้กลบัมาใช้ประโยชน์ไดเ้หมือนเดิม  
จดัหาวิทยากรมาสอนวิธีการน าเศษผา้ท่ีเหลือจากการตดัมาท าเป็นของช าร่วย   

ดา้นการพฒันา  มีขอ้คน้พบดงัน้ีจะพฒันาแต่วตัถุไม่ได ้ ตอ้งรู้จกัพฒันาตวัเองดว้ย   ชุมชน 
บา้นนาข่าไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานในต่างถ่ิน   การผลิตตอ้งให้มีมาตรฐาน การทอผา้ตอ้งเลือกเฟ้น
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเพ่ือต่อยอดงานท่ีท า   รูปแบบรูปลกัษณ์มีส่ิงจูงใจ
ส าหรับผูท่ี้พบเห็น  การออกแบบตดัเย็บทนัสมยั  คุณภาพดี  การบรรจุผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัมีลวดลายท่ี
หลากหลาย  เป็นลวดลายท่ีใหม่ ๆ  แปลกจากลวดลายทัว่ไปคิดคน้ท าใหเ้ส้นไหมมีน ้าหนกัเบา  ท าใหผ้า้พล้ิว  นุ่ม  
ท้ิงตวัไดดี้  วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการทอกต็อ้งเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดี  เป็นของท่ีไดม้าจากธรรมชาติน าเอาการ
เพน้ท(์การระบายสีดว้ยพู่กนั  เกรียง  กรวย  และน้ิวมือ  โดยเขียนลวดลายลงบนวสัดุ)  เขา้มาเพน้ทบ์นผืนผา้ เอา
เส้นเงินเส้นทองมาใชใ้นกรรมวิธีการทอ   การน าลวดลายแต่ละลายมาผสมผสานกนั  ทอใหเ้กิดลายใหม่
ในผืนเดียวกนั   ปัจจุบนัตลาดผา้บา้นนาข่ามีการขายผ่านอินเทอร์เน็ตดา้นการออกแบบ  จะใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปออกมาใหม่  ทางกรมอุตสาหกรรมหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ก็จะมีการจดัการฝึกอบรมให ้ 
และมีการแจกแผ่นซีดีใหน้ ามาศึกษาเอง   ดว้ยการผลิตผา้เพ่ือเชิงธุรกิจตอ้งอาศยัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัร
เขา้มาช่วย   กลุ่มทอผา้จะร่วมปรึกษาหารือกนัก่อนท่ีจะมีการลงมือทอผา้ในแต่ละคร้ัง   ใครถนดัในดา้น
ไหนก็จะช่วยกนัท าในดา้นนั้น   ขายไดก้็จะน าเงินมาเขา้กลุ่มส่วนหน่ึง  หกัค่าใชจ่้าย  ท่ีเหลือจึงจะน ามา
แบ่งกนัท างานอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผนมีทีมงานท่ีจะสามารถวางแผน  มาก าหนดยุทธศาสตร์ของ
การคา้  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ในดา้นต่าง ๆ ไดก้ารวางแผนท่ีดี  ยอ่มน าไปสู่ความยัง่ยืน 

ดา้นการป้องกนั  มีขอ้คน้พบดงัน้ีกลุ่มผา้บา้นนาข่ามีการตั้งกฎ  กติกา  ในการดูแลการคา้ขาย 
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คดัสรรแต่สินคา้ท่ีดีท่ีมีคุณภาพ  มาวางจ าหน่ายในตลาดผา้บา้นนาข่า   ผา้ทอนั้นมีเอกลกัษณ์อยู่ในตวั  ตอ้ง
ดึงเอกลกัษณ์ความโดดเด่นของตวัเองออกมาเป็นจุดขาย   เร่ืองลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ท าตอ้งมี   การสืบสานอนุรักษว์ฒันธรรมดา้นการสวมใส่ผา้ทอหม่ีขิดใหค้นต่างถ่ินไดเ้ห็น   ตอ้งมีการทอ  
การผลิตอยา่งต่อเน่ือง  คนในชุมชนตอ้งช่วยกนัเป็นหูเป็นตารักษาช่ือเสียง   วตัถุดิบใชใ้นการทอก็ตอ้งเป็น
วตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติจากทอ้งถ่ินตอ้งช่วยกนัปลูกหม่อน  ปลูกฝ้าย  เล้ียงไหม ในชุมชนตอ้งร่วมมือ
กนัไม่ให้มีการลกัลอบหรือแอบอา้งเอาผา้จากท่ีอ่ืนมาขายในตลาดผา้บา้นนาข่า   ตอ้งทอไปเร่ือย ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง  และหาคนรุ่นหลงัเพ่ือมาสืบสานต่อในเร่ืองการทอผา้พ้ืนบา้น   ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนภูมิปัญญาในการทอผา้   จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มาจากผา้บา้นนาข่าโดยตรง
ถ่ายทอดให้ลูก ๆ หลาน ๆ ซึมซับสืบทอดกิจการเก่ียวกบัผา้ซ่ึงเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลกัของครอบครัว   
การบรรจุหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัการทอผา้หม่ีขิด  ใหโ้รงเรียนในชุมชนไดถ่้ายทอดเพ่ือใหเ้ด็ก ๆ 
ไดศึ้กษาเล่าเรียน 

ดา้นการเกบ็รักษา  มีขอ้คน้พบดงัน้ีผา้ไหม  สามารถเกบ็ไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานบัร้อย ๆ ปี   
เกบ็ผา้ทอไวเ้ป็นมรดกตกทอดใหก้บัลกู ๆ หลาน ๆ  ไดช่ื้นชมการเกบ็รักษาอย่างตอ้งตอ้งถูกวิธี  จะช่วยให้
เก็บรักษาผา้ไวใ้ชง้านไดน้าน   ผา้ทอท่ีมีคุณภาพดีไดจ้ากวตัถุดิบท่ีหาไดต้ามธรรมชาติ  ผ่านกรรมวิธีใน
การทอโดยช่างท่ีมีฝีมือ  ผา้ก็จะมีความคงทน  ไม่ขาดช ารุดง่าย   เส้ือผา้ส าเร็จรูปหากใช้อย่างถูกวิธี  
ระยะเวลาการใชจ้ะอยู่ท่ีประมาณ  3 – 5 ปี   หากสวมใส่อย่างไม่ทะนุถนอม  จะใชไ้ดป้ระมาณ 1 ปี สีก็
อาจจะซีดจางดูแลว้ไม่น่าสวมใส่   ตอ้งดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ  จะช่วยยืดอายุการใชง้าน
ของผา้ใหย้าวนานมากยิ่งข้ึน 

ดา้นการจดัประเภท  มีขอ้คน้พบดงัน้ีแต่ละหมู่บา้นแต่ละพ้ืนท่ี  วตัถุดิบท่ีหาไดห้รือฝีมือช่างทอ 
กจ็ะมีความช านาญแตกต่างกนัออกไป  ภูมิปัญญาของคนในพ้ืนท่ีแต่ละท่ีแตกต่างกนั  เทคนิคและกรรมวิธีในการ
ทอก็แตกต่างกนั  แต่ส่ิงท่ีทุกพ้ืนท่ีเหมือนกนัก็คือการช่วยกนัสืบสานผา้ทอของไทยใหค้งอยู่สืบต่อไปชัว่
ลูกชัว่หลาน  เอกลกัษณ์และความโดดเด่นของผา้ทอในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนั  สินคา้ท่ีแต่ละพ้ืนท่ีผลิต
ออกมาลว้นแต่เป็นสินคา้โอทอ็ปของทอ้งถ่ินแต่ละท่ีนั้น ๆ  ความถนดั  ความช านาญ  ของช่างทอในแต่ละ
พ้ืนท่ีนั้นแตกต่างกนัไป  ลวดลาย  สีสนั  หรือชนิดของผา้กจ็ะแตกต่างกนัออกไป 

 
อภิปรายผล  

จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้น 
นาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี  และน าข้อคน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยทุธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันาวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัอุดรธานี  ใหเ้กิดความยัง่ยืน  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  
ต าบลนาข่า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  มีความพร้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา  การปรับปรุง  รวม
จ านวน  8  ยทุธศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่าดา้นการผลิต  มีโครงการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการรณรงคใ์หค้นในชุมชนสวมใส่ผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  เพ่ือส่งเสริมการ
ใชผ้า้ทอของชุมชน 

2. โครงการสร้างเครือข่ายในการทอผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  เพ่ือการผลิตอยา่ง
ย ัง่ยืน 

3. โครงการปลกูจิตส านึกใหค้นในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในผา้ทอหม่ีขิดของ
ชุมชนบา้นนาข่า  เพ่ืออนุรักษภ์ูมิปัญญาผา้ทอทอ้งถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่าดา้นการอนุรักษ ์   มีโครงการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการส่งเสริมการรวบรวมผา้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
2. โครงการส่งเสริมหลกัสูตรการทอผา้หม่ีขิดในโรงเรียนประจ าชุมชนบา้นนาข่า 
3. โครงการจดัสร้างพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ืออนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่าดา้นการรักษาหรือซ่อมแซม 

มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลิตผา้หม่ีขิด 

ของชุมชนบา้นนาข่า  เพ่ือการพฒันาศกัยภาพในการผลิต 
2. โครงการฝึกอบรมการออกแบบลวดลายผา้โดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  เพ่ือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผา้ทอ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ดา้นการฟ้ืนฟ ู มีโครงการ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัผา้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
2. โครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนบา้นนาข่า 
3. โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดผา้บา้นนาข่า 
4. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพเสริมใหก้บัคนในชุมชนบา้นนาข่า 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ดา้นการพฒันา    มีโครงการ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทอผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
2. โครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุผลิตภณัฑ ์ ใหท้นัสมยัของชุมชนบา้นนาข่า 
3. โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการขายผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของชุมชนบา้นนาข่า 
4. โครงการส่งเสริมการผลิตเพ่ือเชิงธุรกิจของชุมชนบา้นนาข่า  ใหเ้กิดการสร้างงานสร้าง

รายไดใ้หค้นในชุมชน   
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ยทุธศาสตร์ท่ี 6  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ดา้นการป้องกนั มีโครงการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการอนุรักษเ์อกลกัษณ์ผา้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
2. โครงการใหค้วามรู้ในการจดสิทธิบตัรผา้ทอหม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
3. โครงการชุมชนเขม้แขง็ลดการลกัลอบผา้ถ่ินอ่ืนในตลาดผา้บา้นนาข่า 
4. โครงการสืบสานอาชีพการทอผา้หม่ีขิดใหย้ ัง่ยืน  ดว้ยการปลูกจิตส านึกใหก้บัเดก็และ

เยาวชนในชุมชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7  วิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ดา้นการเกบ็รักษา  มี 

โครงการดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการพฒันาวตัถุดิบในการทอผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
2. โครงการสืบทอดมรดกดา้นการทอผา้หม่ีขิด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 8  ดา้นการจดัประเภทวิธีการอนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  ดา้นการ 

แบ่งเขต    มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑสิ์นคา้โอทอ็ปของชุมชนบา้นนาข่า  เพ่ือเขา้สู่เศรษฐกิจ

อาเซียน 
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคและกรรมวิธีการทอสมยัใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ชุมชนมีความตอ้งการใหบ้รรจุวิชาการทอผา้หม่ีขิดใหเ้ป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนใน 

โรงเรียนของชุมชนบา้นนาข่า 
2. ชุมชนมีความตอ้งการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือเป็นสถานท่ีจดักิจกรรม  และ 

การถ่ายทอดความรู้  เก่ียวกบัการทอผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า   
3. ชุมชนมีความตอ้งการใหห้น่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณกลุ่มทออยา่ง 

ต่อเน่ือง 
4. ชุมชนมีความตอ้งการใหส้มาชิกในชุมชนบา้นนาข่า  เช่นกลุ่มทอผา้  กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ผา้  

หรือกลุ่มต่าง ๆ  ช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ ลวดลายใหม่ ๆ ข้ึนมาจากภูมิปัญญาของกลุ่ม  ของบุคคล 
มากกวา่การเลียนแบบ  เพ่ือจะไดเ้กิดความหลากหลายในผลิตภณัฑ ์

5. ชุมชนมีความตอ้งการใหมี้การจดัการแข่งขนัเพ่ือประกวดผา้ลายโบราณ  ใหมี้รางวลั 
ส าหรับผูช้นะเลิศในการประกวด  เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดคน้ลวดลาย  และ
ใหค้งไวซ่ึ้ง  ลวดลายโบราณซ่ึงชุมชนบา้นนาข่าตอ้งช่วยกนัอนุรักษใ์หค้งอยูสื่บต่อไป 

6. ชุมชนมีความตอ้งการใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกในชุมชนบา้นนาข่า  ท่ีมี 
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อาชีพทอผา้ และมีความรู้เร่ืองผา้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า  รวมกนัจดัตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและ
ทอผา้หม่ีขิด 

7. ชุมชนมีความตอ้งการใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน 
วิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้  ฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคสมยัใหม่ใหก้บัคนในชุมชนบา้นนาข่า   
 8.  ชุมชนมีความตอ้งการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  เพ่ืออนุรักษผ์า้หม่ีขิดของชุมชนบา้นนาข่า 
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อทิธิพลของการกํากบัดูแลกจิการที�ดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูค้าที�มีผลต่อความ

ไว้วางใจและความจงรักภักดีของลกูค้าธนาคารออมสิน 
 
The Influences of Good Administration and Clients’ Perception toward the Service 
on Their Trust and Loyalty on the Government Savings Bank 
 

ผู้วจิยั: ปิยพงศ ์พู่วณิชย,์ ผศ. ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 
สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั& งนี& มีวตัถุประสงคเ์พื,อ -) ศึกษาการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของธนาคารออมสิน  การรับรู้

คุณภาพการบริการของลกูคา้ ความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ที,มีต่อธนาคารออมสิน   7) ศึกษาอิทธิพล
ของการกาํกบัดแูลกิจการที,ดีที,มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ 8) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลกูคา้ที,มีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 9) ศึกษาอิทธิพลของ
ความไวว้างใจของลกูคา้ที,มีผลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย - ครั& ง จาํนวน 8:9 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื,องมือใน
การวิจยั สถิติที,ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี,ย ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน คา่สัมประสิทธิ>
สหสมัพนัธ ์ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่ายและแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ -.การกาํกบั
ดูแลกิจการที,ดีดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดา้นการสร้างความสัมพนัธที์,ดีต่อลกูคา้ ดา้นความย ั,งยนื 
และดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้
ธนาคารออมสิน แต่การกาํกบัดูแลกิจการที,ดีดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคารออมสิน ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 7.การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสินดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ผลตอบรับจากการบริการ ความเชื,อถือได ้ การตอบสนองลูกคา้ และดา้นเทคโนโลย ี มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน แต่การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน 8.การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้นความเชื,อถือได ้ ดา้นการตอบสนองลกูคา้ และดา้นเทคโนโลย ี  มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน แต่การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ดา้นความเอาใจใส่
ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน 9. ความไวว้างใจของลกูคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

คาํสําคญั: การรับรู้คุณภาพการบริการ, ความไวว้างใจและความจงรักภกัดี, ธนาคารออมสิน 
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Abstract 
This paper aimed to examine the administration of the Government Savings Bank, 

clients’ perception toward the bank’s service, and their trust and loyalty for the bank, to 
study the influence of good administration on the clients’ perception toward the bank’s 
service, to investigate the influence of clients’ perception toward the bank’s service on 
their trust and loyalty they have for the bank, and to identify the influence of their trust on 
their loyalty.  

The sampling group consisted of 384 clients who had been recipients of the 
bank’s Bangkok offices at least once. Data collection was conducted using questionnaires 
and the analysis input included percentage, mean, standard deviation, and correlation 
coefficient. Both simple and multiple regression analyses also were conducted. 

The findings suggested that good administration of the bank with regard to 
transparency, healthy relationship with clients, sustainability, and technology 
implementation, all have a positive influence on the clients’ perception toward the bank’s 
service whereas the bank’s uniqueness yields no influence on the perception. It also was 
found that the clients’ perception toward the bank’s environment, service feedback, 
trustworthiness, client’s need fulfillment, and technology implementation, all have a 
positive influence on the trust the clients have for the bank while the bank’s staff’s 
attentiveness yields no influence on the clients’ trust. The clients’ perception toward the 
bank’s environment, client’s need fulfillment, and technology implementation, all have a 
positive influence on the clients’ loyalty whilst their perception toward the staff’s 
attentiveness yields no influence on their loyalty. Last but not least, the clients’ trust has 
an influence on their loyalty to the bank.      

 
Keyword: Clients’perception toward the bank’s service , Brand trust and Brand loyalty, 
Government Savings Bank 

 

บทนํา 
 เนื,องจากธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอตัราการแข่งขนัที,สูงมาก และคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ,ม
ความรุนแรงมากขึ& นในอนาคต เนื,องจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที, มีทิศทางไม่ชัดเจน ปัญหา
สถานการณ์ความขดัแยง้ของคนในสังคม การเปลี,ยนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของลูกค้า เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ  ลว้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการทาํธุรกรรมกบัธนาคารชะลอตวัลงไป และอีกไม่นาน
ประเทศไทยกาํลงัจะกลายเป็นส่วนหนึ, งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ, งมีเป้าหมายหลกัในการปฏิบติั
เพื,อใหเ้กิดการไหลเวียนของสินคา้ บริการ และการลงทุนอยา่งเสรี  ทาํใหต้ลาดการใหบ้ริการทางการเงินมีเพิ,ม
มากขึ&น   
 การนาํกลยทุธ์ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ การสร้างความประทับใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ  
การปรับปรุงเทคโนโลยี  ปรับปรุงสถานที,ให้ทนัสมยัมากยิ,งขึ&น คลอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ได ้ โดย
การยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  การให้ความสําคญักบัลกูคา้ดว้ยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และการวาง  
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กลยุทธ์วิธีการต่างๆที,จะทาํให้ลูกคา้เกิดการซื&อซํ& า การสร้างและรักษาลูกคา้ไวใ้ห้ไดเ้พื,อมุ่งสู่องค์กรที,มีการ
เจริญเติบโตอยา่งมั,นคงและยั,งยนื เนื,องจากพฤติกรรมของลกูคา้จึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ,ง ที,ตอ้งศึกษาเพื,อจะทราบถึง
ความตอ้งการอนัจะสามารถนาํไปสู่การพฒันาภาพลกัษณ์และบริการเพื,อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ 
 นอกจากเรื,องภาพลกัษณ์แลว้ดา้นการบริการลูกคา้ (Customer Service) ก็ถือเป็นเรื,องสาํคญัอย่างยิ,ง
สําหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนาํมาเป็นเครื,องมือชนิดหนึ, งในการสร้าง
ความแตกต่าง และเพิ,มความสามารถในการแข่งขนั เนื,องจากการบริการลกูคา้ที,มีคุณภาพจะช่วยผกูใจลูกลูกคา้
เอาไวไ้ดใ้นระยะยาว และเพิ,มคุณค่าให้กบักิจการด้วย อย่างไรก็ตามแมห้ลายองค์กรจะหันมาตระหนักถึง
ความสําคญัของการบริการลูกคา้มากขึ&น แต่ลูกคา้ก็ยงัพบกบับริการที,ไร้คุณภาพอยา่งต่อเนื,อง อนัเป็นผลมา
จากการบริการลูกค้าอย่างไร้ทิศทางและขาดการวางแผนที,ดี ผลที,ตามมาก็คือเกิดปัญหาการร้องเรียน การ
เปลี,ยนไปใชบ้ริการรายอื,น จึงเป็นการยากที,จะรักษาลกูคา้เอาไวไ้ด ้(วิทยา ด่านธาํรงกลู,7R9S:98)  เพื,อเป็นการ
เพิ,มคุณค่าของการใหบ้ริการแก่ลกูคา้และการปรับเปลี,ยนระบบการทาํงานใหมี้ความสอดคลอ้งและทนัสมยั นาํ
เทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาให้บริการแก่ลกูคา้ มุ่งตอบสนองผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และเนน้
คุณภาพการใหบ้ริการพร้อมทั&งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการอนัจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที,ดีให้กบั
ธนาคารต่อไป 
 จากเหตุผลที,กล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจที,จะศึกษาอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ ที,มีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน
เพื,อขยายฐานลกูคา้และปริมาณการทาํธุรกรรมทางการเงิน  และปรับปรุงศกัยภาพในการบริหารจดัการ  เพื,อ
เพิ,มความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร  การปรับปรุงและยกระดบัศกัยภาพบุคลากรในองคก์ร  ตลอดจน
ปรับกระบวนทศัน์การทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ&นในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื,อศึกษาการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของธนาคารออมสิน ใน R ดา้นไดแ้ก่ การดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
โปร่งใส การสร้างความสัมพนัธที์,ดีต่อลูกคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ความย ั,งยนื และการนาํเทคโนโลยี
มาใชใ้นการบริหารจดัการ 

2. เพื,อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ใน W ดา้นไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบ
รับจากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชื,อถือได ้ ดา้นการตอบสนองลกูคา้ และดา้นเทคโนโลย ี

3. เพื,อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ที,มีผลต่อความไวว้างใจและความ
จงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

4. เพื,อศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจของลกูคา้ที,มีผลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 จากแนวคิดและทฤษฏีเกี,ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ 
การกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดการรับรู้ถึงการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของธนาคารใน R ดา้นหลกัและจะส่งผลดีต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้อีกทางหนึ,ง โดยช่วยใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ นาํไปสู่การ
กลบัมาใชบ้ริการซํ& า และการบอกต่อ และเป็นการรักษาลกูคา้เดิมเพิ,มลกูคา้รายใหม่ใหแ้ก่ธนาคาร ผูวิ้จยัจึง
กาํหนดสมมุติฐานของการวิจยัดงันี&  
  สมมติฐานที� 1. การกาํกบัดูแลกิจการที,ดีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมตฐิานที� ... การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
    สมมตฐิานที� ../ การสร้างความสมัพนัธที์,ดีต่อลกูคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
    สมมติฐานที� ..0 ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
    สมมตฐิานที� ..1 ความย ั,งยนืของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
        สมมติฐานที� ..2 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการของธนาคารมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที� /.การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลกูคา้ธนาคารออมสิน 
   สมมติฐานที� /.. สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน 
   สมมติฐานที� /./ ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
   สมมตฐิานที� /.0 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
   สมมตฐิานที� /.1 ความเชื,อถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลกูคา้
ธนาคารออมสิน 
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   สมมติฐานที� /.2 การตอบสนองลูกคา้ของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
   สมมติฐานที� /.3 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที� 0. การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที, 8.- สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที, 8.7 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที, 8.8 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที, 8.9 ความเชื,อถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที, 8.R การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลกูคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที,8.W เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
   สมมติฐานที� 1. ความไวว้างใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคาร
ออมสิน 
   จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัที, เกี,ยวข้องดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบ
แนวความคิดงานวิจยัดงันี&  
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ภาพที� .  กรอบแนวคิดอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ที,มีผล
 ต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที,ใชใ้นการวจิยัครั& งนี&  หมายถึง ประชากรทั&งเพศชาย และเพศหญิง ที,มาใชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน ที,อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน จากการคาํนวณดว้ยวิธีการของทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane,1973:108) และทาํการสุ่มดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling), แบบ
โควตา (Quota sampling) 

เครื�องมอืที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื,องมือที,ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ, งเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

แบ่งออกเป็น R ตอน ไดแ้ก่ ตอนที, - แบบสอบถามเกี,ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที, 7 
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แบบสอบถามเกี,ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของธนาคารออมสิน,ตอนที, 8 แบบสอบถามเกี,ยวกบัการกาํกบั
ดูแลกิจการที,ดีของธนาคารออมสิน,ตอนที, 9  แบบสอบถามเกี,ยวกบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการของลกูคา้
ธนาคารออมสิน,ตอนที, R แบบสอบถามเกี,ยวกบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน รวมทั,งสิ&น h- ขอ้ 

โดยแบบสอบถามตอนที, - เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้
เลือกตอบพียงคาํตอบเดียว สาํหรับตอนที, 7,3,4 และ R เป็นแบบสอบถามวดัประมาณคา่ Likert Scale 
(Likert,1970:175) จาํนวน R ระดบั โดยระดบั - เท่ากบัเห็นดว้ยนอ้ยที,สุด ถึง ระดบั R เท่ากบัเห็นดว้ยมากที,สุด 

การตรวจสอบเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
ผูวิ้จยัตรวจสอบหาค่าความเที,ยงตรงเชิงเนื&อหา (Content Validity) ของเครื,องมือวดัโดยใช ้ เทคนิค 

IOC (Index of Item- Objective Congruence) พบวา่คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหว่าง u.Ru-
-.uu แสดงว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยัและสามารถนาํมาใชใ้นการสอบถามได้
จริง จากการตรวจสอบความเที,ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื,องมือวดัดว้ยการทดสอบ
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง u.h8:-u.S89 และหาค่า
ความเชื,อมั,น (Reliability) ของเครื,องมือวดัดว้ยค่าสมัประสิทธิ> แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha 
Ceofficient) พบว่าความเชื,อมั,นของขอ้คาํถามแต่ละดา้นมีค่าอยูร่ะหวา่ง u.h7--u.SW-  ซึ,งมีค่ามากกวา่ u.hu ซึ,ง
แสดงวา่เครื,องมือมีค่าความเชื,อมั,นสูง (บุญชม ศรีสะอาด,7R9R:99) ดงัแสดงในตารางที, - 

 
ตารางที� .  ค่านํ&าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธิ> แอลฟา 

 

                    ตัวแปร 

ค่านํ�าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิ�แอลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha) 

การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 0.793-0.900 0.961 

การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีตอ่ลูกคา้ 0.761-0.890 0.806 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร 0.797-0.864 0.805 

ความย ั�งยนื 0.748-0.928 0.800 
  การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 0.811-0.925 0.791 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.823-0.872 0.725 
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 0.783-0.880 0.784 

ดา้นความเอาใจใส่ 0.753-0.879 0.721 

ดา้นความเชื�อถือได ้ 0.786-0.826 0.843 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 0.741-0.870 0.723 
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                   ตัวแปร 

ค่านํ�าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิ�แอลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha) 

ดา้นเทคโนโลย ี 0.738-0.815 0.721 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 0.741-0.870 0.723 

ดา้นเทคโนโลย ี 0.738-0.815 0.721 

ความไวว้างใจ 0.851-0.902 0.914 

ความจงรักภกัดี 0.870-0.934 0.943 

  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครั& งนี& ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบดว้ย สถิติร้อยละ ค่าเฉลี,ย ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ
โดยใชส้ถิติสัมประสิทธิ> สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื,อทดสอบ
คุณสมบติัของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม เมื,อทดสอบแลว้พบว่าตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กัน      
จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple 
Regression Analysis) และความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใชเ้ทคนิควิธีนาํเขา้ (Enter) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที� /  ค่าเฉลี,ย ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์

 

 หมายเหตุ *p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 
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ตารางที# $  การวิเคราะห์ความถดถอย 
ตวัแปรตน้                            ตวัแปรตาม   

  CPS BT BL 
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (GG)         
การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส (TR) 0.25***       
  0.04       
การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีตอ่ลูกคา้ (RE)    0.11**       
   0.03       
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (UN)  - 0.046       
    0.03       
ความย ั�งยนื (SU) 0.15***       
  0.04       
การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารฯ (TEC) 0.28***       
  0.03       
การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ (CPS)         
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (SE)   0.18*** 0.103**   
    0.04 0.05   
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ (IQ)      0.09 0.27***   
    0.06 0.07   
ดา้นความเอาใจใส่ (EM)      0     -0.03   
         0.05 0.05   
ดา้นความเชื�อถือได ้(RB)     0.10***  0.105***   
    0.02 0.02   
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (RS)     0.23***     0.06   
    0.04  0.056   
ดา้นเทคโนโลย ี(TE)     0.107     0.03   
    0.02 0.02   
ความไวว้างใจ (BT)       0.72*** 
        0.03 
Adjusted R2 0.55 0.44 0.25 0.5 

หมายเหตุ *p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(ตวัเลขแสดงค่าสัมประสิทธิ4 ถดถอยและค่าความคลาดเคลื�อน
มาตรฐาน) 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มลูที�ไดด้งัตารางที� 6 และตารางที� 7 ผูวิ้จยัสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยั

โดยมีประเดน็สาํคญัดงันี9  
ด้านการกาํกบัดูแลกจิการที#ดขีองธนาคารออมสิน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของธนาคารออมสินอยูใ่นระดบัมาก ดงั

แสดงในตารางที� 6 เนื�องจากธนาคารมีการจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื�อ
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เชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารผูบ้ริหาร พนกังาน โดยมีวตัถุประสงคที์�สาํคญัในการ
สร้างประโยชน์ที�เหมาะสม โดยธนาคารไดก้าํหนดปัจจยัสู่ความสําเร็จในการเป็นองค์กรที�มีการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีภายใตค้วามหมายของ TRUST เพื�อใหธ้นาคารเป็นที�ยอมรับ เชื�อมั�นและไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ Transparency เป็นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าที�มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  Relationship เป็นการสร้างความสัมพนัธที์�ดีต่อลกูคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม  Unique การเป็นสถาบนัการเงินที�ก่อตั9งโดยพระมหากษตัริยเ์พื�อส่งเสริมการออมและพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน Sustainable การเป็นสถาบนัการเงินที�ก่อตั9งมายาวนาน มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก มุ่งสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื Technology การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการลกูคา้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื�อใหล้กูคา้เกิดการรับรู้ถึง นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของธนาคารออมสินต่อไป 

ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตาราง

ที� 6 เนื�องจากธนาคารออมสินไดเ้นน้การให้ความสาํคญักบัลกูคา้เป็นอยา่งยิ�ง  Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1985) ไดก้ล่าววา่คุณภาพบริการ คือการรับรู้ของลูกคา้ ซึ� งลูกคา้จะทาํการประเมินคุณภาพบริการโดย

ทาํการเปรียบเทียบความตอ้งการหรือความคาดหวงักบับริการที�ลกูคา้ไดรั้บจริง และการที�องคก์รจะไดรั้บเชื�อ
เสียงจากคุณภาพบริการนั9นองคก์รจะตอ้งมีบริการอย่างคงที�อยูใ่นระดบัของการรับรู้ของลูกคา้หรือมากกว่า
ความคาดหวงัของลูกค้า ในปัจจุบันภาคธุรกิจบริการมีการเจริญเติบโตเพิ�มขึ9นอย่างต่อเนื�องประกอบกับ
สภาพแวดลอ้มที�มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ดงันั9นผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะสถาบนัการเงิน จึงไดเ้นน้ถึง
ความสําคญัในเรื�องของคุณภาพและบริการที�มอบให้แก่ลกูคา้เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   Oliver 
(1994) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพบริการ เป็นลกัษณะของแนวความคิดที�มีการมองถึงความเขา้ใจว่าลกูคา้คิดอยา่งไร
ต่อคุณภาพของการบริการ ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัของการบริหารองคก์รให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนั9น    สมวงศ ์
พงศส์ถาพร (2550: 50)  อธิบายให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ โดยพื9นฐานแลว้นบัเป็นเรื�องที�ยาก เนื�องจาก
ธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที�จบัตอ้งไม่ได ้จึงมีความพยายามจากนกัวิชาการอยา่งต่อเนื�องใน
การคน้หาแนวทางการประเมินหรือวดัคุณภาพการใหบ้ริการที�สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมิติในการปฏิบติัและ
เป็นแนวทางนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพบริการเพื�อนาํมาใชส้ร้างความแตกต่างและเพิ�มความไดเ้ปรียบให้แก่
องคก์รต่อไป 

ด้านความไว้วางใจต่อธนาคารออมสิน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความไวว้างใจกบัธนาคารออมสินในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดง
ในตารางที� 6 เนื�องจากธนาคารออมสินเป็นสถาบนัทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ก่อตั9งมายาวนาน และดาํเนิน
ธุรกิจทั9งในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคมเพื�อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ  จึงทาํให้ลูกคา้ส่วนใหญ่เกิดความเชื�อมั�นและไวว้างใจใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินดงัที�  รุจ เจริญลาภ 
(2548: 12) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจว่า เป็นความเชื�อมั�นหรือความเชื�อ หรือเป็นความคาดหวงัในแง่บวก
ของบุคคลหนึ�งที�มีต่ออีกคนหนึ� ง หรือสิ�งใดสิ�งหนึ�งว่าจะปฏิบติักบับุคคลนั9นตามที�ไดค้าดหวงัหรือเชื�อมั�นไว ้
แต่ในทางกลบักนัความไวว้างใจจะลดลงหากความคาดหวงัในแง่บวกนั9นไม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือไดรั้บ
การตอบสนองในระดบัที�ต ํ�ากว่าที�คาดหวงั ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งที�ธนาคารจะตอ้งสร้างความไวว้างใจให้
ลกูคา้สามารถรับรู้ได ้

ด้านความจงรักภักดขีองลกูค้าต่อธนาคารออมสิน 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความไวว้างใจกบัธนาคารออมสินในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดง
ในตารางที� 6 เนื�องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที�ผกูพนักบัสังคมไทยมาตั9งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ โดยเฉพาะ
สําหรับเดก็แลว้ธนาคารจะจดักิจกรรมวนัเด็กเพื�อส่งเสริมให้เด็กรักการออม เมื�อโตขึ9นจึงเกิดความผูพ้นัและ
เกิดความจงรักภกัดีกบัธนาคารออมสินตามมา ดงัที� ดาํรงศกัดิ4  ชยัสนิท (2537:106-107) กล่าวว่า พฤติกรรมที�
เคยปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอคงเส้นคงวาในการซื9อสินคา้ และตรายี�ห้อใดยี�ห้อหนึ� งซํ9 าๆกนัอยู่เป็นประจาํความ
จงรักภกัดีในยี�ห้อเป็นสิ�งสําคญัและมีความหมายอย่างยิ�ง และเมื�อเกิดความจงรักภกัดีแลว้ก็จะเกิดการซื9อซํ9 า 
การใชซ้ํ9 า การบอกต่อ ตามที�   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546:406) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 
Loyalty) หมายถึงความซื�อสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จะมีผลต่อการซื9อสินคา้นั9นซํ9 าถา้มีความภกัดีต่อ
ตราสินคา้สูง เรียกวา่มีทศันะคติที�ดีต่อตราสินคา้ และรู้สึกภาคภมิูใจเมื�อไดซื้9อหรือใชบ้ริการนั9นๆ 
 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที� E ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดา้นการ
สร้างความสมัพนัธที์ดีต่อลูกคา้ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นความยั�งยืนของธนาคาร ดา้นการนาํ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการของธนาคาร มีความสมัพนัธใ์นทางบวก ในช่วงระดบัตํ�าถึงปานกลางกบั
การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน มีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันตั9งแต่ F.7EH-F.JEH 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(Sig=0.01) เมื�อผูวิ้จัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ4 ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 

สมมุติฐานที� E.E การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.25,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� E.E 

สมมุติฐานที� E.6 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อลกูคา้ มีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.11,p<0.01)  ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� E.6 

สมมุติฐานที� E.7 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.046,p<0.242) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมติุฐานที� E.7 
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สมมุติฐานที� E.K การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดา้นความยั�งยืน มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.15,p<0.001)  ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� E.K 

สมมุติฐานที� E.L การกาํกบัดแูลกิจการที�ดีดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ  มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.28,p<0.001)   ดงันั9นจึงยอมรับ
สมมุติฐานที� E.L ตวัแปร E.E,1.2,1.4,1.5 ร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน
ไดถ้กูตอ้งร้อยละ LL 

สมมุติฐานที# D ตวัแปรการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบรับ
จากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชื�อถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์
ในทางบวก ในช่วงระดบัตํ�าถึงปานกลางกบัความไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสินมีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนัตั9งแต่ F.FLM-F.JNN อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(Sig=0.01) เมื�อผูวิ้จยัวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ4 ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 

สมมุติฐานที� 6.E การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.18,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 6.E 

สมมุติฐานที� 6.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านผลตอบรับจากการบริการ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.09,p<0.109) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมุติฐานที� 6.6 

สมมุติฐานที� 6.7 การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นความเอาใจใส่ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.001,p<0.979) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมุติฐานที� 6.7 

สมมุติฐานที� 6.K การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นความเชื�อถือได ้มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.107,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 6.K 

สมมุติฐานที� 6.L การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นการตอบสนองลกูคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.23,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 6.L 

สมมุติฐานที� 6.J การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.107,p<0.001) ดังนั9 นจึงยอมรับสมมุติฐานที�  6.J  ตัวแปร 
6.E,2.4,2.5,2.6 ร่วมกนัพยากรณ์ความไวว้างใจของลกูคา้ธนาคารออมสินไดถ้กูตอ้งร้อยละ KK 

สมมุติฐานที# $ ตวัแปรการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบรับ
จากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชื�อถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์
ในทางบวกในช่วงระดบัตํ�าถึงปานกลางกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีค่าสถิติสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สันตั9งแต่ F.FLM-F.LJH อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(Sig=0.01) เมื�อผูวิ้จยัวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ4 ถดถอย
แบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 
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สมมุติฐานที� 7.E การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10,p<0.01) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 7.E 

สมมุติฐานที� 7.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านผลตอบรับจากการบริการ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.27,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 7.6 

สมมุติฐานที� 7.7 การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ดา้นความเอาใจใส่ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.030,p<0.603) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมุติฐานที� 7.7 

สมมุติฐานที� 7.K การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านความเชื�อถือได้  มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10,p<0.001) ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� 7.K 

สมมุติฐานที� 7.L การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นการตอบสนองลูกคา้  มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.061,p<0.280) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมติุฐานที� 7.L 

สมมุติฐานที� 7.J การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นเทคโนโลย ี มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสิน (β=0.030,p<0.218) ดงันั9นจึงปฏิเสธสมมุติฐานที� 7.J  ตวัแปร 7.E,3.2,3.4 
ร่วมกนัพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลกูคา้ธนาคารออมสินไดถ้กูตอ้งร้อยละ 6L 

สมมุตฐิานที# E ตวัแปรความไวว้างใจของลกูคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกในช่วงระดบัปานกลางกบั
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันเท่ากบั F.NEK อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ(Sig=0.01) จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ4 ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ผูวิ้จยั
พบว่า  ความไว้วางใจของลูกค้า มีอิทธิพลทางบ วกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
(β=0.726,p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ LF ดงันั9นจึงยอมรับสมมุติฐานที� K ดงัแสดงในตารางที� 7 

 

ประโยชน์จากการวิจัย 
 H. ประโยชน์เชิงการจัดการ 

 E.E ผลการวิจยันี9 สามารถนําไปใช้ในการวางแผนจดัการ พัฒนากลยุทธ์ เพื�อสร้างความ
แตกต่างของธนาคาร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ต่อไป 

 E.6 ใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์และแผนความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของธนาคาร
ออมสิน ในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อลูกคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์
ของธนาคาร ความยั�งยนื และ การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 
  E.7 นาํการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ ในดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 
ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชื�อถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นเทคโนโลยี มาพฒันาและปรับปรุง
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนั 
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  1.4 การพฒันาส่งเสริมคุณภาพการบริการของพนกังาน เพื�อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ เกิดความ
พึงพอใจ ซึ�งจะนาํไปสู่ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีกบัธนาคารต่อไป 
  1.5 การให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของธนาคารไม่ใช่เป็นเพียงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีขององคก์รเท่านั9น แต่เป็นส่วนหนึ�งที�ส่งผลต่อความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีและการตดัสินใจ
เขา้มาใชบ้ริการของลกูคา้อีกดว้ย 
 
 D. ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
 ลกัษณะกรอบแนวคิดในการวิจยัก่อให้เกิดประโยชนใ์นการบูรณาการทางทฤษฎีเกี�ยวกบัอิทธิพลของ
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีขององค์กรในดา้นนี9 จะส่งผลให้ลูกคา้เกิด
ความเชื�อมั�น ไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี  ดงันั9นงานวิจยัชิ9นนี9 จึงสามารถเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์
เพื�อพฒันาองคก์รในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  การพฒันาส่งเสริมคุณภาพการบริการของพนกังาน เพื�อให้
ลกูคา้เกิดการรับรู้ เกิดความพึงพอใจ ซึ�งจะนาํไปสู่ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีกบัธนาคารต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
E. ควรมีการเปรียบเทียบถึงอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้

กบัธนาคารอื�น เพื�อที�จะไดน้าํขอ้มูลมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ เพิ�มความสามารถ
ทางการแข่งขนัในธุรกิจธนาคาร อีกทั9งยงัเป็นขอ้มลูที�ช่วยใหเ้ห็นจุดดีและจุดดอ้ยของธนาคารเพื�อนาํมาพฒันา
และปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

6. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ที�ใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินเพิ�มเติมในกลุ่มพื9นที�อื�น เพื�อที�จะ
ไดเ้ป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกบัผลของกลุ่มตวัอยา่งที�ไดศึ้กษามาแลว้ 

7. เนื�องจากการแจกแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียวอาจไดข้อมลูที�ไม่ครบถว้น ตรงประเดน็จึงควรมีการ
ขยายขอบเขตของเครื� องมือที�ใชใ้นการศึกษาให้กวา้งขวางขึ9น เช่นการใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ร่วมกบัการแจก
แบบสอบถาม เป็นตน้ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ครอบคลุมและเป็นประโยชนม์ากยิ�งขึ9น 
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ผลการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
Effects  of  Using  Mathematics  Learning  Package  by  Learning Cell  on  Decimals  
and  Fractions  towards   Mathematical Achievementand  Communication  of  
Matthayomsuksa  I  Students. 
 

น.ส.ผกายมาศ  เหมชูเกียรต์ิ  ผูวิจัย , อ.ดร. สุณิสา  สุมิรัตนะ และ รศ. ดร. สมชาย  ชชูาติ  อาจารยท่ีปรึกษา    

สาขาวิชา การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย

การใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน และเปรยีบเทียบกบัเกณฑ รอย

ละ 70  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2556 โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมตัวอยาง

แบบกลุม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการ

จัดการเรียนรูดวยการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู ชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู   

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีมีคาความเชื่อม่ัน .84  และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรท่ีมีคาความเชื่อมัน .81  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-

test for Dependent Samples และ t-test for One Sample 

ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัจัดการเรียนการสอนดวยการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู

เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หลังการจัดการจัดการเรียนการสอนดวยการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่อง ทศนิยมและ

เศษสวน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to compare to academic achievement  and 
mathematical  communication skills of  Mathayomsuksa I students before and after  
using  mathematics  learning  package by learning cell  on decimals and 
fractionstowards  and compare them to the criterion. The subjects of this study were 
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34 Mathayomsuksa I students in the second semester of the 2013 academic year at 
Mahannoparam  School, Talingchan, Bangkok. The instruments used in data 
collection were the mathematics  learning  package by learning cell  on decimals and 
fractions towards lesson plans and mathematics  learning  package by learning cell  on 
decimals and fractions towards and mathematics achievement test with reliability of 
.84 and mathematical communication ability test with reliability of .81. The data were 
statistically analyzed by using t-test for dependent samples and t-test for one sample. 
 The findings were as follows that the mathematics achievement and the 
mathematical communication ability of the experimental group after learning through 
mathematics  learning  package by learning cell  on decimals and fractions towards 
was statistically higher than before learning at the .01 level of significance.The 
mathematics achievement and the mathematical communication ability of the 
experimental group after learning through mathematics  learning  package by learning 
cell  on decimals and fractions towards was statistically higher than the 70 percent 
criterion at the .01 level of significance. 
 

บทนาํ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ท่ี

ระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ” และในมาตรา 23 ขอ 4 ไดเนนถึงความสําคัญในการพัฒนาความรู ทักษะดาน

คณิตศาสตรและดานภาษา (กรมวิชาการ. 2545: 13 - 14) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีใหความสําคัญดานคณิตศาสตรวา คณิตศาสตรนั้นมี

บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปน

ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ 

วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56) 

 แตจากในชวงหลายปท่ีผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดมีการติดตามผลการ

ปฏิรูปการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในวิชาหลัก ซึ่งมีวิชาคณิตศาสตรรวมอยูดวยนั้นมีคาเฉลี่ยตํ่า

กวารอยละ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553: 7) ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไมใชเพราะผูเรียนฝาย

เดียว แตสาเหตุหนึ่งมาจากการจัดการเรียนการสอน ตามท่ี  กิตติ พัฒนตระกูลสุข ( 2546 : 54-58) ได

กลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนวา มีปญหาทางดานทักษะและกระบวนคณิตศาสตร อยู 5 

ประเด็น คือ ประเด็นแรก การแกปญหา ครูมักใหนักเรียนแกโจทยปญหา โดยการนําเอาสูตร หรือบท

นิยามท่ีใหทองจําไวมาใชแกปญหา หรือฝกทําตามข้ันตอนท่ีครูสอนไวมากกวาฝกกระบวนการคิดและ

แกปญหาดวยวิธีการอื่นๆท่ีแตกตางกัน ประเด็นท่ี 2 การใหเหตุผลและการพิสูจน ครูมักใชวิธีอธิบายและ

แสดงเหตุผลในข้ันตอนตางๆ สิ่งท่ีนักเรียนไดมักเปนความรูและความจําเทานั้น ประเด็นท่ี 3 การสื่อสาร 
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ครูมีการสื่อสารแบบทางเดียวโดยการอธิบาย หรือนักเรียนจะสื่อสารกับครูผูสอนโดยการตอบคําถามของ

ครูเทานั้น ประเด็นท่ี 4 ดานปฎิสัมพันธ ครูและนักเรียนจะมีปฎิสัมพันธกันเฉพาะเวลาเรียนและใน

หองเรียนเทานั้น ประเด็นท่ี 5 การนําเสนอ ครูจะใหนักเรียนใชเวลาสวนใหญในการทําแบบฝกหัด 

 จากขางตนจะเห็นวา ทักษะดานการสื่อสารและการนําเสนอ เปนทักษะอยางหนึ่งท่ีผูเรียน

ควรไดรับการฝกฝนเพราะเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูคณิตศาสตรและสื่อความคิดทาง

คณิตศาสตรไปยังผูอื่น (ดวงเดือน ออนนวม . 2547:25) ซึ่งอัมพร มาคนอง ( 2547: 102) ไดกลาวถึงการ

สื่อสารทางคณิตศาสตรวาเปนความสามารถของผูเรียนในการอธิบายชี้แจง แสดงความเขาใจหรือความคิด

เกี่ยวกับคณิตศาสตรของตนเองใหผูอื่นไดรู โดยการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร การอธิบาย

ลําดับข้ันตอนของการทํางาน การแสดงเหตุผลเพ่ือสนับสนุนขอสรุป การใชตารางกราฟ หรือคาสถิติ ใน

การอธิบายหรือการนําเสนอขอมูล ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. 2546: 

18) ไดกําหนดใหทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรเปนสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการเรียนรูคณิตศาสตร และ

มีความสําคัญทําใหผูสื่อสารกับผูรับสารมีความเขาใจท่ีตรงกัน บรัชแมน ( Buschman. 1995: 324) ได

กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารไววา การสื่อสารเปนเครื่องมือท่ีชวยใหนักเรียนไดสะทอนความคิด 

ความเขาใจทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการเชื่อมโยง เพราะเม่ือนักเรียนพูดหรือเขียนขอมูลท่ี

เกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร นักเรียนจะจําขอมูลหรืแนวคิดนั้นได สามารถนําแนวคิดนั้นไปใชในการ

คนควาหาความรูอื่นๆได 

จากความสําคัญดังกลาว จึงควรมีการสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยแนวทางใน

การสงเสริมตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชการสื่อสาร ลงมือปฎิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง 

(กรมวิชาการ. 2545ก: 201) การใชสื่อการเรียนการสอนตองเปนสื่อรูปธรรม มีการใชคําถามประกอบการ

เรียนการสอนโดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะชวยใหนักเรียนไดใชความคิดหลากหลาย ใหนักเรียนได

รวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรูกับเพ่ือน ( Rowon; &Morrow. 1993: 9-11) เพราะการเรียนรู

คณิตศาสตรจากเพ่ือนมีความสําคัญพอๆกับการเรียนจากครู ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและ

ระหวางนักเรียนดวยกันเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะจากขอคนพบเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีมีอัตราคงทนสูงถึง 

90% เปนการเรียนรูท่ีเกิดจาการสอนผูอื่น (ดวงเดือน ออนนวม. 2547:25) และบรัชแมน(Buschman. 1995: 

329) ไดกลาววา การทํางานรวมกันเปนการสรางความเขาใจในเรื่องภาษาทางคณิตศาสตร เพราะใน

ระหวางท่ีนักเรียนสนทนากันนักเรียนจะมุงความสนใจไปยังความคิด แนวคิด และความหมายของคําตางๆ 

ทําใหความคิด แนวคิด และความหมายของคําเหลานั้นชัดเจนข้ึน ทําใหนักเรียนใชถอยคําเพ่ืออธิบาย

แนวคิดทางคณิตศาสตร ไดพูดหรือเขียนสิ่งท่ีเกี่ยวกับปญหาทางคณิตศาสตร ไดทดสอบ ขยายความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร ซึ่งขณะท่ีนักเรียนพูดหรือเขียนนั้นไมเพียงแตไดใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดของตัวเอง

เทานั้นแตยังไดใชกระบวนการสื่อสารในการสนทนากับผูอื่นดวย ซึ่งการเรียนเปนคูเปนวิธีการหนึ่งท่ี

สอดคลองกับสถานการณดังกลาว  

วิธีสอนท่ีเรียกวา “การเรียนเปนคู (Learning Cell)” เปนการเรียนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูมี

บทบาทเปนเพียงผูชวยเหลือและใหคําปรึกษาเทานั้น  การเรียนเปนคูนั้นเปนเทคนิคท่ีจะชวยแกไขปญหา
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การเรียนการสอนซึ่งผูเรียนแตละคนจะทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจังโดยตลอด เพราะจะตองศึกษา

เนื้อหาสาระท่ีจะเรียนลวงหนา ทําการต้ังคําถามท่ีคลอบคลุมเนื้อหาเหลานั้น พรอมท้ังต้ังคําตอบไวในใจ 

เม่ือถึงชวงเรียนเปนคู คนหนึ่งจะดําเนินบทบาทในลักษณะผูสอน อีกคนหนึ่งท่ีเปนคูกันจะดําเนินบทบาท

ในลักษณะผูเรียน และจะมีการสลับบทบาทกันเปนผูเรียนและผูสอน การดําเนินการบทบาทผูสอนคือการ

ถามคําถาม ฟงคําตอบและแสดงการยอมรับเม่ือเห็นวาเปนคําตอบท่ีถูกตอง ใหคําเฉลยท่ีถูกตองเม่ือเพ่ือน

ตอบผดิ(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2530:1)  

จากการเรียนเปนคูจะเห็นวามีการสื่อสารและท่ีสําคัญควรมีสื่อการเรียนท่ีเหมาะสม สื่อการเรียน

ท่ีนาจะมีความเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพคือ ชุดการเรียนหรือ

ชุดการสอน ซึ่งจัดไดวาเปนนวัตกรรมการใชสื่อการสอนแบบประสมโดยอาศัยวิธีการจัดระบบ และการ

ดําเนินงานมาบูรณาการสื่อประสมตางๆ เพ่ือการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน ซึ่ง 

ประภาพรรณ เกตุศร (2539 : 2)  ไดกลาวถึงชุดการเรียนวาเปนเครื่องมือท่ีชวยครูดําเนินการสอนไปตาม

ข้ันตอน ครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนไดมากข้ึน ชวยแกปญหาการความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียน

จะเรียนไปตามความสามารถของตน ซึ่ง มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ (2545 : 116) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

ชุดการเรียน ไดแก เพ่ือถายทอดเนื้อหาสาระ เพ่ือเราความสนใจของผูเรียน เพ่ือการทํางานเปนหมูคณะ 

เพ่ือฝกการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝกความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือสรางความพรอมและความม่ันใจแก

ผูสอน เพ่ือการเรียนรูของผูเรียนมีอิสระอารมณจากอารมณของผูสอน เพ่ือชวยใหการเรียนเปนอิสระจาก

บุคลิกภาพของผูสอน 

จาการศึกษาหลักการและเหตุผลดังกลาวนับวา ชุดการเรียนและการเรียนเปนคู เปนสื่อการเรียน

และวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งนาจะใชเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรได โดยผูวิจัยไดนําชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูมาทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เพ่ือศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ซึ่งผลท่ีไดในการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการใชชุดการ

เรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชชุดการเรียน

คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  กับเกณฑรอยละ 70 

3. เปรยีบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 กอนและหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  กับเกณฑ รอย

ละ 70 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1335 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



วิธีการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 

 แบบแผนการทดลองครั้งนี้ เปนการทดสอบ 2 ครั้งคือกอนเรียนและหลังเรียน  (Pretest - 

Posttest 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหรรณพาราม  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา 2556 จํานวน  1 หองเรียน  จํานวน 34 คน กลุม

ตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (  Cluster random  Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

(Sampling Unit) จากจับสลากเลือกมา 1 หองเรียน จากหองเรียนท้ังหมด 7 หองเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได

จัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 34 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ดวยชุดการเรียน แบบเรียนเปนคู เรื่อง 

ทศนิยมและเศษสวน 

2. ชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนโดยแบงออกเปน    9 ชุด ดังนี้  

  ชุดท่ี 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 2 การบวกและการลบทศนิยม   จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 3 การคูณและการหารทศนิยม   จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 4 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนยิมระคน  จํานวน 1 คาบ 

  ชุดท่ี 5 เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน  จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 6 การบวกและการลบเศษสวน   จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 7 การคูณและการหารเศษสวน   จํานวน 2 คาบ 

  ชุดท่ี 8 การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนระคน  จํานวน 1 คาบ 

  ชุดท่ี 9 ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน  จํานวน 2 คาบ 

ซึง่ประกอบดวย 

1. ชื่อชุดการเรียน 

2. คําชี้แจง เปนการบอกแนวในการเรียนใหนักเรียน 

3. จุดประสงคการเรียนรู เปนสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียน 

4. เวลา  เปนการบอกเวลาในการศึกษาแตละชุดการเรียน 

5. เนื้อหา  เปนสวนท่ีเสนอความรูใหแกนักเรียน 

6. แบบฝกทักษะ เปนสวนท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติระหวางศึกษาชุดการเรียน  
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 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน เปน

แบบทดสอบเลอืกตอบ ชนดิ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งไดคาความยากงาย (p) ต้ังแต 0.35- 0.70   คา

อํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.28 - 0.58 และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเปน 0.84 

 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

เปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จํานวน 5 ขอซึ่งไดคาความยาก (PE) ระหวาง 0.72 - 0.77  คาอํานาจ

จําแนก(D) อยูระหวาง 0.27 - 0.35  และ คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอัตนัยเทากับ 0.81 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปนี้  

 1. ขอความรวมมือโรงเรียนมหรรณพาราม  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง

ของการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองดวยการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนแบบเรียน

เปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม

2557 

 2. ชี้แจงใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนดวยชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู 

เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยเปนแบบทดสอบ

แบบเลอืกตอบ  จํานวน  20  ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน โดยเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

โรงเรียนมหรรณพาราม   เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครซึ่งเปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุม

ตัวอยางท่ีไดจากการทดสอบครั้งนี้ เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลาในการดําเนินการ

ทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตรรวม  60 นาที 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนดวยชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนโดยใช

เวลาการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที 

 5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนดวยชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนครบ

แลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนอีกครั้ง และบันทึกผลการทดลองใหเปนคะแนนหลัง

เรียน (Posttest) โดยใชเวลาในการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถ

ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรรวม 60 นาที  
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 6. ตรวจใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรและแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

  1. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียน

เปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Samples 

  2. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิแ์ละความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่อง

ทศนิยมและเศษสวนกับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถติ ิt-test for One Sample 

    
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังไดรับการจัดการ

เรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนสูงกวากอนไดรับการ

จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียนเปน 7.00 และ 1.58  ตามลําดับ ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเปน 16.06  และ 1.65  ตามลําดับ 

 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังไดรับการ

จัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนสูงกวากอน

ไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียนเปน 3.85 และ 2.22 

ตามลําดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเปน 16.12  และ 2.69  ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนดวยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู

เรื่องทศนิยมและเศษสวนท่ีมีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและทักษะการสื่อสารทาง

คณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
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 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการจัดการเรียน

การสอนดวยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนสูงกวากอนไดรับการ

จัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนและสูงกวา

เกณฑรอยละ 70อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.85ท้ังนี้

เนื่องมาจากการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู เปนการเรียนการสอนเพ่ือใหคูเรียนมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันได สามารถสื่อสารขอมูล อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถต้ังคําถามเพ่ือเราความสนใจหรือตอบคําถามเพ่ือใหความกระจางแกคูเรียนของตน

ได การเรียนเปนคูนั้นคนหนึ่งจะดําเนินบทบาทในลักษณะผูสอน อีกคนหนึ่งท่ีเปนคูกันจะดําเนินบทบาท

ในลักษณะผูเรียน และจะมีการสลับบทบาทกันเปนผูเรียนและผูสอน การดําเนินการบทบาทผูสอนคือการ

ถามคําถาม ฟงคําตอบและแสดงการยอมรับเม่ือเห็นวาเปนคําตอบท่ีถูกตอง ใหคําเฉลยท่ีถูกตองเม่ือเพ่ือน

ตอบผิดโดยครูมีบทบาทเปนเพียงผูชวยเหลือใหคําปรึกษาเทานั้น และเฉลยคําตอบท่ีถูกตองหลังจาก

นักเรียนทําแบบฝกหัดท้ังหมดเสร็จสิ้นแลว (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2530:1) การเรียนดวยวิธีนี้ จะทํา

ใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจท่ีจะเตรียมตัวมาลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพหาก

นักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง ไดรับขอมูลยอนกลับจากเพ่ือนและครูผูสอนเพ่ือ

แกไขในสวนท่ีผิดพลาดของการเรียนมุงสงเสริมใหนักเรียนมีวิธีการคิดท่ีหลากหลายในการต้ังคําถามและ

คนหาคําตอบจากการทํากิจกรรมคูรวมกัน นักเรียนตองมีลักษณะในการชวยเหลือกันในทุกดาน เชนใน

เรื่องของการศึกษาเนื้อหาหรือการทํากิจกรรม ทําใหบรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเอง ผูเรียนจะ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยกันเขาใจไดดี สงผลใหการเรียนดีข้ึน ทําใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพโดยหลักการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของมิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ (2545 : 116) ท่ี

กลาวถึงความสําคัญของชุดการเรียนวา เพ่ือถายทอดเนื้อหาสาระ เพ่ือเราความสนใจของผูเรียน เพ่ือการ

ทํางานเปนหมูคณะ เพ่ือฝกการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝกความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือชวยใหการเรียน

เปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน 

  2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงั

ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและเศษสวนสูง

กวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่องทศนิยมและ

เศษสวน และสูงกวาเกณฑรอยละ 70อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.42 

ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนฝกปฏิบัติตามข้ันตอน ฝกความสามารถในการสื่อสารอยูตลอดเวลาระหวางคูของตนเอง ซึ่ง

คูเรียนจะคอยใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรองของนักเรียนโดยการตอบคําถามและอธิบายสิ่งท่ี
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ผิดพลาดในการเรียนโดยครูคอยแนะนําอยางใกลชิดทําใหนักเรียนรูขอบกพรองและสามารถแกไขให

ถูกตองสามารถสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรของตนใหผูอื่นเขาใจเปนการฝกใหผูเรียนใชทักษะการ

สื่อสารอยูตลอดเวลาสอดคลองกับคํากลาวของมัมม่ี และเชพเพิรด(Mumme; & Shepherd. 1993; 7-9) ท่ี

กลาวไววา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนสามารถพัฒนาภาษาคณิตศาสตรและความ

เขาใจในกฎและนิยามตางๆมากข้ึนและยังสอดคลองกับแนวความคิดของบรชัแมน(Buschman. 1995: 

329) ไดกลาววา การทํางานรวมกันเปนการสรางความเขาใจในเรื่องภาษาทางคณิตศาสตร เพราะใน

ระหวางท่ีนักเรียนสนทนากันนักเรียนจะมุงความสนใจไปยังความคิด แนวคิด และความหมายของคําตางๆ 

ทําใหความคิด แนวคิด และความหมายของคําเหลานั้นชัดเจนข้ึน ทําใหนักเรียนใชถอยคําเพ่ืออธิบาย

แนวคิดทางคณิตศาสตร ไดพูดหรือเขียนสิ่งท่ีเกี่ยวกับปญหาทางคณิตศาสตร ไดทดสอบ ขยายความเขาใจ

ทางคณิตศาสตร ซึ่งขณะท่ีนักเรียนพูดหรือเขียนนั้นไมเพียงแตไดใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดของตัวเอง

เทานั้นแตยังไดใชกระบวนการสื่อสารในการสนทนากับผูอื่นดวย รวมท้ังเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยให

นักเรียนถายโยงความเขาใจในความคิดท่ีเปนนามธรรมไปสูรูปธรรมไดและสามารถเขียนสื่อสารความคิด

ของตนใหผูอื่นเขาใจได โดยฝกใหผูเรียนไดเขียนสื่อสารแนวความคิดของตนเองจากการทําชุดการเรียน

แบบเรียนเปนคูอยางสมํ่าเสมอ และครูตรวจสอบความถูกตองพรอมกับใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนโดย

ทันที จะทําใหนักเรียนเรียนรูขอดีและขอบกพรองของตนเอง และเม่ือเกิดการฝกฝนบอยๆ นักเรียนก็จะ

สามารถแกไขขอบกพรองของตนเองได การเขียนสื่อสารแนวคิดของนักเรียนก็จะถูกตองและชัดเจนมาก

ข้ึน    

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป  

  1. ในการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูครูผูสอนควร

ฝกใหนักเรียนหัดต้ังคําถามใหชัดเจนกอนพรอมท้ังใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาท่ีจะเรียนมากอนเรียนเรื่องนั้น 

    2. ในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนครูควรชี้แจงการทํากิจกรรมแตละขออยางละเอียด

เพ่ือใหนักเรียนสามารถลงมือทําไดอยางถูกตอง  ครูควรใหความใสใจใหท่ัวถึงในชั้นเรียนสรางความรูสึก

เปนกันเองระหวางผูเรียนและผูเรียน  ผูเรียนและผูสอน  ใหคําปรึกษากับนักเรียนในระหวางการทํา

กิจกรรม  

   3. ครูผูสอนควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับโจทยปญหาหรือกิจกรรมตางๆ อยางพอเหมาะ 

มิฉะนั้นจะทําใหกิจกรรมใชเวลามากจนเกินไป 

        4. ครูผูสอนควรใจเย็นและอดทนรอเวลาท่ีจะใหนักเรียนตอบคําถาม หรือพบขอสรุปดวย

ตนเอง หากนักเรียนทําไมได ครูควรใชคําถามชี้แนะแนวทางใหแกนักเรียนและอธิบายคําตอบในตอน

สุดทายของการทําชุดการเรียน 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรใหมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร

แบบเรียนเปนคูในเนื้อหาคณิตศาสตรอื่นๆ เชน เลขยกกําลัง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวการวัดฯลฯ 

  2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการเรียน

คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูโดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เชน 

ความสามารถในการใหเหตุผล ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตรเปนตน 

  3. ควรมีการนําชุดการเรียนไปใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการ

เรียนรูแบบSTAD  การจัดการเรียนรูแบบ TAI  เปนตน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT  
เรือ่ง การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
The Result of Blended Learning Activities by using 4 MAT in 
Programming Language about Loop for Mathayomsuksa IV Students 
 

ผูวิจัย พงษสวัสด์ิ  สายกัน, สุภาณี  เส็งศร ีและ เอกสิทธิ์ เทียมแกว 
                 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียน 
หนองหลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 
30 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียน
โปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80.11/81.08  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบผสมผสาน, 4 MAT, เครือขายสังคมออนไลน, การเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ํา 
 
Abstract  
 The purpose of this research were as follow:1) To create and to 
study the efficiency of blended learning activities plans by using 4 MAT in 
programming language about loop for mathayomsuksa IV students  according 
to the 75/75. And 2) to compare students’ achievement before and after using 
the blended learning activities by using 4 MAT in programming language 
about loop for mathayomsuksa IV students. The samples were thirty students 
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in mathayomsuksa IV/I in Nongluangsuksa school, Sawangdaendhin,  
Sakon Nakhon, purposive sampling, during the second semester of the 2013 
academic year. The research instrument consisted of 1) blended learning 
activities plans by using 4 MAT in programming language about loop for 
mathayomsuksa IV students. And 2) achievement test in “programming 
language about loop”. The result of this research were as follows: 1) The 
development of blended learning activities plans by using 4 MAT in 
programming language about loop for mathayomsuksa IV students had the 
efficiency of 80.11 / 81.08. And 2) the students’ achievement in 
“programming language about loop” after using blended learning activities 
was higher than before using it, significance at level of .05.  
 
Keyword (s) : Blended Learning, 4 MAT, Social Network, Loop 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุวา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา และจัดการเรียนรูให
เกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่งสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สําหรับ
ครูตองออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  และดูแล
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิ
ปญญาทองถิ่น  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ประเมิน
ความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวา กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนใหมี
การจัดกระบวนการเรียนรูสงเสริมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถูกกําหนดไวในตัวชี้วัดชวงชั้น ม. 4-6 ไดแก ตัวชี้วัดขอท่ี 6 การเขียนโปรแกรม
ภาษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ทุก
โรงเรียนเปดสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพ่ือฝกทักษะและกระบวนการแกไขปญหาแก
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ผูเรียน และจากผลการประชุมคณะครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรของกลุมโรงเรียนขนาดกลาง ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบวา ปญหาการจัดการเรียนรูรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาซี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในหลายปท่ีผานมา พบวา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า และจากการสัมภาษณนักเรียนท่ีมีผลการเรียนบกพรอง
ดวยแบบบันทึกการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง พบวาเนื้อหาท่ีนักเรียนทําความเขาใจไดยาก
ท่ีสุดคือเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา รองลงมาคือเรื่อง เครื่องหมายการคํานวณ และ การ
แสดงผลและการรับขอมูล ตามลําดับ และพบวาปญหาของผูเริ่มตนเขียนโปรแกรมภาษาซีมี
หลายแบบท่ีมักพบอยูเสมอ ดังนั้นครูตองพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและเลือกใชเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (นุชนรา จันทรนอก, 2551) 
 การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning)  เปนการบูรณาการระหวางการ
เรียนรูแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนโดยมีผูสอนเปนผูนํา กับการเรียนรูแบบออนไลนโดยมีผูเรียน
เปนผูนํา โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรในลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ภายใตสภาพแวดลอมของชุมชนแหงการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
เปนชองทางในการสงผานความรูและการติดตอสื่อสาร ระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือระหวาง
ผูเรียนดวยกันท่ีเชื่อมมาจากชุมชนท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความเสมอภาคกัน สงผล
ใหเกิดมาตรฐานทางการศึกษาข้ึน (สายชล จินโจ, 2550) อีกท้ังการเรียนรูแบบผสมผสานทําให
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ลดตนทุน และลดเวลาในการทําการเรียนการสอน ท้ังยัง
สนองตอบการเรียนรูไมจํากัด เวลา และสถานท่ี (สัมฤทธิ์  เสนกาศ, 2553) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวทางของการจัดการเรียนรูท่ี
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งเบอรนิซ แมคคาธีร เปนนักการศึกษาท่ี ไดทํา
การวิจัยพัฒนา 4 MAT Model  มาจากแนวคิดของเดวิด คอลบ  ซึ่งกลาววา ผูเรียนมีการเรียนรู
สองแบบ คือจากรูปธรรมและนามธรรมจากนั้น นํามาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียน 4 แบบ  
(4 MAT Model) ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรูท่ีแตกตางของผูเรียน 4 แบบ ไดแก นัก
จินตนาการ นักคิดวิเคราะห นักคิดดวยสามัญสํานึก และนักเปลี่ยนแปลง (McCarthy, 1990) 
ผูเรียนสามารถพัฒนาสมอง ซีกซายและซีกขวา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู ตามแบบท่ีตนเองถนัด 
และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545) นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถสรางความรูดวยตนเอง เกิดความเขาใจและนําความรูไปใชและสามารถสรางผลงานเปน
ความคิดของตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2552) โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เปนรูปแบบท่ีเริ่มมีคนใชมากข้ึนเพราะความสะดวก งายตอความเขาใจของครูมากกวาทฤษฎีใดๆ 
ท่ีสําคัญคือ เปนวิธีท่ีผสมผสานกับกลยุทธอื่นไดเปนอยางดี (อุษณีย โพธิสุข, 2542) ดังนั้นกลาว
โดยสรุปคือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวทางของการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาสมองท้ังสองซีกใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และคํานึงถึงความ
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แตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของการเขียนภาษาโปรแกรมท่ี
ผูเรียนตองใชสมองท้ังสองซีกในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา ดังนั้นกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาสมองท้ังสองซีกชวยใหการเขียนภาษา
โปรแกรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 เครือขายสังคมออนไลน (Social network) เปนการรวมกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจ
ในเนื้อหาประเด็นเดียวกันไวดวยกันบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ปยะภรณ เนตรลักษณ, 
2553) มีฟงกชันหลายอยางท่ีเหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือการศึกษา ไดแก การคอมเมนต
บนกลุม การสงขอความหรือสนทนาออนไลน การโพสตรูปภาพหรือวิดีโอ การสรางใบงาน การ
สรางกิจกรรม หรือการสรางลิงคไปยังแอพพลิเคชั่นตางๆในการจัดการเรียนการสอนบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต อาทิเชน แบบสอบถาม ใบงาน หรือแบบทดสอบ เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ 
ลวนแลวชวยใหกลุมผูเรียนและครูมีปฏิสัมพันธตอกัน อีกท้ังพบวาผูเรียนสวนใหญรอยละ 99.07 
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2553)  ซึ่งในปจจุบันระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตมีกลุมของบุคคลท่ีเขารวมกลุมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายสังคม
ออนไลนเพ่ิมมากข้ึน (Liccardi, I., et al., 2007) โดยในการจัดประสบการณการเรียนรูบน
เครือขายสังคมออนไลนนั้นผูเรียนจะเกิดการเรียนรูดวยตนเองและไดรับการชวยเหลือจากเพ่ือน
สมาชิกหรือคนอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแนะนําซึ่งกันและกัน (George, V. and Cesar, 
N., 2012) ซึ่งผูสอนสามารถใหขอมูล ใหความรู ใหคําปรึกษา ติดตามการสงงานของผูเรียนไดทุก
ท่ี ทุกเวลาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อีกท้ังผูเรียนสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้เครือขายสังคมออนไลนยังมีฟงกชันท่ีสอดคลองทฤษฎีการ
เสริมแรงแกผูเรียน ไดแก ฟงกชันถูกใจ (Like) การตอบคอมเมนต และการติดแท็กรูปภาพ เปน
ตน (มนูญ ศรีวิราช, 2553) 
 ดังนั้นจากการศึกษาปญหา กระบวนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือท่ีใชในการ
แกปญหา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย 
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งเปน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนดวยเทคโนโลยี
อยางเครือขายสังคมออนไลน โดยรูปแบบ 4 MAT ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการของสมองท้ังสองซีก สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี อยาง
ยืดหยุน มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและครู มีทฤษฎีการเสริมแรง ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เ พ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ท่ีเรียนดวยกิจกรรม 
การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT 
เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในครั้งนี้ ดําเนินการตาม
รูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยแบงข้ันตอนการดําเนินการ
ออกเปน 2 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตามเกณฑ 75/75 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้   
 1)  ผูวิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT  เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดแก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
หนองหลวงศึกษา ปการศึกษา 2556 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี  
 2)  ผูวิจัยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา  
 3)  ผูวิจัยวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู รวมถึงตัวชี้วัดของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําหนดข้ึน นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา  
 4)  ผูวิจัยทําการปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบผสมผสาน 
โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา จากนั้นนําตัวชี้วัดท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวมาวิเคราะห 
เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  
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 5)  ผูวิจัยนําผลตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําหนด เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา  
 6)  ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขจุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT  เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู  
 7)  ผูวิจัยนําตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรูท่ีผานการวิเคราะห
แลว มาออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการ
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 8)  ผูวิจัยทําโครงสรางเวลาเรียนสําหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT  เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูในสถานการณจริง  
 9)  ผูวิจัยออกแบบกิจกรรมและรายละเอียดการเรียนรูแบบผสมผสาน ระหวางการ
เผชิญหนาในชั้นเรียนกับการใชเครือขายสังคมออนไลน 
 10)  ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT  
เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และรายละเอียดของ
กิจกรรมนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่อง การเขียนแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 และประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับมาตรฐาน
การเรียนรู เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขเนื้อหา โดยนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือคํานวณหา
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือตัดสินผลการ
ประเมินวาเนื้อหาและรายละเอียดของกิจกรรมในการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความเหมาะสมหรือไม  
 11)  ผูวิจัยปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ  
4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และรายละเอียด
กิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไป
ทดลองใชสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จํานวน 3 คน ซึ่งเปนนักเรียน 
กลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 1 คน  กลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 
จํานวน 1 คน และกลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จํานวน 1 คน ตามลําดับ เพ่ือพิจารณา
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เกี่ยวกับความยากงายของกิจกรรม ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติ
กิจกรรม จากนั้นนําไ ปทดลองใชส อนกับนัก เรีย นชั้น มัธย มศึกษาป ท่ี  4 โรง เรีย น 
หนองหลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 จํานวน 9 คน ซึ่งเปนนักเรียน กลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 3 คน  กลุมท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง จํานวน 3 คน และกลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  
จํานวน 3 คน ตามลําดับ เพ่ือหาประสิทธิภาพตอไป  
 12)  หลังจากนั้นนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ  
4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปทดลองใช
สอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และตํ่า อยางละ 10 คน ตามลําดับ การดําเนินการในข้ันนี้
เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT 
เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75  
 13)  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 
MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และเตรียมความ
พรอมเพ่ือนําไปใชจริงในการทดลองกับกลุมตัวอยางงานวิจัยตอไป  
 เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนท่ี 1 ประกอบดวย  
 1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 2)  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 4)  แบบประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับมาตรฐานการเรียนรู  
 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 มีข้ันวิธีการ ดังนี้ 
 1)  การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 
โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โดยคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตาม Rating Scale  
 2)  การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
ตามเกณฑ E1/E2 โดย E1 คือ คะแนนคาเฉลี่ยรอยละระหวางเรียน สวน E2 คือ คะแนนคาเฉลี่ย
รอยละหลังเรียน 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย 
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ภายหลังจากผานข้ันตอนท่ี 1 มาแลวท่ีผาน
กระบวนการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ และทําการทดลอง 
(Tryout) เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 กับนักเรียนกลุมใหญ 30 คน ซึ่งข้ันตอนตอไปคือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 
โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรตน  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ตัวแปรตาม  คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
 1)  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 
โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน   
 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก  
 1)  ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน  
 2)  จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน รูปแบบ 4 MAT  
 3)  ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจและสาธิตการเขาศึกษากิจกรรม
การเรียนรู  
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 4)  ผูเรียนเขาศึกษาและเรียนรูกิจกรรมในชั้นเรียนและผานระบบ ท่ีเว็บไซตเฟสบุก 
ชื่อกลุม “การเขียนโปรแกรมภาษาซี หนองหลวงศึกษา” และครูเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนดวยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  
 5)  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 6)  วิเคราะหขอมูลจากการวิจัย จัดทํารายงานและสรุปผลการวิจัย  สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียน
โปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใชสถิติการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test for Dependent)  
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการประเมินความความเหมาะสม ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน อยูในระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.16 และผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดย
รูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา
กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนักเรียน 9 คน มีคาเทากับ 79.81/80.28 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 และกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนักเรียน 30 คน มีคาเทากับ 80.11/81.08 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
หลังจากเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียน
โปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.17 คะแนน และ 32.07 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาคะแนนสอบ
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล 
 การสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการศึกษาผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรม 
แบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อําเภอสวางแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 
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 1.  ผลการประเมินความความเหมาะสม ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2556 ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีความ
เหมาะสมมาก คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  และผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/81.08  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  ท่ี
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห  ศึกษาเอกสารทฤษฎีการ
เรียนรู งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษา
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การเขียน
โปรแกรมแบบวนซ้ํา  มีการปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพ่ือขอคําแนะนํา ตลอดจนมี
การนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมยอยเพ่ือหาขอบกพรอง 
และนํามาปรับปรุงแกไขจนทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งนัก เรียนมีการ เรียนรู ตามกิจกรรมการเ รียนรู แบบผส มผสาน โดย 
รูปแบบ 4 MAT ท่ีพัฒนาข้ึน ชวยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหและพัฒนาสมองท้ังสองซีก 
ซาย ขวา ไปพรอม ๆ กัน  สอดคลองกับงานวิจัยของบุรินทร  แกวประพันธ (2553, บทคัดยอ) ท่ี
ไดศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความ
นาจะเปนของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคาสูงกวาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูปกติ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน ชวยใหนักเรียน
สามารถเรียนรู ไดทุกท่ี ทุกเวลาและสถานท่ี มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และครู สงผลใหเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ ทําให มีผลสัมฤทธิ์ ดี ข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของทวิพงศ   ศรีสุวรรณ  
(2553, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการหาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 
บนเครือขายสังคมออนไลนวิชาฟสิกส และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คะแนนการสอบ 
หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และการจัดการเรียน
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาฟสิกส ท่ีสรางข้ึนสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
หลังจากเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียน
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โปรแกรมแบบวนซ้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  ท่ีปรากฏผลเชนนี้อันเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เปนแนวทางของการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาสมอง 
ท้ังสองซีกใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของการเขียนภาษาโปรแกรมท่ีผูเรียนตองใชสมอง
ท้ังสองซีกในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
โดยรูปแบบ 4 MAT จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาสมองท้ังสองซีกชวยใหการเขียนภาษา
โปรแกรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของบุรินทร แกวประพันธ (2553, บทคัดยอ) พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของวีระวัฒน  เพ็งคําศรี  
(2549, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมแบบ 4 MAT พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 
แบบ 4 MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของรจพรรณ สุวรรณธัช (2546, บทคัดยอ) พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ 4 MAT System มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หลังการสอน สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูบน
เครือขายสังคมออนไลนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี อยางยืดหยุน มี
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและครู มีทฤษฎีการเสริมแรง ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของทวิพงศ  ศรีสุวรรณ (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการหาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาฟสิกส พบวา 
คะแนนการสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของทัดนิดา  คุณสนอง (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาและหาคุณภาพของการ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตบนเครือขายสังคม เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของพิสุทธา  อารีราษฎร  
(2553, บทคัดตอ) ท่ีไดศึกษาการจัดการเรียนรูเนนปฏิสัมพันธบนเครือขายคอมพิวเตอร พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเครือขายสังคม
การเรียนรูเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 
รอยละ 75.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนอกเหนือจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยาง  
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4 กลุม ท่ีแบงโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ไดแก นักจินตนาการ  
นักคิดวิเคราะห นักคิดดวยสามัญสํานึก และนักเปลี่ยนแปลง มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียนทุกกลุม โดยคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน มากท่ีสุด คือ กลุมนักคิดวิเคราะห  
นักคิดดวยสามัญสํานึก นักเปลี่ยนแปลง และนักจินตนาการ ตามลําดับ และจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูระหวางเรียน พบวา กลุมนักคิดวิเคราะหมีสมาธิต้ังใจฟงครูบรรยาย ชอบ
วิเคราะหโจทยปญหาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา ชอบคิดอัลกอริทึมเพ่ือแกไขปญหาอยาง
ต้ังใจ และจดบันทึกความรูลงในสมุดบันทึกอยางเปนระบบ สําหรับกลุมนักคิดดวยสามัญสํานึก 
กลุมนี้ชอบฝกปฏิบัติเขียนโฟลวชารตและเขียนโปรแกรม โดยจะครุนคิดตรึกตรองระหวาง
คอมไพลดูขอบกพรองของโปรแกรมและแกไขอยางต้ังใจ สําหรับกลุมนักเปลี่ยนแปลง กลุมนี้
จุดเดน คือ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ท้ังครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน มีความคิดสรางสรรค มอง
อะไรลึกซึ้ง ชอบวิเคราะหโจทยปญหาลึกซึ้งกวาท่ีครูกําหนดให และเขียนโปรแกรมตามโจทย
ประยุกตไดผลงานดี ชอบคนพบความรูดวยตนเอง และสุดทาย กลุมนักจินตนาการ กลุมนี้ชอบ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนในกลุม และบนเครือขายสังคมออนไลน อีก
ท้ังยังมีความสุขกับการทํากิจกรรมกลุมเปนอยางมาก ซึ่งแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด 

 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใชงาน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา นักเรียนบางสวนยังขาด
สมาธิในการเรียน ชอบเลนเกมในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู
อยางใกลชิด และนักเรียนบางคนเรียนรูไดชากวานักเรียนคนอื่น ครูควรใหความสนใจเปนพิเศษ 
ระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป ไดแก ควรทําวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา ดวยสื่อและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน เว็บบล็อก บทเรียน
ออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมกับการเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนาโดยปกติ 
และควรทําวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ 4 MAT เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ เชน 
เครื่องหมายและการคํานวณ การแสดงผลและการรับขอมูล และตัวแปร เปนตน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา การรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรและลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่
แตกต่างกนัท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัซ่ึงเป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ รวมทั้งศึกษาความ
เช่ือมโยงระหว่างการรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั โดย
ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณและออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 
คน โดยกลุ่มตวัอย่างตอ้งรู้จกัและ/หรือมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัแมก็นัม่คาเฟ่
และ/หรือเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป 

ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวม การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัอยู่ในระดบัปาน
กลาง ในขณะท่ีมีทศันคติทางบวกในระดบัค่อนขา้งมาก และมีเจตนาท่ีจะให้การสนับสนุนโดยการเขา้ใช้
บริการและการบอกต่อ ส าหรับความแตกต่างทางลกัษณะทางประชากรไม่ส่งผลต่อการรับรู้ แต่ส่งผลต่อ
ทศันคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพบว่าผูท่ี้มีเพศ 
อาย ุและอาชีพ ต่างกนัจะมีทศันคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมแตกต่างกนั ส่วนในดา้นความแตกต่างทางลกัษณะ
ทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรม (หรือความแปลกใหม่) พบว่า ผูท่ี้มีความชอบดา้นน้ีในระดบัสูงจะมีการ
รับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัสูงกว่าผูท่ี้มีความชอบในระดบัต ่ากว่า 
นอกจากนั้นผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างการรับรู้กบัทศันคติ และทศันคติ
กบัเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนหรือใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 
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Abstract 
The purposes of this paper include the study of consumers' perception, attitude 

and behavioral intention towards marketing communication through pop-up retail stores 

differentiated by demographic and psychographic (innovativeness) characteristics, and 

relations among perception, attitude and behavioral intention to patronage pop-up retail 

stores. Qualitative research method is used by dispatching questionnaires to 400 samples 

in Bangkok under condition that the samples have to know or use to visit Magnum Cafe 

and/or Greyhound Pop-up shops.   

The findings show that while consumers's perception on pop-up retail stores in 

general is at moderate level, their positive attitude towards the stores is rather high and 

the behavioral intention to purchase is apparent. Moreover, the research finds that the 

differences between demographic characteristics are not correlated with consumers' 

perception but correlated with attitude and behavioral intention towards pop-up retail 

stores, and consumers with different psychographic characteristic (innovativeness) have 

different perception attitude and behavioral intention towards pop-up retail stores. 

Furthermore, the findings demonstrate relations among perception, attitude and 

behavioral intention to purchase or to have trusted opinion on pop-up retail stores. 

 

Keywords: Marketing communication, Retail marketing, Pop-up store, Consumer 

behavior, Innovativeness  

 

บทน า 
 ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัเป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดชนิดใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมนับตั้งแต่ตน้
ศตวรรษท่ี 21 โดยเกิดข้ึนคร้ังแรกในสหราชอาณาจกัรในปี พ.ศ. 2546 และแพร่หลายอย่างรวดเร็วใน
สหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นจึงกระจายสู่ส่วนอ่ืนๆของยุโรปในปี พ.ศ. 2549 (Pomodoro, 2013) และเป็นท่ีนิยม
มากข้ึนเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากร้านค้าปลีกแบบป๊อปอพัไม่เพียงแต่เป็นช่องทางใหม่ในการจัด
จ าหน่ายสินคา้เท่านั้นแต่เป็นนวตักรรมการตลาดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย 
การน าเสนอภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้และตราสินคา้ รวมทั้งเป็น
ร้านคา้เพ่ือการส่ือสารและแลกเปล่ียนแนวคิดระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคกบัตวัแทนของตรา
สินคา้โดยผา่นการส่ือสารแบบซ่ึงหนา้และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นงานจดัเล้ียงต่างๆท่ีใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน
พร้อมประสบการณ์ท่ีควรค่าแก่การจดจ า (Pomodoro, 2013) นอกจากน้ีร้านค้าปลีกแบบป๊อปอพัยงัเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความตระหนกัรู้และกระแสความสนใจ (Awareness and Buzz) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
สินคา้หรือต่อตราสินคา้การสร้างโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสักบัสินคา้จริงการเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม
การขายและขบัเคล่ือนอุปสงคข์องผูบ้ริโภคเป็นท่ีทดลองตลาดส าหรับสินคา้ใหม่หรือท่ีเรียกว่าหอ้งทดลองเพ่ือ
การเรียนรู้ (Learning  lap) อีกดว้ย (Niehm, Fiore, Jeong, & Kim, 2007) 
 ส าหรับลกัษณะของร้าน ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัเป็นร้านคา้ท่ีเปิดชัว่คราวในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจ
เป็นหน่ึงสัปดาห์จนถึงหน่ึงปี รูปแบบร้านจะมีลกัษณะคลา้ยแกลเลอร่ี (Gallery like) ท่ีมีความเป็นพิเศษสร้าง
ความรู้สึกสดใหม่และน่าประหลาดใจดว้ยการออกแบบและการสร้างบรรยากาศในการจดัแสดงสินคา้ รวมถึง
การปรากฏตวัของร้านในสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งรวมความทนัสมยัของเมืองใหญ่เช่น นิวยอร์ค ลอนดอน มิลาน 
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โตเกียว เซ่ียงไฮ ้ฯลฯ โดยสินคา้ท่ีปรากฏในร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัจะเป็นสินคา้ท่ีผูผ้ลิตจะวางตลาดใหม่เพ่ือ
เป็นการทดลองตลาด(Trendwatching, 2006) 

ในประเทศไทยนกัการตลาดและผูค้า้ปลีกไดเ้ห็นความส าคญัและใชร้้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัเป็นกล
ยุทธ์การตลาดมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีการกล่าวถึงร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัเป็นคร้ังแรก 
ต่อจากนั้นจึงมีการน าเคร่ืองมือการตลาดน้ีมาใชแ้ละมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั ดงัจะเห็นไดจ้าก ระหว่างปี
พ.ศ. 2550 - 2556 มีตราสินคา้ชั้นน าไดน้ ากลยุทธ์น้ีมาใชไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ เช่น ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัตรา
สินคา้ G-SHOCK ในปี พ.ศ.2554 Siam Center Pop Cont.ซ่ึงแนน้การน าเสนอตราสินคา้ท่ีหลากหลาย ในปี 
พ.ศ.2555 และในปี 2556 มีการน าเสนอการส่ือสารการตลาดแบบร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น
Monocle Shop, Magnum Cafe และ Greyhound Pop-up Shop ฯลฯ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสาร
การตลาดผ่านร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ของFishbein and Ajzen (1980) เน่ืองจากทฤษฏีดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท านายและท าความเขา้ใจ
พฤติกรรมของบุคคลผ่านพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเป็นการเฉพาะ โดยมีสมมุติฐานเบ้ืองตน้ว่ามนุษยเ์ป็น
สตัวท่ี์มีเหตุผลผูซ่ึ้งใชห้รือประมวลขอ้มลูท่ีเขามีอยู่อย่างเป็นระบบขอ้สมมุติฐานดงักล่าวน าไปสู่ความเช่ือท่ีว่า
พฤติกรรมมนุษยไ์ม่ไดถ้กูควบคุมโดยจิตใตส้ านึกหรือแรงปรารถนาท่ีอยูเ่หนือความควบคุมพฤติกรรมจึงไม่อยู่
ในลกัษณะของการท าตามอารมณ์เพราะบุคคลยอ่มพิจารณาไตร่ตรองตรองนยัของการกระท าของเขาก่อนท่ีจะ
ท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นๆ (Fishbein & Ajzen, 1980) 
 เพ่ือท านายและท าความเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทฤษฎีการท าดว้ยเหตุผลใช้
แบบจ าลองแสดงกรอบแนวคิดของการท านายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเป็นการเฉพาะ  โดยไดเ้ช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของความเป็นเหตุและผลระหว่างความเช่ือท่ีเกิดจากขอ้มูลท่ีปัจเจกบุคคลมีอยู่กบั
ทัศนคติ ระหว่างความเช่ือกับทัศนคติท่ีก่อให้เกิดเจตนา และระหว่างเจตนากับพฤติกรรม ซ่ึงเน่ืองจาก
พฤติกรรมท าให้บุคคลพบขอ้มูลใหม่ พฤติกรรมนั้นจึงกลบัไปมีอิทธิพลต่อความเช่ือท าให้เกิดสายโซ่ของ
กระบวนการเช่ือมโยงความเช่ือทศันคติและพฤติกรรมอีกรอบหน่ึง (Fishbein & Ajzen, 1980) อย่างไรก็ตาม
การท านายและการท าความเข้าใจพฤติกรรมตามกระบวนการดังกล่าวเป็นการท านายและท าความเข้าใจ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงในระหวา่งช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเป็นการเฉพาะเท่านั้น 
 นอกจากตัวแปรด้านการรับรู้ทัศนคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพ่ือท าความเข้าใจ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใหก้ารสนบัสนุนร้านคา้ปลีกมากข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัแปรภายนอกอีกสองตวัคือตวั
แปรดา้นประชากร (Demographic Factors) และตวัแปรดา้นลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมหรือ
ความแปลกใหม่ของผูบ้ริโภค (Consumer Innovativeness) ซ่ึงเป็นลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อทศันคติหรือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเสาะหาหรือซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้ใหม่ๆท่ีแตกต่างมากกวา่จะติดอยู่กบัรูปแบบ
การบริโภคท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป เพราะเห็นว่าตวัแปรทั้งสองดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยในปัจจุบนั โดยน ากรอบแนวคิดของ Fishbein และ Ajzen ตามแบบจ าลอง
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แสดงกรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรภายนอกกบัความเช่ือการประเมินทศันคติเจตนาและ
พฤติกรรม (Fishbein & Ajzen, 1980) 

กล่าวโดยสรุป งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาวา่ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัซ่ึงเป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดใหม่ 
จะเป็นท่ียอมรับอนัหมายรวมถึงการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคหรือไม่เพียงใด และการยอมรับนั้นมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอุดหนุนหรือสนบัสนุนร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัหรือไม่
ในระดบัใด โดยมีตวัแปรตน้ในการวิจยัคือลกัษณะทางประชากรอนัประกอบดว้ยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได ้รวมทั้งลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบหรือความแปลกใหม่ 

 
วตัถุประสงค์การของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่แตกต่างกนั 

3. เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพักบั
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 

4. เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพกับเจตนาเชิง
พฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาดา้นลกัษณะทางประชากรจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน สรุปไดว้่าเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศหญิงมากกว่าเพศชายมี จ านวน 276 คน และ 124 คน ตามล าดบั ส าหรับอายุของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่อยูร่ะหวา่ง 25-34 ปี (ร้อยละ 43.5) ในขณะท่ีกลุ่มอายท่ีุมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 45 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 
8.3) ในดา้นระดบัการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกอบอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา และ
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท 
 ในการศึกษาดา้นลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่โดย
แบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหม่ ความชอบนิตยสาร เวบ็ไซต ์
หรือโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแนะน าผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหม่ ความชอบท่ีจะไปสถานท่ีท่ีจะไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ใหม่ การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ใหม่ และ
ความชอบท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหม่ก่อนผูอ่ื้น พบว่า ในภาพรวมประชากรกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะ
ทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่อยู่ในระดบัระหว่างปานกลางถึงมาก 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.61  
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 เม่ือพิจารณาหัวขอ้ย่อยของลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคดา้นความชอบนวตักรรมหรือความ
แปลกใหม่ 5 ลกัษณะ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะท่ีชอบนิตยสาร เวบ็ไซต ์หรือโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแนะน า
ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหม่มากท่ีสุดคือมีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.76 โดยมีผูเ้ห็นดว้ยหรือระดบัมาก 205 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.3 และเฉยๆหรือระดบักลาง 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส าหรับลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีมีนอ้ย
ท่ีสุดคือ มีความชอบท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหม่ก่อนผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.47 โดยมีผูเ้ห็นดว้ย
หรือความเห็นระดบัมาก 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และเฉยๆ หรือระดบัปานกลาง 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.0  

ส าหรับตวัแปรดา้นการรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จกัร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมาก่อน 
กล่าวคือ มีจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ส าหรับผูท่ี้รู้จกัมาก่อนมีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดรู้จกัร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัแมก็นัม่คาเฟ่และ/หรือเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป 
 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับลกัษณะส าคญัของกลยุทธ์การตลาด
ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 6 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ 1)ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัไม่ไดเ้นน้ขายสินคา้เป็นหลกั 2)เป็น
ร้านค้าท่ีเปิดเพียงชั่วคราว 3)เปิดเพ่ือโปรโมทสินค้า 4)น าเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของตราสินค้า 5)ให้
ประสบการณ์ให้เป็นพิเศษและน่าประทบัใจ และ 6)เนน้การตกแต่งและสร้างบรรยากาศ จากการส ารวจการ
รับรู้ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัแมก็นัม่คาเฟ่และเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ผลการศึกษาปรากฏว่า การรับรู้ลกัษณะ
ส าคญัของกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกนักบัการรู้จกัหรือไม่รู้จกัร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมาก่อน กล่าวคือ ส่วน
ใหญ่รับรู้นอ้ย คือรับรู้ 1-2 ลกัษณะ คิดเป็นร้อยละ 56.2 (รับรู้ 1 ลกัษณะ ร้อยละ 28.3 และรับรู้ 2 ลกัษณะ 27.9) 
ในขณะท่ีมีผูรั้บรู้ปานกลางกล่าวคือรับรู้ 3-4 ลกัษณะเพียงร้อยละ 36.7 (รับรู้ 3 ลกัษณะ ร้อยละ 25.7 รับรู้ 4 
ลกัษณะ ร้อยละ 11) และมีผูท่ี้รับรู้มาก คือรับรู้ 5-6 ลกัษณะเพียงร้อยละ 7.3 (รับรู้ 5 ลกัษณะ ร้อยละ 5.0 และ
รับรู้ 6 ลกัษณะ ร้อยละ 2.3) 
 ส าหรับลกัษณะของกลยทุธ์การตลาดร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้คือ ร้านคา้
ปลีกแบบป๊อปอพัไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้ เฉล่ียรวมร้อยละ 64.2 (แมก็นัม่คาเฟ่ ร้อยละ 68.5 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็
อป ร้อยละ 59.5) ล าดบัรองมา คือ เป็นร้านคา้ท่ีเปิดเพ่ือโปรโมทตราสินคา้ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 58.5 (แมก็นัม่คา
เฟ่ ร้อยละ 67.5 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ร้อยละ 49.5) ล าดบัต่อมาคือ รับรู้ว่าเป็นร้านคา้เพ่ือน าเสนอภาพลกัษณ์
ใหม่ของตราสินคา้ร้อยละ 51.4 (แมก็นัม่คาเฟ่ ร้อยละ 58.8 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ร้อยละ 44.0) เนน้การตกแต่ง
และสร้างบรรยากาศร้อยละ 36.3 (แมก็นัม่คาเฟ่ร้อยละ 46.5 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ร้อยละ 26.0) รับรู้ว่าเป็น
ร้านคา้ท่ีเปิดชัว่คราว ร้อยละ 31.4 (แมก็นัม่คาเฟ่ ร้อยละ 32.5 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ร้อยละ 30.8) ในขณะท่ี
รับรู้ว่าร้านคา้ปลีกแบบ   ป๊อปอพัเป็นร้านคา้ท่ีให้ประสบการณ์ใหม่เป็นพิเศษน่าประทบัใจน้อยท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียโดยรวม ร้อยละ 28.4 (แมก็นัม่คาเฟ่ ร้อยละ 36.0 เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป ร้อยละ 20.8) 
นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียร้อยละโดยรวม 28.0 
 เม่ือศึกษาทัศนคติของผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบป๊อปอพั ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริโภคมีทศันคติในระดบัค่อนขา้งมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติทางบวกกบั
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ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั และเม่ือพิจรณาทศันคติของผูท่ี้มีประสบการณ์การใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อป
อพัแมก็นัม่คาเฟ่ และเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อร้านทั้งสองใกลเ้คียงกนั โดยผูบ้ริโภค
รู้สึกเพลิดเพลินค่อนขา้งมากในขณะท่ีใชบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียส าหรับแม็กนัม่คาเฟ่ 2.95 และเกรยฮ์าวป๊อป
อพัช็อป 3.07 และผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ีได้รับค่อนข้างมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉล่ีย
ส าหรับแมก็นัม่คาเฟ่ 3.04 และเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป 3.09 
 ดา้นเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะให้การสนับสนุนหรือใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริโภคมากกว่าคร่ึงมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัแมก็นัม่คาเฟ่ และ
เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อป กล่าวคือ ร้อยละ 69.8 และ 58.0 ตามล าดบั ยิ่งกว่านั้นผูบ้ริโภคยงัมีความสนใจท่ีจะใช้
บริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในกรณีท่ีตราสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นใชก้ลยุทธ์น้ี รวมทั้งมีความประสงคท่ี์จะ
แนะน าผูอ่ื้นใหใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัต่างๆสูงถึงร้อยละ 79.5 และ 72.3 ตามล าดบั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดต้ั้งสมมุติฐานจ านวน 4 ขอ้ ตามดา้นล่าง โดยมีผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 สมมุติฐานที่ 1 (H1) มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคเม่ือ
พิจารณาถึงระดบัการรับรู้ ทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 
 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ เม่ือพิจารณาตวัแปรตามดา้นการรับรู้ (H1a) ทศันคติ (H1b) และเจตนา
เชิงพฤติกรรม (H1c) ท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั พบว่าความแตกต่างดา้นลกัษณะทางประชากรไม่มีผลต่อ
ตวัแปรดา้นการรับรู้ แต่มีผลต่อทศันคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนร้านคา้ปลีกแบบป๊อป
อพั โดยในดา้นทศันคติ ตวัแปรดา้นอาชีพพบวา่ความแตกต่างมีผลต่อทศันคติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.000 โดยธุรกิจส่วนตวัมีค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากท่ีสุด เท่ากบั 2.74 ในขณะท่ี
กลุ่มรับราชการมีค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัน้อยท่ีสุด เท่ากบั 3.55 จึงยอมรับขอ้
สมมุติฐานน้ี (H1b) ในดา้นเจตนาเชิงพฤติกรรม พบว่าตวัแปรดา้นเพศ อายุ และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยเพศหญิงมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชบ้ริการร้านคา้ประเภทน้ีมากกว่าเพศชาย 
กลุ่มท่ีมีอาย ุ45 ปีข้ึนไปมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชบ้ริการร้านคา้ประเภทน้ีมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ และอาชีพ
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ธุรกิจส่วนตวัมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนเช่นกนั จึงยอมรับขอ้สมมุติฐานน้ี 
(H1c)  
 สมมุติฐานที่ 2 (H2) มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคดา้น
ความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่เม่ือพิจารณาถึงระดบัการรับรู้ (H2a) ทศันคติ (H2b)และเจตนาเชิง
พฤติกรรม (H2c) ท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ในดา้นการรับรู้ ทศันคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมนั้น พบว่ามีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัระหว่างลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ โกย
ผลปรากฏว่า การรับรู้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.027 โดยกลุ่มท่ีมีระดบัความชอบ
มากจะมีการรับรู้มากกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัความชอบปานกลางถึงนอ้ยอย่างมีนยัส าคญั ดา้นทศันคติ พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 โดยกลุ่มท่ีมีความชอบนวตักรรมมากจะมีทศันคติในระดบัท่ีสูงกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ และในดา้นเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผลพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 โดยกลุ่มท่ีมีความชอบนวตักรรมมากจะมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะให้การสนบัสนุน
มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ จึงยอมรับสมมุติฐานน้ีในทุกดา้น 
 สมมุตฐิานที่ 3 (H3) การรับรู้มีความส าคญักบัทศันคติท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 

ขอ้สมมุติฐานน้ีก าหนดตวัแปรตน้คือการรับรู้ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัและตวัแปรตามคือทศันคติท่ีมี
ต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผลการทดสอบพบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสัมพนัธ์ทางสถิติ ซ่ึงเม่ือทดสอบ
สมมุติฐานน้ีโดยพิจารณาขอ้มูลของร้านคา้ปลีกแม็กนัม่คาเฟ่ และเกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อปและพบว่าการรับรู้มี
ความสมัพนัธ์เช่นกนั จึงยอมรับสมมุติฐานน้ี  
 สมมุตฐิานที่ 4 (H4) ทศันคติมีความส าคญักบัเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั  
การทดสอบสมมุติฐานพบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีก
แบบป๊อปอพัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเม่ือทดสอบสมมุติฐานน้ีโดยพิจารณาขอ้มูลของร้านคา้ปลีกแมก็นัม่คาเฟ่ และ
เกรยฮ์าวป๊อปอพัช็อปและพบวา่การรับรู้มีความสมัพนัธ์เช่นกนั จึงยอมรับสมมุติฐานน้ี 
 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเร่ืองการยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดผ่าน
ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผูวิ้จยัไดห้าความเช่ือมโยงระหว่างความแตกต่างทั้งทางดา้นลกัษณะทางประชากร
และลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ของผูบ้ริโภคกบัการรับรู้ ทศันคติ และ
เจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั และความเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้ ทศันคติ 
และเจตนาเชิงพฤติกรรม ตามทฤษฏีการกระท าดว้ยเหตุผลของ Fishbien&Ajzen (1980) โดยผลการวิจยัจะเป็น
การใหข้อ้มลูส าหรับนกัการตลาดและร้านคา้ปลีกตราสินคา้ต่างๆเก่ียวกบัการยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในฐานะนวตักรรมกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ 
 ผลสรุปจากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัยงัเป็น
เร่ืองท่ีใหม่ส าหรับผูบ้ริโภค โดยพบว่ามีจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมาก่อน
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มีจ านวนใกลเ้คียงกนั อาจเป็นเพราะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดดงักล่าวเขา้มาในประเทศไทยเพียง 7 ปี และ
ตราสินคา้ต่างๆเร่ิมนิยมน ามาใชใ้นระยะเวลาไม่นานน้ี ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัท่ีเคา้มาในประเทศไทย เช่น
Comm de Garcon Pop-up shop, Magnum Café และ Greyhound Pop-up shop เป็นตน้ อย่างไรก็ตามเม่ือ
วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ลกัษณะต่างๆของร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัแมก็
นัม่คาเฟ่และเกรยฮ์าวซ่ึงกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดรู้จกัและ/หรือเคยใชบ้ริการแลว้ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้
ลกัษณะร้านคา้ปลีกประเภทน้ีเพียง 1-3 ลกัษณะจาก 6 ลกัษณะส าคญั โดยลกัษณะร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัท่ี
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ คือ เป็นร้านท่ีไม่ได้เน้นการขายสินค้าแต่เป็นร้านท่ีโปรโมทตราสินค้าและน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ใหม่ของตราสินคา้ โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่รับรู้ลกัษณะส าคญัของร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั
ท่ีส าคญัคือ การเป็นร้านคา้ท่ีเปิดชัว่คราวในระยะเวลาสั้นๆ และเนน้การใหป้ระสบการณ์ใหม่เป็นพิเศษและน่า
ประทบัใจ (Niehm et. al, 2007; Adiss, 2007; Surchi, 2011)  
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาอิทธิพลดา้นความแตกต่างทางลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้ร้านคา้ปลีกแบบ    
ป๊อปอพัและลกัษณะของร้านคา้ พบวา่ ความแตกต่างดา้นลกัษณะทางประชากรไม่มีผลใดๆต่อการรับรู้เลย ซ่ึง
แตกต่างกบังานวิจยัของ Neihm และคณะ (2007) ท่ีศึกษาเร่ืองการยอมรับร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในฐานะกล
ยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีนวตักรรมและเป็นส่ิงเพ่ิมประสบการณ์การช็อปป้ิงของผูบ้ริโภค  (Pop-up Retail's 
Acceptability as an Innovative Business Strategies and Enhancer of the Consumer Shopping Experience) ท่ี
ผลวิจยัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรมีผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการรับรู้ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัและประสบการณ์
ท่ีไดรั้บจากร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั โดยเฉพาะในดา้นอายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าจะรู้จกั มีประสบการณ์และ
ตอ้งการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายสูุงกวา่ และดา้นเพศ พบว่าผูห้ญิงมีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์มากกวา่เพศชายหรือชอบผลิตภณัฑใ์หม่ๆมากกวา่เพศชาย 
 การคน้พบน้ีท าให้ทราบว่า การส่ือสารการตลาดแบบป๊อปอพัในบริบทของประเทศไทย ต่างกับ
บริบทของต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)ท่ีรู้จกัและ/หรือมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบป๊อป
อพัมากกว่า อาจเป็นเพราะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดน้ียงัใหม่และตราสินคา้ท่ีน าการส่ือสารการตลาด
ลกัษณะน้ีมาใช้ยงัมีน้อยตามท่ีกล่าวมาแลว้ รวมทั้งตราสินคา้ท่ีใช้กลยุทธ์การตลาดน้ียงัขาดการส่ือสารให้
ผูบ้ริโภครับรู้ถึงลกัษณะและความน่าสนใจของร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั 
 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิผลของลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมกบัการรับรู้ร้านคา้ปลีก
แบบป๊อปอพั ซ่ึงพบวา่ความแตกต่างของลกัษณะทางจิตวิทยาดงักล่าวส่งผลต่อการรับรู้ร้านคา้ปลีกแบบ   ป๊อป
อพั โดยผูท่ี้มีระดบัความชอบนวตักรรมมากมีการรับรู้ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆนั้น เป็นไป
ตามขั้นตอนการรับนวตักรรม ซ่ึงเร่ิมจากการรู้จกัไปสู่การหาขอ้มูล การประเมินผล การทดลองใชแ้ละการ
รับมาใช้ โดยบุคคลจะรับนวตักรรมมากเพียงใดข้ึนอยู่กับการรับรู้ของเขาเก่ียวกบันวตักรรมนั้น รวมถึง
องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความเตม็ใจท่ีจะลองส่ิงใหม่ๆว่ามีมากเพียงใด (Solomon, 2013, p.581) จะเห็นไดว้่าใน
ระยะเร่ิมตน้ของการใชก้ารส่ือสารการตลาดผา่นร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นการส่ือสาร
การตลาดชนิดใหม่นั้น ผูท่ี้รับรู้และยินดีท่ีจะทดลองใช้บริการกลุ่มแรกๆส่วนใหญ่จึงเป็นผูท่ี้มีลกัษณะ
ความชอบนวตักรรมในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัโคง้ระฆงัคว  ่าท่ีแสดงถึงจ านวนผูรั้บนวตักรรมตามระยะเวลา
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ของการรับนวตักรรมท่ี Evans et al. (1996) น าเสนอว่า ในช่วงเวลาแรกๆของการน าเสนอนวตักรรม ผูท่ี้รับรู้
และยอมรับนวตักรรมกลุ่มแรกๆคือ กลุ่มผูมี้นวตักรรม (Innovators) ผูท่ี้กระหายท่ีจะไดรั้บความคิดใหม่ๆ และ
กลุ่มผูรั้บนวตักรรมรุ่นแรกๆ (Early Adopters) 
 
 ส าหรับความเช่ือมโยงระหว่างลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคกบัทศันคติท่ีของผูบ้ริโภคมีต่อ
ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัพบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ไปในทางบวก ทั้งน้ีค าว่า ทศันคติ คือ คือการมี
จิตใจโนม้เอียงอนัเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองในลกัษณะว่าชอบหรือไม่ชอบต่อวตัถุใดวตัถุหน่ึงอย่าง
สอดคลอ้งกนั (Fishbein and Ajzen, 1975) กล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภคชอบกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดชนิดน้ี 
อยา่งไรกต็ามเม่ือศึกษาดา้นความแตกต่างของประชากร พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของตวัแปรดา้น
อาชีพกบัทศันคติท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมี
ทศันคติเชิงบวกต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มรับราชการมีทศันคติเชิงบวกนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
อาจอธิบายไดว้่า บุคคลท่ีอยู่ในอาชีพเดียวกนัมกัจะมีวิถีชีวิต รสนิยม และความสนใจคลา้ยคลึงกนั (Solomon, 
2013) และอาจเป็นเพราะผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัอาจมีลกัษณะความคิดเป็นอิสระกว่าอาชีพท่ีอยู่ใน
กฎเกณฑห์รือกฎระเบียบอยา่งขา้ราชการ จึงเป็นผลใหย้อมรับความแปลกใหม่ไดม้ากกวา่ 
 นอกจากน้ียงัพบความโดดเด่นของลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมท่ีแตกต่างกนักบั
ทัศนคติท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบป๊อปอพั จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับความชอบ
นวตักรรมหรือความแปลกใหม่สูงจะแสดงทศันคติทางบวกต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ต ่ากว่าเม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของร้านคา้ ความน่าสนใจ การ
เชิญชวน และความเพลิดเพลิน ซ่ึงการวิจยัน้ีสนบัสนุนงานวิจยัก่อนหนา้ท่ีเก่ียวกบัความมีนวตักรรมกบัความ
เพลิดเพลินในการใชร้้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัของ (Kim et. al , 2010)  
 ในด้านเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะให้การสนับสนุนร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพของผูบ้ริโภคทั้ งท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ต่างกนั
พบวา่ ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมีเจตนาท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัทั้งส้ิน โดยผูบ้ริโภคแสดงความ
ประสงคท่ี์จะไปสนบัสนุนร้านแม็กนัม่คาเฟ่และเกรยฮ์าวป๊อปอพั รวมทั้งร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัอ่ืนๆท่ีจะ
เปิดในอนาคต และโดยการบอกต่อ (MM) และแนะน าให้ผูอ่ื้นไปใชบ้ริการอีกดว้ยแต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ผูท่ี้มี
ความชอบในนวตักรรมหรือความแปลกใหม่สูงจะมีเจตนาท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนร้านคา้ปลีกชนิดน้ีมากกว่า ซ่ึง
สนบัสนุนกบัค ากล่าวของ Venkatraman (1991) ว่าความชอบนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ของผูบ้ริโภค
เช่ือมโยงกบัความปรารถนาท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ใหม่และแตกต่าง ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร
ร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพจึงต้องให้ความส าคัญการเสนอความแปลกใหม่ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(Hedonic) ในการใชบ้ริการ (Park et. al, 2006)  
 ผลการศึกษาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าการรับรู้มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั
ทศันคติและทศันคติสามารถท านายเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัซ่ึงสนบัสนุนทฤษฏี
การกระท าดว้ยเหตุผล Theory of Reasoned Action (Fishbien and Ajzen, 1975) โดยทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี
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ต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมีความเช่ือมโยงทางบวกกบัเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชบ้ริการ สนบัสนุน และ
บอกต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ทั้งน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งท าความเขา้ใจและให้ความส าคญักบัการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคเพราะตามท่ีกล่าวมา การรับรู้จะเช่ือมโยงกบัทศันคติท่ีจะช่วยใหบุ้คคลเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยั 
 ประการแรก เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเร่ืองการยอมรับซ่ึงหมายถึงการรับรู้และทศันคติของ
ผูบ้ริโภค และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัเท่านั้น โดยยงัไม่วิจยัไปถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสนับสนุนร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั ดงันั้นในการศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคตควร
ศึกษาวิจยัการรับรู้ ทศันคติ ตลอดจน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะท่ีใชบ้ริการหรือจบัจ่ายผลิตภณัฑแ์ละ
บริการจากร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั โดยอาจวิจยัในเชิงลึกเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความชอบนวตักรรม 
(หรือความแปลกใหม่) กบัทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

ประการท่ีสอง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการน ากลยุทธ์การส่ือสารตลาดผ่าน
ร้านค้าปลีกแบบป๊อปอพัมาใช้ในบริบทของสังคมไทย ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดดงักล่าวกบักลยุทธ์อ่ืน เช่น การจดังานแสดงสินคา้ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารการตลาดชัว่คราวเพ่ือ
การสาธิต แนะน า และขายสินคา้หรือบริการรูปแบบต่างๆ แก่ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน ากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัไปประยกุตใ์ช ้
 จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกและมีเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะสนับสนุน
ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั เพียงแต่การรับรู้ยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาของวงจรผลิตภณัฑ์ โดย
ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในประเทศไทยอยู่ในช่วงแนะน าผลิตภณัฑห์รือระยะเร่ิมเติบโต ผูรู้้จกัหรือใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผูรั้บนวตักรรมรุ่นแรกๆซ่ึงมีจ านวนน้อย ดงันั้นนกัส่ือสารการตลาดจึงควรให้ความรู้ 
แนะน า และประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกัษณะส าคญั
ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ การเป็นร้านคา้ท่ีเปิดชัว่คราวในระยะเวลาสั้นๆ ท่ีเนน้การตกแต่งและ
สร้างบรรยากาศ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่เป็นพิเศษ และน่าประทบัใจ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเน้นย  ้า
ลกัษณะของร้านท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยู่แลว้ คือ การเป็นร้านท่ีไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้ แต่ตั้งข้ึนมาเพ่ือโปรโมทสินคา้
และน าเสนอภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์พร้อมๆกบัการส่ือสารการตลาดอ่ืน เช่น การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ร้าน เป็นตน้  ควบคู่กนัดว้ย 
 อีกประการหน่ึง จากผลวิจยัท่ีพบว่าทศันคติต่อร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัมีความสัมพนัธ์กบัเจตนาเชิง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพัในรูปแบบต่างๆอย่างสอดคลอ้งกนันั้น 
ถา้ผูบ้ริโภคเห็นวา่ร้านคา้ปลีกแบบป๊อปอพั น่าสนใจ เชิญชวนใหใ้ชบ้ริการ และใหค้วามเพลิดเพลินและความ
พึงพอใจในขณะท่ีใชบ้ริการแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะให้การสนับสนุนโดยการซ้ือหรือใชบ้ริการหรือการบอกต่อ 
ดังนั้นนักการตลาดหรือตราสินค้าท่ีจะน ากลยุทธ์น้ีไปใช้จึงควรออกแบบแผนงานหรือกิจกรรมท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อร้านและตราสินคา้เป็นอนัดบัแรก 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม เร่ืองลาํดบัและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

 

EFFECTS OF PROVIDING INTEGRATED LEARNING APPROACH 
EMPHASIZING ON GROUP PROCESS ON MATHEMATICAL ACADEMIC 
ACHIEVEMENT, COMMUNICATION ABILITIES, AND GROUP 
WORKING BEHAVIOR ON “SEQUENCE AND SERIES” OF 
MATTHAYOMSUKSA V STUDENTS 
 

นายพรภทัร  สินดี ผูวิ้จยั , อ.ดร. สุณิสา  สุมิรัตนะ และ รศ. ดร. สมชาย  ชูชาติ  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 สาขาวิชา การมธัยมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ และศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จาํนวน 44 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 17 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชแ้บบแผนการวิจยั

แบบ One – Short Case Study เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผน     การจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง        การเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู คือ t-test for One Sample 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 22.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.93  

  2. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 14.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.90 

3. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มเร่ืองลาํดบัและอนุกรม มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑดี์ จาํนวน 
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27 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 และมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์มาก จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของ

นกัเรียนทั้งหมด 

 

คําสําคัญ : ผลการจดัการเรียนรู้ , กระบวนการกลุ่ม , ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
The purposes of this research were to compare mathematical academic 

achievement, communication abilities, and group working behavior of 
Matthayomsuksa V students after gaining integrated learning approach emphasizing 
on group process with a criterion.   
 The subjects of this study were 44 Mathayomsuksa V students of the 2013 
academic year at Triamudomsuksa School, Bangkok.  They were randomly selected 
by using cluster random sampling. The experiment lasted for 17 fifty minute periods. 
The One – Short Case Study was used for the study. The instruments used in data 
collection were the lesson plans of mathematics integrated learning approach 
emphasizing on group process, mathematical achievement test and communication 
abilities test. The data were statistically analyzed by using  t-test for One Sample.  
 The findings were as follows: 

1. The mathematical achievement of the experimental group after gaining 
integrated learning approach emphasizing on group process was statistically higher 
than the 70 percent criterion at the .05 level of significance. Its mean score 22.18 was 
as 73.93%. 

2. The mathematical communication abilities of the experimental group 
after gaining integrated learning approach emphasizing on group process was 
statistically higher than the 70 percent criterion at the .05 level of significance. Its 
mean score 14.98 was as 74.90%. 
 3. Group work behavior of Mathayomsuksa V students after gaining 
integrated learning approach emphasizing on group process was at a good criterion. 
 

Key Word (s) :  Effects of Learning , Group Process , Academic Achievement 
 

บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดมุ่้งเนน้การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข คณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงในการพฒันาความคิดของมนุษยซ่ึ์งถือไดว้่าเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัใน

การพฒันาประเทศ สามารถทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และสถานการณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ช่วยพฒันามนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์   ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สติปัญญา คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยู่กับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2544 : บทนํา) สําหรับการจดัการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ตอ้งการท่ีจะใหบุ้คคลมีความสามารถในหลาย ๆ ดา้นซ่ึงครอบคลุมในทุกดา้นของจุดประสงค์
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เชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้งดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) 

และดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) และคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ 

และเป็นเคร่ืองมือในการดาํรงชีวิตท่ีสาํคญัมากท่ีสุดอย่างหน่ึง (วรรณี     โสมประยรู. 2540: 2) แต่ใน

ปัจจุบนัพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน         จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ซ่ึงยงัไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2556: ออนไลน)์ 

 จากการรายงานขา้งตน้อาจจะเป็นเพราะวิธีการเรียนการสอนมุ่งถ่ายทอดเน้ือหามากกว่า   

การเรียนรู้จากสภาพจริง ไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้เน้นการพัฒนาด้านความคิดวิเคราะห์          

การแสดงออก  และกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัขาดการเช่ือมโยงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

กับเทคโนโลยีทันสมยัต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัว และแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตให้

เหมาะสมกบับริบททางสังคมและสภาพแวดลอ้ม (รุ่ง แกว้แดง. 2542 : 3) ซ่ึงในปัจจุบนับุคคลจะตอ้ง

เรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองและปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การจดัการเรียน

การสอนจึงจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยง ประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีมี

ลกัษณะเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสัมพนัธ์กบั

ชีวิตจริง ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เขา้ใจ และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ไดใ้นชีวิตจริง 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 1-2)  

 นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีอีกประการต่อมาท่ีผูเ้รียนขาดโอกาสท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา ผูเ้รียนทาํไดเ้พียงแต่โจทยแ์บบฝึกหดัรายบุคคลโดยแทบจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์

หรือขาดการส่ือการระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั รู้จกัการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จจะตอ้งมีทกัษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่มจะเปิด

โอกาสใหส้มาชิกไดมี้โอกาสในการแสดงออกในดา้นต่าง ๆ รวมไปถึงโอกาสท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ทาํใหมี้ความเขา้ใจเน้ือหาสาระวิชามากข้ึน รวมทั้งกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจ

ใหก้นัและกนัอนัจะส่งผลใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จสูงสุด (ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล. 2543: 258) เม่ือมี

การทาํงานร่วมกนัจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการ

เรียนการสอนและมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั เน่ืองจากความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ แนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ (สสวท. 

2551: 70) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน สาระท่ี 6 ซ่ึงไดก้าํหนดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค.6.1 

ว่าให้ผู ้เ รียนมีความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  เน่ืองจากทักษะ/

กระบวนการส่ือสารเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตจึงจาํเป็นตอ้งฝึกฝนใหน้กัเรียนมี

ทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ การสนทนา การซักถาม การอธิบายส่ิงต่างๆไดอ้ย่างคล่องแคล่วมี
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ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทกัษะในการนาํเสนอและมีความสามารถทั้งการพูดการเขียนให้

ผูอ่ื้นเข้าใจ มีทักษะในการรับฟังข่าวสารขอ้มูล และสามารถวิเคราะห์ข่าวสารท่ีไดรั้บอย่างมีเหตุผล 

สามารถสรุปความรู้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วถกูตอ้งตรงประเดน็ขยายความ แปลความหมายส่ิงท่ีตนเองรู้ไดโ้ดยมี

ขอ้สรุปอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงควรมีการปรับปรุง และพฒันา

ให้เหมาะสมกบัความเจริญในโลกปัจจุบนัเพ่ือให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถดา้นทกัษะและ

กระบวนการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ. 2542: 1) 

 การจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นควรใชก้ลวิธี รูปแบบ และเทคนิคการจดัการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป ตามสภาพและบริบทของนกัเรียน (ภทัรา สุวรรณบตัร. 2552: 

66) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม ด้วยรูปแบบหรือวิธีการท่ี

หลากหลาย เนน้การจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การ

เรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และมีการวดัประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ โดยประเมินจากการปฏิบติั (Performance Assessment) และประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริมและพฒันาความสามารถ

ทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย (Multiple Intelligences) (สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์.  2546:    8-14) การสอน

ควรเนน้การส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน ครูควรเนน้ให้ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตน เกิด

ความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนและเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ท่ีจะใช้

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพียงเท่าน้ีผูเ้รียนก็จะเรียนอย่างมีความสุข มี

ทศันคติท่ีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกนัก็มีความเคารพในผูอ่ื้นและอยู่ร่วมกนัอย่าง

เก้ือกูลกนั (ทิศนา แขมมณี. 2552: 90) วิธีสอนแบบต่าง ๆ เป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อน

จะตอ้งรู้เพ่ือท่ีจะนาํไปจดัการเรียนการสอน โดยวิธีสอนใดก็ตามท่ีทาํให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น

อยากท่ีจะเรียนมีความสนใจ และมีความเขา้ใจในบทเรียนนั้น ๆ นบัว่าเป็นการสอนท่ีดี แต่ก็ยงัไม่สามารถ

เจาะจงไปไดว้่าวิธีสอนในเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะการเลือกวิธีสอนจะข้ึนอยู่กบัเน้ือหาของแต่ละบท โดย

อาจจะใชวิ้ธีการสอนท่ีแตกต่างกนัหรือหลาย ๆ วิธีผสมกนั (สิริพร ทิพยค์ง. 2545: 116-117)    มีคาํกล่าว

ของ ฉวีวรรณ เศวตมาลย ์(2544: 9) กล่าวไวว้า่ ครูทุกคนมี “คลงักลเมด็” ของตนเองซ่ึงอาจจะใชไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีครูท่ีตั้งใจและเอาใจใส่ทุกคนจะคน้ควา้หาความคิดและเทคนิค   ใหม่ๆ อย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือนาํไปใชใ้นชั้นเรียนของเขา  

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นทาํให้ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถ

ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มเร่ือง ลาํดับและอนุกรมของนักเรียน          

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเห็น

คุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา      

ปีท่ี 5 เร่ือง ลาํดบัและอนุกรม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม

กบัเกณฑ ์

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 เร่ือง ลาํดบัและอนุกรม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม

กบัเกณฑ ์

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม 

 

วธีิการวจิยั 

แบบแผนการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ี มีการทดลองและทดสอบหลงัเรียน โดยแบบแผนท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 

การวิจยัแบบ One – Short Case Study (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538 : 197 - 199) 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 35 หอ้งเรียน รวมจาํนวนนกัเรียน 

1,485 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) จากการจบัฉลากมา 1 

หอ้งเรียนจากหอ้งเรียน แผนการเรียนภาษา-ภาษา ทั้งหมด 7 หอ้งเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดัผูเ้รียนของแต่

ละหอ้งแบบคละความสามารถ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 1 หอ้งเรียน จาํนวน 44 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ลาํดบัและ

อนุกรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูวิ้จยัไดป้ระยกุตแ์นวคิดการสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เร่ืองลาํดบั

และอนุกรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
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  1.2 สาระสาํคญั 

  1.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   1) ดา้นความรู้ 

   2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   3) ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  1.4 สาระการเรียนรู้ 

  1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ (โดยใชข้ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม) 

   1) ขั้นนาํ กาํหนดวตัถุประสงค ์พ้ืนฐานของผูเ้รียน และสมาชิกกลุ่ม 

   2) ขั้นดาํเนินกิจกรรม ลงมือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

   3) ขั้นสรุปกิจกรรม ร่วมกนัสรุปถึงการเรียนรู้เกิดข้ึน และนาํไป

ประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั 

   4) ขั้นประเมินผล แลกเปล่ียนแนวความคิด หลงัจากการ

ปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้จาํกดั เพ่ือนาํไปปรับปรุงการปฏิบติังาน และประเมินการทาํงานกลุ่ม 

  1.6 ช้ินงาน/ภาระงาน 

  1.7 ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

  1.8 การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.9 บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (ผลการสอน,ปัญหาและอุปสรรค

ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ลาํดับและอนุกรม           

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.72 ค่าอาํนาจ

จาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.24 – 0.51 และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.81 

3. แบบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เ ร่ือง ลําดับและอนุกรม  

แบบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.64 ค่าอาํนาจจาํแนก (D) อยู่ระหว่าง     

0.32 - 0.53 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.82 และความเช่ือมัน่ของเกณฑ์การให้คะแนน      

เท่ากบั 0.96 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม สาํหรับครู เพ่ือน และตนเองเป็นผูป้ระเมิน 

 โดยกาํหนดเกณฑไ์ว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 

   - ความรับผิดชอบ 
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   - การใหค้วามร่วมมือ   

   - การกลา้แสดงความคิดเห็น 

   - การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   - การสร้างบรรยากาศในการทาํงานกลุ่ม 

 และกาํหนดอนัดบัคุณภาพ 4 ระดบั มีค่านํ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

   ระดบั  ดีมาก   ค่านํ้าหนกัคะแนน 4  คะแนน 

   ระดบั  ดี   ค่านํ้าหนกัคะแนน 3  คะแนน 

   ระดบั  พอใช ้  ค่านํ้าหนกัคะแนน 2  คะแนน 

 ระดบั  ควรปรับปรุง ค่านํ้าหนกัคะแนน 1  คะแนน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการทดลองโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิง

วิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ลาํดบัและอนุกรม ใชเ้วลาการสอน 15 คาบ และทดสอบ 2 คาบ  

รวมเป็น 17 คาบ คาบละ 50 นาที เม่ือดาํเนินการจดัการเรียนรู้ครบแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนจาํนวน 30 ขอ้ แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนจาํนวน 5 ขอ้ และบนัทึกผลการทดลองใหเ้ป็น

คะแนนหลงัเรียน (Posttest) โดยใชเ้วลาในการดาํเนินการทดสอบเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ วดัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ รวม 100 นาที และใหน้กัเรียนทาํแบบ

ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการประเมินจากครู เพ่ือน และตนเอง แลว้

นาํคะแนนเฉล่ียจากการประเมินทั้ง 3 ฝ่ายมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช ้การทดสอบค่า t 

สาํหรับเกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบ ผูวิ้จยัใชเ้กณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซ่ึงปรับปรุงมาจาก

เกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของสาํนกัวิชาการและมาตรฐานศึกษา ซึง ร้อยละ 70–74 หมายถึงมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน/ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

 
ผล/สรุปผลการวจิยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผลจากการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

  N  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

  K  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
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    แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  S  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  แทน ค่าเฉล่ียท่ีใชเ้ป็นเกณฑ ์(ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็) 

  t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t – Distribution 

 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ        

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม  เร่ือง  ลาํดบัและอนุกรม  สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 70  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย  22.18  คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของคะแนนเท่ากบั 3.78 คิดเป็นร้อยละ  73.93 ดงัตาราง 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N K x  s (70%) t 

หลงัการทดลอง 44 30 22.18 3.78 21 2.07* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t (.05, 43) = 1.681) 

2. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ  

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม  เร่ือง  ลาํดบัและอนุกรม สูงกว่าเกณฑ ์ 

ร้อยละ 70  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย  14.98  คะแนน  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของคะแนนเท่ากบั 2.58 คิดเป็นร้อยละ 74.90 ดงัตาราง 

กลุ่มตวัอยา่ง N K x  s (70%) t 

หลงัการทดลอง 44 20 14.98 2.58 14 2.51* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t (.05, 43) = 1.681) 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มมีผล

การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 และมี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์มาก จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของนกัเรียนทั้งหมด 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม X  N ร้อยละ 

ดีมาก 

ดี 

16.14 

14.17 

17 

27 

38.64 

61.36 

รวม 44 100 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ลาํดบัและอนุกรม สูงกวา่เกณฑ ์     

ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

1.1  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม เป็นการ

ผสมผสานวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีมีความเช่ือมโยงกันเขา้ด้วยกัน โดยใช้การจัดกิจกรรม       

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในการสาธิตกิจกรรมการเรียน

การสอน ตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา

การเชิงวิธีการในคร้ังน้ีเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองในรูปแบบ

ของกระบวนการกลุ่ม โดยนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มตามศักยภาพและสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําว ัน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี              

ลาร์ดิซาบอลและคนอ่ืนๆ (Lardizabal and Others.1970: 148 - 149) ไดก้ล่าวว่า การสอนแบบ

บูรณาการตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนมากกว่าเน้ือหาวิชาเนน้การพฒันาบุคลิกภาพคาํนึงถึงการเรียนรู้ทั้ง

ดา้นร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญา กิจกรรมการเรียนควรเป็นปัญหาในชีวิตจริงคาํนึงถึงความ

ตอ้งการความสนใจของผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนและสร้าง

บรรยากาศในชั้นเรียนในการทํางานให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู ้เ รียน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี สิริพัชร์   

เจษฎาวิโรจน ์(2546: 22-23) ไดก้ล่าวา่ การสอนแบบบูรณาการทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง                 

โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี เป็นการเพ่ิมศกัยภาพ

ของผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ใน   

ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งช่วยทําให้การสอนและการให้การศึกษา                    

มีคุณค่ามากข้ึน สามารถช่วยเนน้การพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีกระจ่างข้ึน ถูกตอ้ง 

และสามารถปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุคนธ์ธา 

ธรรมพุทโธ (2552: 123-125) ท่ีไดเ้ปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ทกัษะการเช่ือมโยง

ทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มกบัเกณฑ ์หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บ   

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มมีทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์

และทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑร้์อยละ 70 อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และผลการวิจยัของสุกลัยา อุบลรัตน์ (2554: 211-213) ท่ีไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และความภาคภูมิใจในตนเอง          
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กับเกณฑ์ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ

ความสามารถทางพหุปัญญาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสามารถทางพหุปัญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เร่ือง กาํหนดการเชิงเส้น ผ่านเกณฑร้์อย

ละ 65 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

1.2  การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั

เพ่ือให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมกนัแกปั้ญหา รวมถึงไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซ่ึง

กนัและกนั อนัจะนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง เห็นได้

จากการทาํกิจกรรมกลุ่มทาํให้ผูเ้รียนไดดึ้งศกัยภาพของตนเองออกมาเน่ืองจากแต่ละคนมีลกัษณะการ

เรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน บางคนอาจจะเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ บางคนอาจจะต้องรอคาํแนะนําจาก

ครูผูส้อน สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหมี้ความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก และยงันาํความรู้ท่ี

ไดไ้ปประยุกตใ์ชท้าํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัทิศนา  แขมมณี (2553: 143-144) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการทาํงานร่วมกนั

ของบุคคลตั้งแต่  2 คนข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนั และมีการดาํเนินงานร่วมกนัโดยผูน้าํกลุ่มและ

สมาชิกกลุ่มต่างก็ทําหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการทํางานท่ีดีเพ่ือนํากลุ่มไปสู่

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงานกลุ่มท่ีดีจะช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดทกัษะทางสังคม และขยายขอบเขตของการเรียนให้กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

วนิดา อารมณ์เพียร (2552: 103) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการ

เรียนรู้ เร่ือง การหารทศนิยม และพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 

ผลสมัฤทธ์ิทางเรียน เร่ืองการหารทศนิยมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค STAD และเทคนิค TGT สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 60 อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และผลการศึกษา

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน จาํแนกเป็นรายดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่ม 

ดา้นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม และดา้นการแสดงความคิดเห็นขณะทาํงานกลุ่ม ในภาพรวม

พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มดีข้ึน 

2. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ 

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม  เร่ือง ลาํดบัและอนุกรม สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 70  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 

2.1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบบูรณาการเชิงวิธีการ โดยเนน้ความสามารถในการส่ือสาร

ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการอธิบาย การแสดง

ความรู้ ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียน

แนวความคิดกบัผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรีส์ และคนอ่ืนๆ (Reys; et al. 2001: 83) ไดก้ล่าวว่า การส่ือสาร
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ทางคณิตศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ จดัการและขยาย

ความคิดใหช้ดัเจนข้ึน โดยอาศยัการพูดและการเขียน หรือการแลกเปล่ียนแนวคิดกบัผูอ่ื้น และสอดคลอ้ง

กบัมมัม่ี และเชพเพิร์ด (Mumme; & Shepherd. 1993: 9-11) ไดก้ล่าววา่ การใหโ้อกาสนกัเรียนไดเ้ขียน

ส่ือสารแนวคิด และฝึกเขียนแสดงแนวคิดของตนเอง เพราะการเขียนส่ือสารแนวคิดมีความสาํคญั จะทาํให้

นกัเรียนเห็นวา่การเขียนเป็นส่วนสาํคญัของการดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนตอ้งเขา้ใจว่าทาํไมจึง

ตอ้งเขียนอธิบาย และยงัสอดคลอ้งกบัปริญญา สองสีดา (2550: 44) ไดก้ล่าววา่ การส่งเสริมการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ทาํไดห้ลายวิธี เช่น การให้นกัเรียนแสดงแนวคิดในการพูด การเขียน การอ่าน การใชเ้น้ือหา

ทางคณิตศาสตร์เช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนัของเราเพ่ือใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองใกลต้วั หรือ

อาจจะใหน้กัเรียนร่วมมือและช่วยเหลือกนัในงานกลุ่ม และท่ีสาํคญัมากในการส่งเสริมการส่ือสาร คือ ครู

ควรเป็นทั้งผูส่้งสารและในขณะเดียวกนักต็อ้งเป็นผูรั้บสารดว้ย ซ่ึงการส่ือสารแบบน้ีจะทาํใหก้ารเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชานนท์ ศรีผ่องงาม (2549: 76-80) ได้

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ภายหลงัการใช้ชุดการเรียนแบบ

แบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ เร่ืองจาํนวนจริง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยไดพ้ฒันาชุดการเรียนแบบ

แบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Division: STAD) พบว่า ความกา้วหนา้ของ

ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม

สมัฤทธ์ิมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป โดยมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 81.02 

2.2  การใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายในกลุ่ม ครูถือว่าเป็นผูท่ี้มี

บทบาทท่ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาความสามารถในการส่ือสารของนกัเรียน โดยครูจดักิจกรรมให้

นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมปฏิบติังานหรือกิจกรรม และสามารถอธิบายหรือสรุปในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ หรือสามารถ

แลกเปล่ียนแนวความคิดกบัเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ 

(2545: 124) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ

ความรู้จากการลงมือร่วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และ

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั และสอดคลอ้งกบั ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล 

(2543: 258) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มจะก่อใหเ้กิดความสัมฤทธ์ิผล

ทางการเรียนไดอ้ย่างสูงสุด เพราะการศึกษาโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มจะเป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริง 

โดยท่ีผูเ้รียนไดมี้การศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง มีโอกาสท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์

ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัคนอ่ืน จะทาํใหมี้บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน ทาํใหมี้

ความเขา้ใจเน้ือหาสาระวิชามากข้ึน รวมทั้งกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้กนัและกนัอนัจะส่งผลใหก้ารทาํงาน

ประสบความสําเร็จสูงสุดและยงัสอดคลอ้งกบั สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(2551: 70) ได้กล่าวว่า การท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียน แลกเปล่ียนความรู้และ

ความคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้

คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และจดจาํได้นานมากข้ึนด้วย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปริญญา สองสีดา (2550: 76-81) ไดศึ้กษาทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เร่ือง ทศนิยมและ

เศษส่วน ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการพดู การอ่าน การเขียน และโดยรวม

ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการเรียนการสอน สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

ครูตอ้งมีความพร้อมสาํหรับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการ

กลุ่ม ทั้งการจดัการเรียนการสอน เตรียมตวัและทาํความเขา้ใจขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นเป็นอย่างดี การ

ตอบข้อซักถาม และควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม

โดยศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ทกัษะการใหเ้หตุผล ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

2. ควรมีการนาํรูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ ไปบูรณาการกบัการ

เรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา วิธีการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบ 4MAT เป็นตน้ 

3. ควรศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนของกระบวนการกลุ่มเพ่ือนําไปผสมผสานกับการสอน          

ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น วิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบ 4MAT เป็นตน้   
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บทคัดยอ 
การคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใช

บริการสปาในยานธุรกิจถนนสีลม ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีวิจยัแบบผสม คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั คือ ผูใชบริการสปาในยานธุรกิจถนน สีลมจํานวน 400 คน และวิธี
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมผูบริหาร ผูประกอบการสปา หรือพนักงาน
ใหบริการสปา และผูใชบริการสปาในยานธุรกิจ ถนนสีลม การประมวลผลขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร ไดแก ใชสถิติแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ความสัมพันธ การวิเคราะหความแตกตางกับตัวแปร 2 กลุม ใช t - test Independent การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียวกับกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม ใช ANOVA และในกรณีท่ีพบความแตกตางจะใชการทดสอบรายคู โดยวธิ ี
Least Significant Difference (LSD) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป (22.5) เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (68.0) สวนใหญมี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ีปรญิญาตรี (41.0) มีสถานภาพโสด และมีสถานภาพสมรสในอตัราท่ีใกลเคียงกัน (44.0) และ 
(43.3) โดยมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีอาชีพธุรกิจสวนตัวในอตัราท่ีใกลเคียงกัน (29.8) และ (28.3) สวน
ใหญมีรายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการสปา คือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด โดยจะมาใชบริการ
เปนกลุมเล็ก  2 - 3 คน ระยะเวลาในการใชบริการเฉลี่ย 1 - 2 ช่ัวโมง และมาใชบริการในวันเสาร - อาทิตย โดยมี
คาใชจายในการใชบริการสปาเฉลี่ยตอครั้ง 1,000 - 1,500 บาท  

ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาในยานธุรกิจถนนสีลม โดยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  1) ปจจัยดานบุคลากร  2) ปจจัยดานกระบวนการ  3) ปจจัยดานราคา  4) ปจจัยดาน
คุณลักษณะส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏ  5) ปจจัยดานผลิตภัณฑ และการบริการ  6) ปจจัยดานสถานท่ี หรือชอง
ทางการจัดจําหนาย และ7) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันจะมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปาโดยเลือกปจจัยดานผลิตภณัฑ หรือการบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี หรือชองทางการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏไมแตกตางกัน และผูบริโภคท่ีมีเพศ และรายไดตางกันจะมีความคิดเห็นตอปจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาแตกตางกัน 
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Abstract 

The objective of this independent Study is to examine factors that consumers 
use to choose the spa in the business district on Silom Road. The data was collected by 
combining a mixed-method research that is quantitative and quantitative research 
methods. The sample used in the qualitative method were 400 customers who used the 
spa services in the business district on Silom Road and. The respondents for the 
interviews were the management group, spa owners or staff working in the spas. The 
data processing used in this study are statistical computer software packages including 
statistical distributions of frequency, percentage, mean and standard deviation. This 
study also conducted the test of the relationship analysis of the different variables on 
two groups using t-test Independent and ANOVA test on a sample of more than two 
groups.  

Demographic data from the questionnaires indicated that most respondents are 
females (close percentage of 68.0), age over 41years old (close percentage of 22.5), 
processed a bachelor’s degree (close percentage of 41.0), single/married (close 
percentage of 44.0 and 43.3), company workers/business owners (close percentage of 
29.8 and 28.3), and earned average monthly income of  THB 15,000 - 20,000.  
The most respondents who using the spa service revealed the reason why most 
respondents wanted to use the spa service was to relax. They usually went in small 
groups, a group of 2-3 people, the average usage was for 1-2 hours, and the payment 
was from 1,000-1,500 bahts per time. 

The results showed that the marketing factors that the consumers used to make a 
decision in using the spa service in business district on Silom road was influenced by 
the 7Ps those were 1) People 2) Process 3) Price 4) Physical Evidence 5) Product and 
Service 6) Place / Distribution and 7) Promotion 

The study also found that the Consumers who are different in age also have 
different views on marketing factors in decision making. The factors influencing their 
choices are as follows: Product / Service, Price, Place / Distribution, Promotion, People, 
Process. But, the Physical Environment factor has no difference. In addition, the gender 
of the respondents and income factor will affect their decision making in choosing the 
spa. 
 
Keywords: Marketing factors, Decision, Consumer behavior, Spa 

 

บทนํา 
จากสภาพเศรษฐกิจสังคม และการแขงขันท่ีสูงข้ึนทําใหการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนไป ซึ่ง

ทําใหเกิดความเครียด และปญหาดานสุขภาพตางๆ จึงทําใหผูบริโภคหันเริ่มสนใจ และดูแลรักษาสุขภาพ
เพิ่มข้ึน ซึ่งผูบริโภคนั้นสามารถเลือกท่ีจะดูแลสุขภาพของตน และมีวิธีการผอนคลายไดหลากหลายรูปแบบ 
เชน การเดินซื้อของตามหางสรรพสินคา แตวิธีการผอนคลายท่ีเปนท่ีนิยม คือ การเขามาใชบริการสปา และส
ปานอกจากทําใหผูบริโภคไดผอนคลายความตึงเครียด การบริการบางประเภทของสปายังเปนการสรางเสริม
สุขภาพใหแข็งแรง แตธุรกิจสปาท่ีเปดใหบริการสวนใหญจะอยูในโรงแรม และรีสอรท หรือตามสถานท่ี
ทองเท่ียว ซึ่งทําใหผูบริโภคไมสะดวกท่ีจะไปใชบริการ อีกท้ังยังมีอัตราคาบริการสูง  

จากสภาพการดาํเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของผูบริโภค ทําใหธุรกิจสปาเริ่มมีการขยายตัว และเติบโต
อยางรวดเรว็ท้ังในประเทศ และตางประเทศจะเห็นไดวาถนนสายสําคัญของยานธุรกจิในกรุงเทพมหานคร 
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เชน ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนทองหลอ เปนตน มีรานท่ีเปดใหบริการ สปาอยางมากมาย และนอกจากน้ี
ผูบริโภคชาวไทยมักจะไปเดินตามหางสรรพสินคา ดังน้ันธุรกิจสปายังสามารถพบไดตามหางสรรพสินคา 
จนกระท่ังรานเสริมความงามก็มีการปรับโฉมใหเกี่ยวของกับธุรกิจสปาเชนกัน จะเห็นไดวาในปจจุบันสปา
ไมใชสถานบริการเฉพาะคนรวย และในแหลงท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวเทาน้ัน แตคนระดับกลางก็สามารถเขา
ไปใชบริการไดในราคายอมเยา และสามารถเลือกใชบริการไดหลากหลายสถานท่ีและท่ีสําคัญคือดานปจจัย
ทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาซ่ึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสถาน
ประกอบการสปาตางๆ ใชในการดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใชบริการสปาของตน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาในยานธุรกิจถนนสีลม 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคในธุรกิจสปาในยานธุรกิจถนนสีลม 

 
วิธีการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ โดยมีการดําเนินการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณดังน้ี 

แบบสอบถาม ซึ่งรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2. พฤติกรรมในการใชบริการสปา  
สวนที่ 3. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา  

แบบสัมภาษณ ซึ่งรูปแบบของแบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
สวนที่ 4.1 แบบสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนักงานใหบริการสปา                                 
สวนที่ 4.2 แบบสัมภาษณกับผูใชบริการสปา  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ กลุมผูใชบริการสปาในยานธุรกิจถนนสีลมท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปทั้งชาย 
และหญิง โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด และโดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลท่ีใช คือ กลุมผูบริหาร ผู
ประกอบการสปา หรือพนักงานใหบริการสปา และผูใชบริการสปา ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานบริการ
สปา แหลงธุรกิจ  และหางสรรพสินคาในยานธุรกิจถนนสีลม ท้ังน้ีกลุมตัวอยางจะตองเคยใชบริการสปาในยานธุรกิจ
ถนนสีลมอยางนอยหนึ่งครัง้  

การประมวลผลขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ไดแก สถิติแจกแจงคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Statistics Deviation) สถิติทดสอบ
ความสัมพันธ (Pearson Chi - Square) การวิเคราะหความแตกตางกับตัวแปร 2 กลุม ใช t - test Independent การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม ใช ANOVA และในกรณีท่ีพบความแตกตางจะใชการ
ทดสอบรายคู โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป 

จํานวน 90 คน (22.5) รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 36 - 40 ป จํานวน 85 คน (21.3) และเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ (68.0) สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ีปริญญาตรี จํานวน 164 คน (41.0) 
รองลงมา คือ ปวส./ อนุปริญญา จํานวน 93 คน (23.3) สวนใหญมีสภาพโสด จํานวน 176 คน (44.0) รองลงมา คือ 
สมรส จํานวน 172 คน (43.3) และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 119 คน (29.8) รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 113 คน (28.3) และมีรายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท จํานวน 168 คน (42.0) รองลงมา คือ                       
มีรายไดตอเดือน 25,000 - 30,000 บาท จํานวน 80 คน (20.0) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ “สปา” คือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด (23.5) 
รองลงมาคือ ใกลท่ีพัก หรอืท่ีทํางาน (17.3) สวนใหญมาใชบริการเปนกลุมเล็ก 2-3 (48.8) รองลงมา คือ ใชบริการคน
เดียว (33.8) และจะใชบริการเฉลี่ย 1 - 2 ช่ัวโมง (69.8) รองลงมา คือ ไมเกิน 1 ช่ัวโมง (19.0) และพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะมาใชบริการในวันเสาร - อาทิตย (46.3) รองลงมา คือ มาใชบริการในวันธรรมดา (จันทร - 
ศุกร) (38.0) โดยมีคาใชจายในการใชบริการสปาเฉลี่ยตอครั้ง 1,000 - 1,500 บาท (46.8) รองลงมา คือ นอยกวา 500 บาท 
(31.8)  

ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา คือ 
1. ปจจัยผลิตภัณฑ และการบริการพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยูในระดับสําคัญมาก และ
เมื่อพิจารณาในผลของแตละดานซ่ึงสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี 
อันดับท่ี 1 คือ ผลิตภัณฑท่ีใชมีคุณภาพ เชน น้ํามันหอมระเหย ครีมท่ีใชนวด (4.30)  อันดับท่ี 2 คือ สถานท่ี
จอดรถมีเพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภยั (4.26)   อันดบัท่ี 3 คือ มีการบริการท่ีหลากหลาย เชน การ
นวดเทา นวดน้ํามัน (4.08)    อันดับท่ี 4 คือ นอกจากมีการใหบริการการทําสปาแลวยังมีผลติภัณฑสปาท่ีมี
คุณภาพจําหนาย (3.59) 
2. ปจจัยดานราคาพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด และ
เมื่อพิจารณาในผลของแตละดานซ่ึงสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี                                                                                                     
อันดับท่ี 1 คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.35)  อันดับท่ี 2 คือ อัตราคาบริการอยูในเกณฑท่ีรับได (4.29) 
3. ปจจัยดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยูในระดับ
สําคัญมาก และเมื่อพิจารณาในผลของแตละดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี 
อันดับท่ี 1 คือ เดินทางสะดวก เขาถึงไดงาย เชน ติดถนนใหญ หรือมีรถไฟฟาผาน (4.38)    อนัดับท่ี 2 คือ มี
ระบบสมาชิก (3.61)   อันดับท่ี 3 คือ มีการออกบูทขาย หรือแสดงสินคา (3.35) 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในผลของแตละดาน ซึ่งสามารถเรียงลาํดับไดดังน้ี 
อันดับท่ี 1 คือ มีโปรโมช่ันตางๆ เชน การแถมผลิตภัณฑ การแลกคอรสสปาฟรี (4.35)   อนัดับท่ี 2 คือ 
คําแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ (4.08)   อันดับท่ี 3 คือ มีประชาสัมพันธ และโฆษณาผานส่ือตางๆ (3.71) 
5. ปจจัยดานบุคลากรพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด 
และเม่ือไดพิจารณาในผลของแตละดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี 
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อันดับท่ี 1 คือ พนักงานมีความรู และชํานาญในหนาท่ี (4.55)   อันดับท่ี 2 คือ พนักงานใหบริการอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม (4.54)   อันดับท่ี 3 คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ และอัธยาศัยดี (4.46)   อันดับท่ี 4 คือ 
พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ (4.45) 
6. ปจจัยดานกระบวนการพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาอยูในระดับสําคัญมาก
ท่ีสุด และเม่ือไดพิจารณาในผลของแตละดาน ซึ่งสามารถเรยีงลําดับไดดังน้ี 
อันดับท่ี 1 คือ พนักงานใหบริการดวยความรวดเรว็ไมตองรอนาน (4.51)    อันดับท่ี 2 คือ พนักงานมีการใช
เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ มีความสะอาด ปลอดภัย (4.43)   อันดับท่ี 3 คือ มีการแนะนํา หรือใหคําปรึกษา
หลังจากการใหบริการ เชน เมื่อนวดบําบัดเรียบรอยแลว ใหทานยาแกปวดทันที หรือมีการใหคําแนะนําทา
กายบริหารแกในจุดท่ีมีปญหา  
7. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏพบวา ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยูใน
ระดับสําคัญมาก และเมื่อไดพิจารณาในผลของแตละดานซึ่งสามารถเรียงลาํดับไดดังน้ี 
อันดับท่ี 1 คือ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ มีความสะอาด (4.51)   อันดับท่ี 2 คือ มีความเปนสวนตัว เชน 
การแยกหองออกเปนสัดสวนในการใหบริการลูกคา(4.36)  อันดับท่ี 3 คือ บรรยากาศ มีความสะอาด  การ
ตกแตงสถานท่ีมีความเหมาะสม (4.21)  อันดับท่ี 4 คือ มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใหบริการกับ
ลูกคา (4.07)   อันดับท่ี 5 คือ เปนสถานท่ีบริการ “สปา”  ท่ีมีช่ือเสียง (3.58) 

การทดสอบสมมติฐานมีดังน้ี คือ  
สมมติฐานที่ 1. ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสปาแตกตางกันพบวา การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคจําแนกตามอายุในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.923                    
ซึ่งมากกวา 0.05 (0.923 > 0.05) แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสปาไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา          
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

สมมติฐานที่ 2. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการส
ปาแตกตางกันพบวา การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาของ
ผูบริโภค จําแนกตามเพศในภาพรวมพบวา มคีาความนาจะเปนเทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 (0.003 < 0.05) แสดงวา 
ผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาแตกตางกันระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 4 ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ (.003)  2) ดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย (.000) 3) ดานการสงเสรมิการตลาด (.001)                                  
และ 4) ดานกระบวนการ (.003)  

สมมติฐานที่ 3. ผูบริโภคท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปาแตกตางกันพบวา การเปรยีบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคจําแนกตามรายไดในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 
0.031  ซึ่งนอยกวา 0.05 (0.031 < 0.05) แสดงวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณา
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เปนรายดานพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช
บริการสปาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 4 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ  และบริการ (.
001) 2) ดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย (.047)  3) ดานการสงเสรมิการตลาด (.016) และ 4) ดาน
กระบวนการ (.043) 
 

อภิปรายผล  
จากผลวิจยัพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป (22.5) ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (68.0) และมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (41.0) 
สวนใหญมีสถานภาพโสด และมีสถานภาพสมรสในอัตราท่ีใกลเคียงกัน (44.0) และ (43.3) โดยมีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน และมีอาชีพธุรกิจสวนตัวในอัตราท่ีใกลเคียงกัน (29.8) และ (28.3) และสวนใหญมี
รายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท (42.0) ซึ่งแสดงใหเห็นวา อายุท่ีเพิ่มข้ึนของผูบริโภคทาํใหสงผลตอการ
ดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน และอายุยังเปนปจจยัท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา เนื่องจาก
ผูบริโภคที่มีอายุมากข้ึนก็จะมีความใสใจตอการดูแลรักษาสุขภาพของตนมากข้ึนตามไปดวย อีกท้ังอาชีพยัง
เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาของผูบริโภค เนื่องจากบางครั้งผูท่ี
ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดสูงยอมมีสัดสวนในการใชใชบริการสูงตามไปดวย จากการศึกษายังพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ “สปา” คือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด (23.5) รองลงมา
คือ ใกลท่ีพัก หรือท่ีทํางาน (17.3) และเพ่ือฆาเวลา (16.3) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: สรุปลําดับเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ “สปา” ในยานธุรกิจถนนสีลม  
 

 
ลําดับที่ 

 
เหตุผลที่เลือกใชบริการ “สปา” ในยานธุรกิจถนนสีลม 

 
รอยละ 

1 เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 23.5 
2 ใกลท่ีพัก หรือท่ีทํางาน 17.3 
3 เพ่ือฆาเวลา 16.3 
4 เดินทางสะดวก 13.5 
5 เพ่ือบําบัด และรักษาโรค 11.3 
6 ผูท่ีเคยมาใชบริการแนะนํา 8.0 
7 รูจัก หรอืคุนเคยกับเจาของราน 6.5 
8 มีผูใหบริการประจํา 3.8 

 
ในดานของปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาในยานธุรกิจ ถนน

สีลม จากการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุป และอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

1. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานผลิตภัณฑ และการบริการท่ีมี
คาเฉลี่ยมากกวารายดานอื่นๆ คือ ผลิตภัณฑท่ีใชมีคุณภาพ (4.30) เพราะผูบริโภคคาํนึงถึงคุณภาพของการ
บริการ และผลิตภัณฑท่ีใชมากกวาการขายสินคา สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นอกจากมีการใหบริการการทําสการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1387 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ปาแลวยังมีผลติภัณฑสปาท่ีมีคุณภาพจําหนาย (3.59) เพราะผูบริโภคไมไดใหความสําคัญกับการขายสินคา 
แตตองการเพียงผลลัพธท่ีไดจากการใชบริการสปา และพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปาดานผลิตภัณฑ และการบริการมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ดัง
แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

ดานผลิตภัณฑ และการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานราคาท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวารายดานอื่นๆ คือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.35) และอัตราคาบริการอยูในเกณฑท่ีรับได (4.29) และพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการ   สปาดานราคามีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 3  ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ กรศิวัช คงธนาสินธร (2551)   ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอชาวญ่ีปุนในซอยทองหลอ ตอการเลือกใชบริการเดยสปา ในซอยทองหลอ เขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบวา กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการเลอืกใชบริการสปาของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ดานราคาจะตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และการบริการที่

ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 ผลิตภัณฑท่ีใชมีคุณภาพ เชน น้ํามันหอมระเหย ครีม
ท่ีใชนวด 

4.08 สําคัญมาก 

2 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ สะดวก และมีความ
ปลอดภัย 

4.30 สําคัญมากท่ีสุด 

3 มีการบริการท่ีหลากหลาย เชน การนวดเทา นวด
น้ํามัน 

3.59 สําคัญมาก 

4 นอกจากมีการใหบริการการทําสปาแลวยังมี
ผลิตภัณฑ สปาท่ีมีคุณภาพจําหนาย 

4.26 
 

สําคัญมากท่ีสุด 
 

 คาเฉลีย่รวม 4.06 สําคัญมาก 
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ตารางท่ี 3: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา  
ดานราคา  

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานราคาทีผู่บริโภคใชในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับ

ความสําคัญ 
1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.35 สําคัญมากท่ีสุด 
2 อัตราคาบริการอยูในเกณฑท่ีรับได 4.29 สําคัญมากท่ีสุด 

 คาเฉลีย่รวม 4.32 สําคัญมากที่สุด 
 
3. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
คาเฉลี่ยมากกวารายดานอื่นๆ คือ เดินทางสะดวก เขาถึงไดงาย (4.38) รองลงมา คือ มีระบบสมาชิก (3.61) และมีการ
ออกบูทขาย หรือแสดงสินคา (3.35) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคไมไดใหความสําคัญกับการมีระบบสมาชิก และการออก
บูทขาย หรือแสดงสินคา เนื่องจากลักษณะนิสัยโดยท่ัวไปของผูบริโภคนั้นรักความสะดวกสบาย และพบวาปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนายมีระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

ดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา
รายดานอื่นๆ คือ มีโปรโมช่ันตางๆ (4.35) ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยขางตนในตารางท่ี 4 รองลงมา คือ คําแนะนําจาก
ผูท่ีเคยมาใชบริการ (4.08) และมีประชาสัมพันธ และโฆษณาผานสื่อตางๆ (3.71) และพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ดัง
แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 5 
 
 
 

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ หรือชองทางการจัด

จําหนายที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 เดินทางสะดวก เขาถึงไดงาย เชน ติดถนนใหญ หรือมี
รถไฟฟาผาน 

4.38 สําคัญมาก 

2 มีระบบสมาชิก 3.61 สําคัญมาก 
3 มีการออกบูทขาย หรือแสดงสินคา 3.35 สําคัญปานกลาง 

 คาเฉลีย่รวม 3.78 สําคัญมาก 
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ตารางท่ี 5: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา ดานการสงเสริมการตลาด 
 

5. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานบุคลากรท่ีมีคาเฉล่ียมากกวารายดานอื่นๆ 
คือ พนักงานมีความรู และชํานาญในหนาท่ี (4.55) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญกับความรู และความชํานาญ
ของพนักงาน เนื่องจากผูบรโิภคคิดวาไมวาจะเปนงานชนิดใดความรู และความชํานาญเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปน 
ท้ังน้ีเพื่อสรางความม่ันใจในคุณภาพของบริการ และสวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการ
ใหบริการ (4.45) และพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานบุคลากรมีระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา ดานบุคลากร 
         

 
 
 
 
 

 
 
 

 
6. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวารายดาน
อื่นๆ คือ พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว (4.51) และพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสปาดานกระบวนการมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด และสวนท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ มี
การแนะนํา หรือใหคําปรึกษาหลังจากการใหบริการ (4.29) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7 

 
 
 
 

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่ผูบริโภคใชใน

การตัดสินใจเลอืกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 มีโปรโมช่ันตางๆ เชน การแถมผลิตภัณฑ การแลกคอรสสปา
ฟรี 

4.35 สําคัญมากท่ีสุด 

2 คําแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ 4.08 สําคัญมาก 
3 มีประชาสัมพันธ และโฆษณาผานสื่อตางๆ 3.71 สําคัญมาก 

 คาเฉลีย่รวม 4.05 สําคัญมาก 

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากรที่ผูบริโภคใชในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 พนักงานมีความรู และชํานาญในหนาท่ี 4.55 สําคัญมากท่ีสุด 
2 พนักงานใหบริการอยางถูกตอง และเหมาะสม 4.54 สําคัญมากท่ีสุด 
3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ และอัธยาศัยดี 4.46 สําคัญมากท่ีสุด 
4 พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 4.45 สําคัญมากท่ีสุด 

 คาเฉลีย่รวม 4.50 สําคัญมากที่สุด 
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ตารางท่ี 7: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา ดานกระบวนการ  
                   
 
 

7. ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ี
ปรากฏท่ีมีคาเฉล่ียมากกวารายดานอื่นๆ คือ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ มีความสะอาด (4.51) และพบวา 
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏมีระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก และสวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เปนสถานท่ีบริการ “สปา” ท่ีมี
ช่ือเสียง (3.58) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 8 
จากตารางแสดงใหเห็นวาผูตอบ แบบสอบถามคํานึงถึงผลผลิตมากกวาช่ือเสียง  หรือ Brand Image  
 

ตารางท่ี 8: แสดงปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏ  
 

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ปรากฏที่

ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับ

ความสําคัญ 
1 อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ มีความสะอาด 4.51 สําคัญมากท่ีสุด 
2 มีความเปนสวนตัว เชน การแยกหองออกเปนสัดสวนในการ

ใหบริการลูกคา 
4.36 สําคัญมากท่ีสุด 

3 บรรยากาศ มีความสะอาด  การตกแตงสถานท่ีมีความเหมาะสม 4.21 สําคัญมากท่ีสุด 
4 มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใหบริการกับลูกคา 4.07 สําคัญมาก 
5 เปนสถานท่ีบริการ “สปา”  ท่ีมีช่ือเสียง 3.58 สําคัญมาก 

 คาเฉลีย่รวม 4.14 สําคัญมาก 
 

จากผลการวจิัยสามารถเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปาในแตละดาน จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผูบริโภคใชในการตัดสินใจ

 
ลําดับ
ที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการที่ผูบริโภคใชในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 พนักงานใหบริการดวยความรวดเรว็ไมตองรอนาน 4.51 สําคัญมากท่ีสุด 
2 พนักงานมีการใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ มีความสะอาด 

ปลอดภัย  
4.43 สําคัญมากท่ีสุด 

3 มีการแนะนํา หรือใหคําปรึกษาหลังจากการใหบริการ เชน เมื่อ
นวดบําบัดเรียบรอยแลว ใหทานยาแกปวดทันที หรือมีการให
คําแนะนําทากายบริหารแกในจุดท่ีมีปญหา 

4.29 สําคัญมากท่ีสุด 

 คาเฉลีย่รวม 4.41 สําคัญมากที่สุด 
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เลือกใชบริการสปาในยานธุรกิจถนนสีลมโดยสามารถเรียงลาํดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ปจจัยดาน
บุคลากร 2) ปจจัยดานกระบวนการ 3) ปจจัยดานราคา 4) ปจจัยดานคุณลักษณะสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ี
ปรากฏ 5) ปจจัยดานผลิตภัณฑ และการบริการ 6) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ 7) ปจจัยดานสถานท่ี 
หรือชองทางการจัดจําหนาย ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9: สรุปลําดับปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 
จากผลการวจิัยของปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาโดย

ผลการวจิัยน้ันไดสอดคลองกับผลการวิจัยของกรศิวัช   คงธนาสินธร (2551) ชัยรัตน จันทรหอม (2547) และ
ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546)   ซึ่งกรศิวัช คงธนาสินธร (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอชาวญ่ีปุนในการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปา ในซอยทองหลอ เขต
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบวา วัตถุประสงคในการมาใชบริการสปา คือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
และกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสปา ไดแก 1) ปจจัยดานบุคลากร 
2) ปจจัยดานราคา 3) ปจจัยดานกระบวนการ 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 5) ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 6) ปจจัยดานการบริการ และ 7) ปจจัยดานคุณลักษณะส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏ ซึ่ง
สอดคลองในดานวัตถุประสงค และดานปจจัยทางการตลาดท่ีไดผลตรงกัน คือ อันดบัท่ี 1. ปจจัยดาน
บุคลากร  อันดับท่ี 4. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏ และอันดับท่ี 7. ปจจัยดานสถานท่ี หรือ
ชองทางการจัดจําหนาย อีกท้ังสอดคลองกับผลการวจิัยของ ชันรัตน จันทรหอม (2547) ท่ีไดทําการศึกษา
เรื่อง “การศึกษาทัศนคติพฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญใชในประกอบการตัดสินใจเลือกใช
บริการสปา ไดแก ปจจัยดานบุคลากร และสาเหตุในการมาใชบริการสปาเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด อีกท้ัง
ยังสอดคลองกบัผลการวิจัยของศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง “กระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” ท่ีพบวา สาเหตุในการมาใชบริการ สปา 
คือ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปามากท่ีสุด ไดแก 1) 
ปจจัยดานบุคคล  2) ปจจัยดานสถานท่ี  และ  3) ปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพ                                          

 
ลําดับที่ 

 
ปจจัยทางการตลาดทีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สปา 

 
Mean 

 
ระดับความสําคัญ 

1 ปจจัยดานบุคลากร 4.50 สําคัญมากท่ีสุด 
2 ปจจัยดานกระบวนการ 4.41 สําคัญมากท่ีสุด 
3 ปจจัยดานราคา 4.32 สําคัญมากท่ีสุด 
4 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏ 4.14 สําคัญมาก 
5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ และการบริการ 4.06 สําคัญมาก 
6 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 4.05 สําคัญมาก 
7 ปจจัยดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย 3.78 สําคัญมาก 
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จากผลขางตนพบวา มีความสอดคลอง และพบงานวิจัยท่ีตรงกัน ไดแก ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชใน
การตัดสินใจเลือกใชบริการสปา   ดานวัตถุประสงค และสาเหตุในการมาใชบริการสปา คือ เพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด อีกท้ังผูบริโภคยังใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรเปนอันดับแรกในการตัดสินใจในการ
เลือกใชบริการสปา และท่ีสําคัญ คือ งานวิจัยท่ีพบนั้นมีระยะเวลาในการทําวิจัยตางกัน แตผลวิจัยท่ีพบนัน้มี
ความสอดคลอง และตรงกัน ไดแก ดานวัตถุประสงค และสาเหตุในการมาใชบริการสปา และปจจัยดาน
บุคลากร ซึ่งแสดงใหเห็นวาแมระยะเวลาจะเปลี่ยนไป แตวัตถุประสงค และสาเหตุในการมาใชบริการสปาก็
ไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด และปจจัยดานบุคลากรน้ันผูบริโภคคงยังให
ความสําคัญมากท่ีสุด แมระยะเวลาจะเปลี่ยนไป แตก็ยังใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร 

การสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนกังานใหบริการสปา โดยมีจํานวนผูใหการสัมภาษณ 5 คน 
และไดแบงคําถามออกเปน 4 ขอ ซึ่งมีรายละเอยีดดังน้ี 
1. เหตุผลสําคัญท่ีผูบริโภคเลือกใชบริการสปาของทานคืออะไร 
2. ปจจัย หรือสาเหตุใดท่ีทําใหการบริการสปาของทานไดเปรียบกวาคูแขง 
3. วิธีการสงเสริมการตลาดของทานเปนอยางไร และทานคิดวาแผนการตลาดน้ีมความเหมาะสม หรือควรปรับปรุง 
เพราะเหตุใด 
4. ปญหาท่ีพบในการใหบริการลูกคา คืออะไร และทานมีวิธีการแกไขปญหานั้นอยางไร 

จากการสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนักงานใหบริการสปา จํานวน 5 คน คําถามขอท่ี 1 พบวา
เหตุผลสําคัญท่ีผูบริโภคเลือกใชบริการ คือ ดานราคาท่ีมีความเหมาะสม และความเปนกันเองของพนักงาน อีกท้ังทําเล
ท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และดานการสงเสริมการตลาด และพบวา ผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง
กัน คือ ผูใหขอมูลคนท่ี 1 2 และ 4 และผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน 
จากการสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนักงานใหบริการสปา จํานวน 5 คน คําถามขอท่ี 2 พบวาในดาน
ของปจจัย หรอืสาเหตุท่ีทําใหการบริการไดเปรียบกวาคูแขง คือ ดานการสงเสริมการตลาด เชน ซื้อ 10 แถม 2 ดานราคา 
และการบริการท่ีมีความหลากหลาย และพบวา ผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ ผูใหขอมูลคนท่ี 3 และ 5 
และผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน  

จากการสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนักงานใหบริการสปา จํานวน 5 คน คําถามขอท่ี 3พบวา 
วิธีการสงเสริมการตลาด และแผนการตลาดจะเนนกลยุทธดานราคา การบริการ และทําเลท่ีต้ัง ดานราคาท่ีมี การใช
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ หรือการเดินทางท่ีสะดวกสบาย พบวา ผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ ผูใหขอมูลคนท่ี 
2 3 และ 4 และผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน  

จากการสัมภาษณกับผูบริหาร ผูประกอบการ หรือพนักงานใหบริการสปา จํานวน 5 คน คําถามขอท่ี 4พบวา 
ในสวนของปญหาท่ีพบในการใหบริการลูกคา คือ การใหบริการท่ีลาชา จํานวนพนักงานไมเพียงพอกับผูใชบริการ และ
ความไมมั่นใจในประสบการณของพนักงาน ในกรณีท่ีมีพนักงานบริการประจําไมวาง หรอืเปลี่ยนไปใชบริการท่ีอื่น 
และพบวา ผูใหขอมูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน  

สวนท่ี 2 คือ แบบสัมภาษณท่ีใชกับผูใชบริการสปา โดยมีจํานวนผูใหการสัมภาษณ 20 คน และไดแบงคําถาม
ออกเปน 4 ขอ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
1. เพราะเหตุใดทานจึงมาใชบริการสปาในยานธุรกิจถนนสีลม 
2. ปกติทานไปใชบริการสปาท่ีไหน เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการแหงน้ัน 
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3. ทานมีวิธีการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาอยางไร 
4. ในความคิดเห็นของทาน รานสปาท่ีดีควรเปนอยางไร 

จากการสัมภาษณกับผูใชบริการสปา จํานวน 20 คน คําถามขอท่ี 1 พบวาเหตุท่ีมาใชบริการสปาใน
ยานธุรกิจถนนสีลม เพราะ เพ่ือผอนคลายความเครียด จํานวน 8 คน และเพื่อฆาเวลา จํานวน 4 คน ใกลท่ีพัก 
หรือท่ีทํางาน จํานวน 5 คน และรูจัก หรือคุนเคยกับเจาของราน จํานวน 3 คน 

จากการสัมภาษณกับผูใชบริการสปา จํานวน 20 คน คําถามขอท่ี 2 พบวา ปกติไปใชบริการสปาท่ี Health Land 
Spa & Massage จํานวน 9 คน เพราะ ความมีช่ือเสียงของสถานประกอบการ อีกท้ังม่ันใจในการบริการของพนักงาน 
และสถานประกอบการสปาท่ีรูจัก จํานวน 5 คน สถานประกอบการใกลท่ีพัก จํานวน 6 คน และเนื่องจากคําแนะนําจาก
ผูท่ีเคยมาใชบริการ อีกท้ังการเดินทางท่ีงาย และสะดวก  

จากการสัมภาษณกับผูใชบริการสปา จํานวน 20 คน คําถามขอท่ี 4 พบวา ในความคิดเห็นวา รานสปาท่ีดีควร
ใสใจในการใหบริการกับลูกคา จํานวน 8 คน และควรมีการต้ังราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพอยูในเกณฑท่ีสามารถ
รับได จํานวน 4 คน ดานการเดินทาง จํานวน 1 คน ดานการสงเสริมการตลาดตองมีการกําหนดใหชัดเจน จํานวน 2 คน 
และมีความปลอดภัยท้ังสถานท่ีต้ัง และในการใชอุปกรณตางๆ จํานวน 5 คน  

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวจิัยในครั้งน้ี มีขอเสนอเก่ียวกับปจจัยการตลาดเปนรายดานดังตอไปนี้  
ดานผลิตภัณฑ และการบริการ พบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใช

บริการสปา ดานผลิตภัณฑ และการบริการท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวารายดานอื่นๆ คือ ผลิตภัณฑท่ีใชมีคุณภาพ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญ และใสใจกับคุณภาพของผลิตภณัฑมาก ดังน้ันในการคัดสรร
ผลติภัณฑท่ีใชในการทํา สปาสถานประกอบการควรคํานึงถึงความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย และควร
คํานึงถึงความนาเช่ือถือของผลติภัณฑท่ีนํามาใช 

ดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาใหการลดราคาเปนโปรโมช่ันท่ีมี
ความนาสนใจมากท่ีสุด ดังน้ันในการกําหนดราคาของแตละรายการน้ัน ควรคํานึงถึงตนทุนการดําเนินการ 
และคาใชจาย  

ดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูบริโภคในยานธุรกิจถนนสีลมใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานสถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนายในระดับความสําคัญมาก ดังน้ันสถานประกอบการควรหา
ทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีใหมีความเหมาะสม อีกท้ังในการเดินทางมาใชบริการน้ันสามารถสังเกตเหน็สถาน
ประกอบการไดงาย  

ดานการสงเสรมิการตลาดพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สปา ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวารายดานอื่นๆ คือ การมีการสงเสริมการตลาดตางๆ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีการสงเสริมการตลาดมาก ดังน้ันสถานประกอบการสปา
ควรมีการจัดทําโปรโมช่ันในแตละเดือน หรืออาจมีการแจกผลิตภัณฑท่ีใชในการทําสปามาใหทดลองใช  

ดานบุคลากรพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรเปนอันดบัแรกในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปา และใหความสําคัญในระดับสําคัญมากท่ีสุด และอยูในลําดับท่ี 1 ดังน้ันสถาน
ประกอบการ สปาควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะ และความชํานาญ ซึ่งเปนสวนท่ีมีความสําคัญใน
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การรักษามาตรฐาน และจะตองใชเฉพาะพนักงานท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่น 
และความปลอดภัยของผูใชบริการ  

ดานกระบวนการพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญใน
ระดับสําคัญมากท่ีสุด และยังพบวา ผูบริโภคสวนใหญมาใชบริการในวันเสาร - อาทิตย และใชบริการเฉลี่ย  
1 - 2 ช่ัวโมง ดังน้ันสถานประกอบการ สปาควรใหความสําคัญกับกระบวนการในการจัดสรรวัน และเวลา
ในการใหบริการ หรอืควรมีการจางพนักงานช่ัวคราว (Part time) เพื่อชวยแบงเบาภาระในการทํางาน 
เนื่องจากในวันเสาร และวันอาทิตยเปนวันหยุดทําใหมีผูมาใชบริการมาก ทําใหการบริการอาจลาชา หรอื
พนักงานไมเพียงพอในการรองรับรับลูกคา ซึ่งอาจทําใหลูกคาเปลี่ยนไปใชบริการสถานประกอบการแหงอื่น
แทน  
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีปรากฏพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ี
ปรากฏในระดับสําคัญมาก เนื่องจากภาพลักษณ และตราสินคา ทําใหงายตอการตัดสินใจในการเลือกใช
บริการ ดังน้ันสถานประกอบการควรมีการสรางภาพลักษณท่ีดี ซึ่งจะสงผลดตีอการดําเนินธุรกิจ และ
สามารถดึงดูดลกูคาใหเขามาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สวนขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังตอไปนี้ 
1. ผูวิจัยท่ีสนใจทําวิวัยเรื่องน้ีควรศึกษาเพิ่มเติม หรือทําการศึกษากลุมตัวอยางของชาวตางชาติ เพื่อใหมี
การเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางคนไทย และตางชาติ  
2. อาจศึกษาเพิ่มเติม หรือทําการวิจัยกับชาวตางชาติ เพื่อเปนการเปดรับทัศนคติ และมุมมองใหม เพื่อเปน
การประชาสัมพันธประเทศในดานการบริการสปามากข้ึน                     
3. หัวขอการประชาสัมพันธเปนอีกหัวขอท่ีมีความนาสนใจ และมีความเก่ียวของกับการตลาดจึงควร
ทําการศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสปาไทย เพื่อเผยแพรใหเปนท่ีรูจักท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ  
4. คุณสมบัติของพนักงานใหบริการเปนอีกหัวขอหนึ่งท่ีมีความนาสนใจ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับพนักงานบริการ ดังน้ันควรศึกษา
เพิ่มเติมโดยใหมีการเปรียบเทียบ หรือศึกษาคุณสมบัติของพนักงานใหบริการ  
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living by selling lottery. 
 
ผูวิจัย นางสาวพัชราภรณ บาลนคร , ผศ.ดร.พิทักษ ศริิวงศ  
 สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาแบบ ประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life history and 
narrative approach) เพ่ือใหคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงเลาถึง
ประสบการณชีวิต ปญหาอุปสรรคลักษณะการดําเนินชีวิตเพ่ือเปดเผยความจริงใหปรากฏออกมาเปนท่ี
รับรู โดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลักคือผูนําคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก
กินแบงรัฐบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก
กินแบงรัฐบาลและเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัว
ใหญและเปนบุตรคนสุดทายมีความพิการคือโรคโปลิโอเกิดจากเชื้อไวรัสทําใหไขสันหลังอักเสบ จากการ
ดําเนินชีวิตมีโอกาสทํางานชมรมคนพิการและโครงการเผยแพรแนวคิดญี่ปุน จากประสบการณการทํางาน
ทําใหผูใหขอมูลหลักตองการเผยแพรและสรางความเข็มแข็งใหกับคนพิการออกมาใชสิทธิ์ พิทักษสทิธิใ์น
การดําเนินชีวิตอิสระตอการประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลหลักจึงประกอบอาชีพอิสระท้ังการบริหารจัดการ
สลากกินแบงรัฐบาลของสมาคมคนพิการและใหความชวยเหลือตอคนพิการในการประกอบอาชีพ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การบริหารจัดการดวยตนเอง มุงหวังเพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ มี
รายได รูจักการดําเนินชีวิตตอสังคมและเพ่ือนําผลกําไรจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนเงนิลงทุน
การจัดต้ังสถานีวิทยุสําหรับคนพิการและศูนยฝกอาชีพคนพิการใหคนพิการออกมาเคลื่อนไหว ขับเคลื่อน
และตอสูกับโลกของความเปนจริง การดําเนินชีวิตเต็มไปดวยปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยไมตองการ
ความชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพราะการชวยเหลือของภาครัฐหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูนําระดับตางๆ ไมมีความเขาใจตอความรูสึกของ
คนพิการไดอยางแทจริง 
 
คําสําคัญ: เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว,ผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1397 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

  

Abstract 
 This study focused on the disabled life history and narrative of his 
movement to the one who earns his own living by selling lottery in particular. The 
researcher provided the research by quality research that the method of the research 
was to study informant’s autobiography, life history and narrative for particularly the 
disabled-featured only for the disabled who earns his living by selling lottery in his 
own movement, giving the researcher about his own life experience, emphasized in 
his trouble and obstacle occurred in his life to both disclose and publicize by selected 
interview provided by researcher. The main informant was the disabled leader in his 
movement, featuring only for the disabled who earn his living by selling lottery. 
 This quality research emphasizes into the disabled life history and 
narrative for disabled –featuring only for the disabled who earn his living by selling 
lottery. The research’s result founded that the main informant had been living in an 
extended family , and he was also the last child- exactly disabled , that he was 
diagnosed –virus infected , consequently he had been polio infected that leaded to 
spinal cord inflamed.   
 As a matter of fact he had also worked in the disabled club and Ideal-based 
Japanese project to publicize its idea, due to his own real working experience; hence, 
he had intended to publicize and to strengthen the disabled to realize in both their 
rights and their right protection to freely earn a living by themselves. Therefore the 
disabled earns his living freely by not only had been he managed lottery of the 
disabled association, but he also had provided such an assistance for other disabled to 
earn their livings by selling lottery that to manage by themselves. 
 The research main objective was to provide the disabled occupation , so 
they would have such an income; as a result, they learned how to live on their own 
ways towards society where they had been living in , and to take a net profit of selling 
lottery as the capital to establish the radio station for disabled ; in addition, the 
occupational training centre for disabled would be established and run along to its 
disabled movement ; therefore, they would have known to propel and confront to real 
fact- whereas their lives had been full of troubles and obstacles: they can stand and do 
their best without governmental and its related agencies assistances because the 
governmental and its related agencies’ assistance provided had been caused to such a 
disabled movement-that was without any changes occurred in disabled society 
;nevertheless, leaders in all levels had not understood the disabled real feeling. 
   
Key Word (s) :Disabled life history and narrative of his own movement /the one who 
earns his living by selling lottery. 
  
บทนํา 
 ปจจุบันสังคมไทยเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ทําใหชีวิตตองมีการด้ินรนตอสู
เพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน กลุมคนตาง ๆ ท่ีไมไดรับการยอมรับทําใหเกิด
ความแตกตางไปได เพราะความรูจากหลายสาขาวิชา ท้ังรัฐศาสตร นิติศาสตร วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา 
พยายามอธิบายถึงความแตกตางของมนุษย อธิบายถึงกลุมคนท่ี แปลกแยก นําไปสูขอจํากัดในการดําเนิน
ชีวิต รวมกับกลุมคนในสังคม เนื่องจากความแปลกแยกจากคนสวนรวม โดยตัวมันเองไดสราง “ความเปน
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ชายขอบ” ใหกับคนสวนนอยและความเปนชายขอบนี่เองท่ีทําใหคนบางกลุมไมไดรับการยอมรับ(อรอุษา 
ภูมิบริรักษ, 2547 : 1) 
 การดํารงชีวิตของคนพิการก็คือการมีชีวิตอยูเชนเดียวกับคนท่ัวไป มีโอกาสในการตัดสินใจ
ในเรื่องท่ีกระทบตอชีวิตตน สามารถเลือกดําเนินกิจกรรมตามท่ีตองการ หากจะมีขอจํากัดก็เปนขอจํากัด
เชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป เชน กฎเกณฑทางสังคม ดินฟาอากาศ เปนตน การมีชีวิตดวยตัวของตัวเอง มี
งานทํา มีรายไดเปนของตัวเองเทานั้น แตหัวใจหลักอยูท่ีการสามารถตัดสินใจชีวิตดวยตัวเอง (Self-
determination) มีสิทธิและโอกาสเลือกหนทางปฏิบัติเอง และมีอิสรเสรีท่ีจะประสบความลมเหลวหรือ
เรียนรูจากความผิดพลาดของคนอื่น เชนเดียวกับคนท่ัวไป คนท่ัวไปมักมองความผิดพลาดลมเหลวของคน
พิการเปนเรื่องแปลก และพยายามปองกันให จึงกลายเปนการกีดกันเลือกปฏิบัติในท่ีสุด ท้ังท่ีคนท่ัวไปก็
ทําผิดพลาดกันอยูเสมอ  (นลินี เรืองฤทธิศักด์ิ, 2556:4) 
 ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนยุทธศาสตร
ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 โดยมีเปาหมายสูงสุดคือคนพิการไดรับการ
คุมครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มตามศักยภาพ มีสวนรวมในสังคมอยางเต็มท่ีและเสมอภาค ภายใต
สภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรค อันเปนแนวทางท่ีเคารพในคุณคา สิทธิ ความเสมอภาค และศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนตอไป(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
,2550:ไมปรากฏเลขหนา) 
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติหนาท่ีหารายไดใหรัฐเพ่ือ
นําไปพัฒนาประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะ รวมท้ังการสรางงานใหกับ
ผูแทนจําหนายตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและสงเสริมความเปนอยูของผูพิการผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะในสวนของผูพิการ ทําใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
ความเปนอยูใหดีข้ึน ท้ังทางตรงและทางออม เนื่องจากเม่ือมีการจัดพิมพสลากพิเศษออกจําหนาย 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดสรรใหกับผูพิการ และผูไรอาชีพนําไปจําหนาย ซึ่งสวนใหญเปนผู
ยากไร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2555) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาล 
 2. เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1399 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

   

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่อง “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล” ผูศึกษาไดคนควาและศึกษาแนวความคิด ตลอดจน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการศึกษาและเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดวางไว 
ดังนี้  

1.แนวคิดเรื่องเลาประสบการณ  
 2.แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองของคนพิการ 
 4.แนวคิดการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ   
 5.แนวคิดกฎหมาย และสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 6.ประวัติความเปนมาของสลากกินแบงรัฐบาลและการจัดสรร 
 7.ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  
วิธีการวิจัย 
 วิทยานิพนธเรื่อง “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก
กินแบงรัฐบาล ผูวิจัยตองการศึกษาถึงเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาล เพ่ือทราบถึงเรื่องราวชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เปนการศึกษา
ตามระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Study ) โดยวิธีวิทยาท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาปรากฏการณในครั้งนี้
เรียกวา การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา  (Life history and narrative approach) (Bridget Somekh and 
CahthyLewin 2005:156-162) เปนวิธีการศึกษาท่ีเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลาย เชน สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา การศึกษา การแพทย และการสาธารณสุข เปนตน ประวัติชีวิต และเรื่องเลา เปนการศึกษา
ทางวิธีคิด การนิยาม การใหความหมาย การตีความสถานการณ และเรื่องราวตาง ๆ ท่ีผานเขามาในชีวิตท่ี
ผูวิจัยศึกษา รวมท้ังการนําเสนอปรากฏการณทางสังคมท่ีผานเขามาในประสบการณชีวิต ผูวิจัยไดศึกษา
เรื่องเลาในอดีตท่ีผานมาและอยูในความทรงจําตลอดชีวิตของบุคคล นํามาสูการสรางอัตชีวประวัติ ดวย
การวิเคราะหกระบวนทัศนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม แบบองครวม เปนแนวคิดท่ีวา
ชีวิตของบุคคลไมไดอยูอยางอิสระแตเกิดจากสังคม ไดสราง ซึ่งเปนวิธีวิทยาท่ีอยูภายใตกระบวนทัศน
สรางสรรคสังคม คําบอกเลา สรางข้ึนโดยผูเขียนหรือผูเลา ตองการเพ่ือใหผูอานไดเขามารวมเปนสวน
หนึ่งของผูคนหรือชุมชนท่ีกําลังเผชิญกับการเอาเปรียบ มุงเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไมใชเรื่องที่
แตงข้ึน เจตนาเพ่ือใหเสียงนี้ไดยินหรือรับรู ไมตองการใหเปนเสียงเงียบ หรือ การสยบยอม หรือความพาย
แพ จึงเปนการลุกข้ึนมาตอสูกับสถาบันหรือสิ่งท่ีครอบครองอํานาจและอภิสิทธิ์ของผูท่ีถูกทําใหดูเปนคน
ชายขอบ (Beverley 2000 ;Tierney 2000, อางถึงใน นภาภรณ หะวานนท, 2550:21) 
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 การเลาเรื่องเปนการสื่อสารและทําความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณตาง ๆ  มาจากการ
เรียนรูและการจดจํา ในการดําเนินชีวิตของบุคคลจะมีเหตุการณตาง ๆ ผานเขามามากมาย โดยเม่ือมี
เหตุการณเกิดข้ึนในชีวิต เรื่องเลาจึงเปนการทบทวนประสบการณ หรือการรับรูชีวิตตนเองอยางเปนระบบ 
บุคคลสรางเรื่องราวของตนเองอยูตลอดเวลา การเลาถึงประสบการณของตนเอง จะเปนการแสดงออกถึง
การคัดคานหรือเห็นชอบในรูปแบบสังคมท่ีผูเลาเรื่องดํารงอยู การวิจัยครั้งนี้คํานึงถึงหลักการวิจัยเชิง
คุณภาพ เปนวิธีการคนหาความจริง โดยเนนการมองในภาพรวมหลากหลายแงมุม และตองใชเวลา
การศึกษา ติดตามเปนระยะเวลายาวนานและเจาะลึก รวมถึงตองใหความสําคัญและเคารพผูวิจัยในฐานะ
เพ่ือนมนุษย (นภาภรณ หะวานนท, 2552:21) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูใหขอมูลหลัก 
   ผูใหขอมูลหลักท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษา คือ ผูนําคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

 การศึกษาคนควาจากเอกสาร 
  เปนการคนควาระยะแรก ในสวนนี้คนควาประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา คนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยเอกสารขอมูล 
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน อันเปนการชี้ใหเห็นประเด็นศึกษา 

 การศึกษาภาคสนาม 
  ในสวนนี้เปนการรวบรวมขอมูลท่ี ศึกษาเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ไดแก คําอธิบายถึงมุมมองเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิต ปญหา อุปสรรคท่ีไดพบจากการดําเนินชีวิต  และการจัดการ การนําเสนอตนเองในอัตลักษณตางๆ 
ตลอดจนความสัมพันธทางสังคม โดยการศึกษาภาคสนาม หรือการเขาหา กลุมตัวอยางเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลนั้น  ๆ โดยผูวิจัยมีความเห็นวาการแสดงบทบาทท่ีแทจริงของผูวิจัยจะทําใหผูใหขอมูลหลักให
ขอมูลตาง ๆ ดวยความเต็มใจ และผูวิจัยสามารถสอบถามเรื่องราวตางๆ ไดอยางเปดเผยและซักถามใน
ประเด็นท่ีละเอียดลึกซึ้งได 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แนวคําถามหรือแนวการสัมภาษณ (Interview) เกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 2. เครื่องอัดเสียงในการสัมภาษณ  โดยการบันทึกการสนทนาระหวางผูวิจัยกับผู

สัมภาษณ 
 3. สมุดจดบันทึก เปนสมุดบันทึกประจําวันท่ีบันทึกความคิดและสถานการณตาง ๆ ท่ี

สังเกต ระหวางการพูดคุยซักถามขอมูลในการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหท่ีจะศึกษาขอมูลตอไป 
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 4. ผูวิจัย ทําหนาท่ีในการสัมภาษณสังเกตและตีความเพ่ือการทําการเขียนรายงานการ
วิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การสัมภาษณ 
   การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามของ “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณทางสงัคม
วิทยา  (Sociological Interview ) โดยใชความนิยมคุนเคย เปนการเก็บขอมูลท่ียืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ และสามารถสังเกต พฤติกรรม ปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณ และสามารถเผยใหเห็นถึง
ความรูสึกนึกคิดของผูใหสัมภาษณไดอยางละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งจะทําใหการคนหาคําตอบของการศึกษามี
ความนาเชื่อถือ โดยการสัมภาษณจะเปนลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เพ่ือสรางการสนทนา
อยางเปนธรรมชาติ ระหวางผูสัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะต้ังคําถาม และเปนผูตอบคําถามที่
ผูใหขอมูลถามกลับ โดยท้ังสองฝายจะมีสวนไดรับรูความรูสึกประทับใจ แนวความคิดซึ่งกันและกัน เปน
ลักษณะการพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกัน โดยต้ังประเด็นการ
สัมภาษณเพ่ือเชื่อมโยงความคิด ความรูสึก อาจทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลในประเด็นท่ีนาสนใจใหม ๆ เพ่ือ
ประกอบการศึกษาตอไป โดยการสัมภาษณในครั้งนี้ผูวิจัยจะเนนถึงการถายทอดเรื่องราวการดําเนินชีวิต
และประสบการณ ความรูสึกนึกคิด การนิยามตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว จากนั้นผูวิจัยจะ
สอบถามเพ่ือขยายความเพ่ิมเติมในแตละประเด็น โดยลักษณะคําถามจะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ โดยการสัมภาษณในครั้งนี้มี 3 รูปแบบคือ 

 1.การสัมภาษณ โดยการพูดคุยธรรมดา  ผูวิจัยจดจําคําถามและคําตอบท้ังบรรยากาศ 
ตาง ๆ ในการพูดคุยเอาไวแลวนํามาจดบันทึกภายหลัง 

 2. การสัมภาษณโดยการใชเครื่องบันทึกเสียง เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกไมสามารถ
เก็บรายละเอียดไดหมด จึงตองมีการบันทึกเสียงและภาพไวเพ่ือนําขอมูลท่ีอาจตกหลนมาวิเคราะหได 
ผูวิจัยจะใชการสัมภาษณลักษณะนี้ไดตอเม่ือไดอธิบายวัตถุประสงคการศึกษาแลว ผูวิจัยจะขออนุญาตใน
การบันทึกเสียง ถาไดรับอนุญาตแลว จึงสัมภาษณโดยการใชเครื่องบันทึกเสียง  

 3.การจดบันทึก มีการจดบันทึกระหวางการสนทนา โดยจดขอมูลท่ัวไป รวมท้ังความ
คิดเห็นท่ีผูถูกสัมภาษณและขอเสนอแนะในรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  การสังเกต 
   ผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตการณสนทนาจากผูใหขอมูลหลัก โดยการสังเกต
พฤติกรรมในระหวางการตอบ ระหวางการสนทนา อีกท้ังการสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูให
ขอมูลหลักเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนธรรมชาติ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหใหเกิดประโยชนสงูสดุใน
การศึกษา 
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การวิเคราะหขอมูล 
   เม่ือผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลมาใชวิธีการตีความจากขอมูลท่ีไดรับจากการ
สัมภาษณโดยมีการกําหนดแนวคําถามในการสนทนา การบันทึกขอมูลโดยวิธีกาจดบันทึก และการบันทึก
เทป การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยการตีความในบริบทตาง ๆ ของประเด็นศึกษาในแตละประเด็น โดย
วิจัยจะแบงการวิเคราะหขอออกเปน 4 ข้ันตอนคือ 
   1.เม่ือผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลความคิด มุมมอง การนิยามตนเองของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิตคนพิการ ผูวิจัยจะนําการวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิด
อัตชีวประวัติและเรื่องเลาประสบการณในการเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาล แลวนํามาสรุปผลวิเคราะห อยางคราว ๆ เพ่ือเปนตัวชี้นําประเด็นการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นอื่นตอไป 
   2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลตอไป เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนจริงมากท่ีสุดท่ีจะนํามา
วิเคราะห ตอไป  
   3.หลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว ผู วิจัยจะวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณอีกครั้งเพ่ือจัดรูปแบบความสัมพันธของขอมูลและปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกอใหเกิด
ความเขาใจถึงปญหา อุปสรรค จากเรื่องเลาและประสบการณในการเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ท่ีผูใหขอมูลไดถายทอดใหกับผูวิจัย 
   4.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การตรวจสอบขอมูลและความนาเชื่อถือของขอมูล 

  การตรวจสอบความนา เชื่อถือของขอมูลจะใชการตรวจสอบขอมูลสามเส า 
(Triangulation) โดยแบงออกเปน 3 ประเภท  
  1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล โดยการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงตาง ๆ 
เชน แหลงเวลา แหลงสถานท่ี และแหลงบุคคลท่ีแตกตางกัน นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาทุก
แหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
  2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลหลาย ๆ  
คน และในแตละคนวาไดคนพบขอมูลท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งถาผูวิจัยหรือผูเกบ็ขอมูลทุก
คนพบวาไดคนพบขอมูลท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
  3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ โดยการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากวิธีการเก็บขอมูล 
3 วิธีท่ีตางกันแลวจะไดผลเหมือนเดิม เชน ใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ  
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใชเวลาท้ังสิ้น 7 เดือนโดยเริ่มต้ังแตเดือน  กันยายน 2556 – 
มีนาคม 2557 โดยกําหนดเปน 4 ข้ันตอน คือ 
  1.ข้ันตอนการกําหนดหัวขอ ปญหา วัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ 
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  2.ข้ันตอนการสืบคนทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  3.ข้ันตอนการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และสังเกต 
  4.ข้ันตอนการนําผลขอมูลมาวิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
  1.1 ภูมิหลังของชีวิต 
  ภูมิหลังชีวิตของผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัวใหญ มีพ่ีนองรวมท้ังหมด 8 คน 
ผูใหขอมูลหลักเปนคนสุดทายผูใหขอมูลหลักมีความพิการคือ โรคโปลิโอ โดยเชื้อไวรัสระบาดในชวงป 
พ.ศ. 2507 ทําใหไขสันหลังอักเสบ และเกิดความพิการต้ังแตตอนอายุเพียง 7 เดือน จนถึงปจจุบันการรักษา
รางกายในชวงนั้นโดยการรักษาแบบตามมีตามเกิดทําใหผูใหขอมูลหลักไมสามารถหายจากโรคโปลิโอนี้
ไดแตผูใหขอมูลหลักสามารถดําเนินชีวิตประวันไดเหมือนคนปกติท่ัวไป 
  1.2 เรื่องเลาชีวิตชีวิตคนพิการทางการเคลือ่นไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาล 
  ชีวิตในวัยเด็กของผูใหขอมูลหลัก ครอบครัวไมเคยใหพบเจอโลกภายนอก เพราะกลัว
ความลําบาก ผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูภายในบานสามารถชวยเหลือตนเองได พ่ีสาวของผูใหขอมูลหลัก
เปนผูชี้นําทางกฎหมายเรื่องการจดทะเบียนคนพิการเพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิ์ในการไดรับรถเข็นโดยไม
คิดมูลคาในป พ.ศ.2542 จากนั้นครอบครัวเปนผูพาผูใหขอมูลหลักออกนอกบานเพ่ือไปพบเจอกับโลก
ภายนอก การใชชีวิตรวมกับคนภายนอกเพ่ือใหผูใหขอมูลหลักรูจักการใชชีวิตอยูรวมกับคนท่ัวไป
   ผูใหขอมูลหลักจบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปท่ี 7 มีโอกาสเขาทํางานชมรมคน
พิการ โรงพยาบาลหลวงพอเปน ในการจัดต้ังชมรมคนพิการพบการเรียนรูการใชชีวิตรวมกัน มีความ
เขาใจในความรูสึกและรับรูถึงปญหาอุปสรรคของเพ่ือนคนพิการ การทํางานไดมีโอกาส ลงพ้ืนท่ีกับ
เจานายเพ่ือคอยจดบันทึกงาน การทํางานนี้ทําใหผูใหขอมูลหลักมีเปาหมายเพ่ือตองการใหคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวรายอื่นเห็นวาความพิการไมไดเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางาน สวนนี้จึงเปนแรง
บันดาลใจทําใหผูใหขอมูลหลักตองการเปนผูใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูรวมกันของคนใน
สังคม วิธีการแกไขปญหาอุปสรรคระหวางคนปกติท่ัวไปกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
   หลังจากทํางานชมรมคนพิการโรงพยาบาลหลวงพอเปน ผูใหขอมูลหลักมีโอกาส
ทํางานในโครงการของการเผยแพร แนวคิดญี่ปุน คือ โครงการใจกลา ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน
โครงการ 3 ป ความใฝฝนในวัยเรียนของผูใหขอมูลหลักคือตองการเรียนหนังสือในวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลแตหลังจากผูใหขอมูลหลักมีโอกาสทํางานชมรมคนพิการ ทําใหผูใหขอมูลหลัก
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับเปลี่ยนเปาหมายของชีวิต จากความตองการเรียนหนังสือเปนการศกึษาในชวิีต
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จริง เพราะสามารถเรียนรูการดําเนินชีวิต  วิธีการแกไขปญหา การทํางานรวมกัน และการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่นท้ังบุคคลปกติและคนพิการ 
   เม่ือผูใหขอมูลหลักอายุ39 ป มีโอกาสทํางานองคกรอิสระโดยวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
ใหคนพิการรายอื่นเขามาพ่ึงพา และใชชีวิตรวมกับคนพิการ ตองการใหคนพิการไดรูจักตระหนักในสิทธิ์
ของตัวเองไดมีโอกาสกลาคิด กลาตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนแนวคิดและสรางความเขมเข็ง ตองการเห็นคนพิการ
ชวยเหลือตนเองได และอาชีพท่ีควบคูกับการทํางานองคกรอิสระของผูใหขอมูลหลัก คือ จําหนายสลาก
กินแบงรัฐบาลโดยผูใหขอมูลหลักเปนประธานการบริหารจัดการ คอยใหความชวยเหลือคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวท่ีถูกทอดท้ิงใหเขามาประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ประมาณ 20 คน  
   การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
เงินสวนท่ีเปนกําไร ลงทุนใหกับองคกรอิสระ ในการจัดต้ังสถานีวิทยุ และ ศูนยฝกอาชีพคนพิการ เพ่ือ
ตองการใหคนพิการออกมาใชสิทธิ์ พิทักษสิทธิ์ รูจักตระหนักในสิทธิ์ของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนแนวคิดคน
พิการสามารถพ่ึงพาและประกอบอาชีพได การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลท่ีผูใหขอมูล
หลักทําคือ สลากกินแบงรัฐบาลสมาคมท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสลากกินแบงรัฐบาลจาก
เอกชน  
   1.3 การจัดสรรสลากกนิแบงรัฐบาล 
   การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลของสมาคม ผูใหขอมูลหลักไดรวบรวมสมาชิกคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวเพ่ือนําสลากกินแบงมาจําหนายเสนอตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเม่ือสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลมีอนุมัติใหกลุมสมาชิกคนพิการนําสลากกินแบงออกจําหนาย  ผูใหขอมูลหลักและ
กลุมสมาชิกไดกําหนดการต้ังราคากลางเพ่ือใหสลากกินแบงรัฐบาลมีกําไร และจัดสรรใหกับสมาชิกคน
พิการออกจําหนายหลังจากการจําหนายและนั้นนําเงินจากการจําหนายมาบริหารจัดการโดยการแบงเปน
เงินทุนเพ่ือดําเนินการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายในงวดถัดไป สวนกําไรจัดสรรใหกับสมาชิกคน
พิการ 
   การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลธุรกิจตนเอง คือผูใหขอมูลหลักซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
จากเอกชนโดยใชเครดิต ผูใหขอมูลหลักนําสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรใหกับสมาชิกคนพิการท่ีอาศัยอยู
บานพักของตนเอง การจัดสรรโดยแบงใหตามวินัยทางการเงินของสมาชิกคนพิการแตละคนใหเหมะสม 
หากสมาชิกคนพิการใดไมสามารถจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหมดตามระยะเวลาได ผูใหขอมูลหลักจะ
เปนผูบริหารจัดการสลากกินแบงรัฐบาลสวนท่ีเหลือ จากนั้นกําหนดใหคนพิการแตละประเภทของความ
พิการกําหนดยังสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับประเภทความพิการของแตละคน สถานท่ีจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลคือปมน้ํามัน สถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไมกําหนดตายตัว มีการสลับปรับเปลี่ยนกันตาม
ความเหมาะสม 
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   1.4 แรงบันดาลใจ  
    แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก คือแรงบันดาลใจจากการไดรับพระราชทานโลเชิดชู
เกียรติแกสตรีไทยดีเดนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   จากการทํางานดานการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ คือคนพิการตองเปนคนท่ีไดคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานกฎหมาย จารีต
ประเพณี การดํารงชีวิตอิสระทําใหคนพิการกลาออกมาพบเจอกับสังคมภายนอก เรียนรูในสิ่งท่ีไมเคยรู 
สามารถประกอบอาชีพ แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเองได 
   แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก คือ ผูใหขอมูลหลักมีความตองการเงิน เพ่ือเปนทุน
ทรัพยลงทุนทําสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ การสรางสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการจัดทํา
ข้ึนเพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ และเพ่ือใหคนพิการออกมาแสดงความคิดเห็นดานตางๆ เพ่ือเปน
กระบอกเสียงใหกับคนพิการดานสิทธิ์  หนาท่ี การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีควรจะไดรับ  
   1.5 ความภาคภูมิใจ 
   ความภาคภูมิใจของผูใหขอมูลหลัก คือ การไดรับคําสั่งสอนจากมารดา มารดาสอนให
เปนคนดี ชวยเหลือผูอื่น ตอสูกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน มารดาสอนใหเรียนหนังสือสูงๆ และมารดายกให
ผูใหขอมูลหลักเปนหนึ่งในครอบครัวการใหความสําคัญมากท่ีสุด ทุกคนภายในครอบครัวจะใหความรัก 
ดูแลเอาใจใสมาก ทําใหผูใหขอมูลหลักมีความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดกําเนิดเปนลูกของมารดา ดําเนินชีวิต
อยางไมคิดยอทอตอความพิการของตนเอง 
   1.6  กลยุทธการใหกําลังใจคนพิการ 
    1.6.1 การใหกําลังใจ 
    ผูใหขอมูลหลักมีวิธีการใหกําลังใจตอคนพิการผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
สําหรับคนพิการจิตใจตกตํ่า วิธีการใหกําลังใจคือการเติมพลัง การใหคําปรึกษาฉันเพ่ือนใชคําพูดนุมนวล 
ใหอดทนสูกับปญหาท่ีเกิดข้ึน การยกตัวอยางปญหาคลายกันหรือมากกวาท่ีบุคคลอื่นพบเจอมาโดยใช
วิธีการแกไขปญหาอยางไร ยกตัวอยางคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลท่ีประสบ
ความสําเร็จ โดยการอธิบายถึงปญหาท่ีพบ วิธีการแกไขปญหา และปจจุบันเปนอยางไร 
    1.6.2 การเลาเรือ่งประสบการณ 
    ผูใหขอมูลหลักใชวิธีการเลาเรื่องประสบการณสําหรับคนพิการผูประกอบ
อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล โดยวิธีการเปนผูฟงท่ีดี  การนั่งเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันบน
พ้ืนฐานของการไมแนะนํา และไมปฏิเสธการเก็บรักษาความลับ การเลาเรื่องประสบการณ ทําใหคนพิการ
ผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกิดความสบายใจ เม่ือคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลไดรับกําลังใจเพียงพอ คนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลจะ
สามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตอไปได 
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    1.6.3 การเอาใจใสดูแล 
    ผูใหขอมูลหลักมีการเอาใจใสดูแลคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล คือ การฝกอบรมคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลการจําหนาย การ
ฝกอบรมแนวคิดการตัดสินใจ การเอาใจใสดูแลปญหาของแตละคน ดูแลท่ีพักอาศัย  การจัดงานเลี้ยงวัน
จัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล คนพิการสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลได 
  2.ปญหาและอุปสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาล 
   2.1 ปญหาความไมซื่อสัตยของสมาชิกคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาล การขโมย การละท้ิงสลากกินแบงรัฐบาลของคนพิการทําใหผูใหขอมูลหลักไมไดรับเงินคืนจาก
การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  
   2.2 ปญหาโควตาสลากกินแบงรัฐบาล คือ ผูใหขอมูลหลักไมมีโควตาสลากกินแบง
รัฐบาล การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลจากผูจําหนายเอกชนโดยใชเครดิต ทําใหเกิดดอกเบ้ีย และตนทุนสูง 
กําไรจากการจําหนายนอย กําไรจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลแตละงวดเพียงพอตอคาใชจายเกิดข้ึนแต
ไมเพียงพอตอโครงการสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ 
   2.3 ปญหาผูบริโภคการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล เรื่องการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
ในราคาแพงกวาผูประกอบการรายอื่น และรานจําหนายท่ัวไป ทําใหคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลรูสึกทอถอย 
   2.4 ปญหาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองพ้ืนท่ีจําหนายกับ
ผูประกอบการปมน้ํามันได ทําใหเกิดปญหาไมมีผูคนเดินผานและจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดไมดี 
  2.5 ปญหาคาเชาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองราคาการเชาสถานท่ี
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลได ราคาคาเชาสถานท่ีจําหนายสูง เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน กําไร
จากการจําหนายนอยลง 
   2.6 ปญหาขอจํากัดเวลาคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล ขอจํากัดทางดานเวลา คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรงบางรายไมสามารถจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลไดตลอดวัน เนื่องจากความพิการของคนพิการระดับรุนแรง เกิดแผลกดทับ และปวย
งายเปนปญหาหลักของแตละความพิการเชนกัน 
   2.7 ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล ตามสถานท่ีตางๆ ผูประกอบการปมน้ํามันบางแหงไมไดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว จึงเปนปญหาตางๆ เชน ไมมีทางลาดเพ่ือข้ึนทางเดินเทา เปนตน 
   2.8ปญหาคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรฐับาลเรือ่ง
การทอนเงินใหกับผูซื้อไมถูกตองอยูเสมอ ทําใหคนพิการบางรายขาดทุน 
  3.ความคิดเห็นตอหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
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  ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา การชวยเหลือคนพิการมากเกินไป เสมือนเปนการตอกย้ํา
ความพิการและสงเคราะหความพิการทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปลี่ยนแปลง  คนพิการไมมีความ
ต้ังใจในการออกมาประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือตนเอง   
 ระดับผูนําของประเทศ ระดับหัวหนาชุมชน หัวหนาหนวยงานภาครัฐไมมีความเขาใจ
ความรูสึกของคนพิการ หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนคือการชวยเหลือคนพิการในรูปแบบ
ตางๆ การบริจาคเงิน การบริจาครถเข็น การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตนทําใหสังคมคนพิการ
บางสวนยึดติดกับสิ่งท่ีคนพิการจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา 
 จากความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลหลักไดตัดสินใจไมขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขอรับเงินบริจาคเพ่ือจัดต้ังสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ 
ผูใหขอมูลหลักเปนผูดําเนินการหาเงินลงทุนโดยเงินสวนตัว กําไรท่ีไดจากการจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลจากการบริหารจัดการโดยผูใหขอมูลหลัก ดําเนินการโดยมีสมาชิกคนพิการเปนผูจําหนายสลากกนิ
แบงรัฐบาล การจัดต้ังสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีฝกการใชชีวิตของ
คนพิการ เพ่ือขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวใหคนพิการท้ังหลายมีอาชีพเปนของตนเอง และฝกใหคนพิการมี
ความเขมแข็งโดยใชสื่อประชาสัมพันธการสรางสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ 
 
อภิปรายผลการศึกษา   
  1.เรือ่งเลาชีวิตคนพิการทางการเคลือ่นไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล 
  คนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตองการสราง
ความเขมแข็งและใหบุคคลอื่นท้ังบุคคลปกติและคนพิการในสังคมยอมรับความสามารถ มีศักด์ิศรี มีสิทธิ
เสรีภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของเครือขายการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ(2552)  “เรื่องการดํารงชีวิต
อิสระของคนพิการ” กลาววา การสรางความเข็มแข็งใหแกคนพิการและพิทักษสิทธิคนพิการไดอยาง
สมศักด์ิศรีของความเปนมนุษย โดยไมข้ึนอยูกับความพิการวาจะรุนแรงมากนอยเพียงไร ท้ังนี้อาศยับรกิาร
และความชวยเหลือเทาท่ีจําเปน คนพิการท่ีดํารงชีวิตอิสระไดคือ ผูท่ีมีอิสระทางความคิด มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง สามารถเลือกตัดสินใจในการดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพของตนเองเปนอุดมการณท่ีสอดคลองกัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิคนพิการ การเสริมพลังใหคนพิการ สามารถเลือกและการจัดการวิถีชีวิตของ
คนพิการเอง การเขารวมใชชีวิตในสังคมเหมือนสมาชิกในสังคมท่ัวไป คนพิการทางการเคลื่อนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีแนวคิดอิสระตอการดําเนินชีวิตคอย
ชวยเหลือเพ่ือคนพิการ ใหมีอาชีพและนําผลประโยชนสวนตัวมาพัฒนาสงเสริมใหเปนประโยชนสวนรวม 
  เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
สะทอนใหเห็นวา ในสังคมปจจุบันยังมีกลุมคนอีกกลุมท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมคอยขับเคลื่อนใหสังคม
เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง หากมองในเชิงการประกอบอาชีพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว การ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอาชีพสุจริตเหมาะสมกับคนพิการ นอกจากทําใหคนพิการท้ังหลายมี
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อาชีพแลว ยังสงเสริมใหคนพิการบางรายท่ีไมยอมพบเจอกับสังคมใหออกมาตอสูชีวิต ยอมรับและดําเนิน
ชีวิตตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังเปนการลดภาระการใหความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวา ปจจุบันคนพิการมีการดําเนินชีวิตในสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
ไมไดมองความพิการเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตบทบาทของคนพิการมีมากข้ึน คนพิการมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพการดํารงอยูเพ่ือตนเองและสวนรวม สื่อนําเสนอเรื่องราวของคนพิการใน
มุมมองของผูมีความสามารถมากข้ึน การสรางหรือพัฒนาคนพิการใหเขามาอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุขนั้น สามารถดําเนินไดแนนอน ถาหนวยงานทุกฝายท้ังภาครัฐและภาคเอกชนคอยใหความ
ชวยเหลือ ไมละเลยท่ีจะปฏิบัติตอคนพิการ   
  2.ปญหาและอุปสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบง
รัฐบาล 
  คนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีความสอดคลอง
กับลักษณะความเปนคนชายขอบ เพราะเปนกลุมคนท่ีถูกแตกตางจากคนปกติท่ัวไป นําไปสูขอจํากัดใน
การดําเนินชีวิตรวมกับกลุมคนในสังคม เนื่องจากความแปลกแยกจากคนสวนรวม ความเปนชายขอบทํา
ใหคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไมไดรับการยอมรับ ละเลย
จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พวกเขาเหลานี้อยูนอกทัศนะวิสัยของสังคมและมองวาเปนภาระทาง
สังคมมากกวา 
  เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรฐับาลมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย บุญหนู(2553) “เรื่องการจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาล
สําหรับผูพิการในจังหวัดเชียงใหม” กลาววา สภาพปญหาการจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาลสําหรับผู
พิการ คือ กําไรจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลตอฉบับมีคอนขางนอย เนื่องจากราคาท่ีรับมาขายสูง หรือ
มีการนําสลากกินแบงรัฐบาลไปจัดชุดหมายเลขทําใหราคาตนทุนจําหนายเพ่ิมข้ึน เปนปญหาตอคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอยางมาก นอกจากการมีขอจํากัด
ทางดานตนทุนแลว คนพิการยังมีขอจํากัดทางดานรางกายท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการประกอบอาชีพดวย 
  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวาถาทุกคนในสังคมอยูรวมกันโดยไมมีการแบงสังคมความ
เปนชายขอบนําไปสูขอจํากัดในการดําเนินชีวิตรวมกับกลุมคนในสังคม ความคิดแตกแยกดังกลาวควรเริม่
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมองตอคนพิการใหมโดยเริ่มจากตัวบุคคล ครอบครัว จนถึงหนวยงานตางๆ  ทุก
คนจะสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ อยูรวมกันอยางมีความสุขและผูวิจัยมีความเห็นวาหากคน
พิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดรับการชวยเหลือดานราคาขาย
ของสลากกินแบงรัฐบาลตอคนพิการโดยตรงจะทําใหคนพิการมีกําไรเพ่ิมมากข้ึนและยังคงประกอบอาชพี
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตอไป 
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  3.ความคิดเห็นตอหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรฐับาลมี

ความแตกตางกับงานวิจัยของ จินตนา สาธุพันธ (2547)  “เรื่องแนวทางการพัฒนาอาชีพอิสระของคน
พิการในชุมชน” กลาววา ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ปญหาทางดาน
การเงิน โดยคนพิการสวนใหญตองการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมในดานเงินทุนมาก
ท่ีสุด ซึ่งลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดแคลนปจจัยท่ีจําเปนตอการสนับสนุนคนพิการใน
สังคมไทยในหลายๆ ดาน มีความแตกตางจากความคิดเห็นของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบ
อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลคือ การชวยเหลือคนพิการมากเกินไป เสมือนเปนการตอกย้ําความ
พิการ    และสงเคราะหความพิการ    ทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปลี่ยนแปลง  คนพิการไมมีความ
ต้ังใจในการออกมาประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือตนเอง   
  การชวยเหลือคนพิการในรูปแบบตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชน การ
บริจาคเงิน การบริจาครถเข็น การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตนทําใหสังคมคนพิการบางสวนยึดติด
กับสิ่งท่ีคนพิการจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา 
  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวา ความคิดเห็น ทัศนคติของคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มีทัศนคติท่ีแตกตางจากคนพิการท่ัวไปคนพิการท่ัวไป
ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน แตในการวิจัยครั้งนี้คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเห็นวาการไดรับความชวยเหลือมากเกนิไปทําให
คนพิการไมออกมาดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เสมือนเปนการตอกย้ําความพิการ และสงเคราะหความ
พิการมากเกินไป ทําใหคนพิการสวนใหญยึดติดกับการไดรับความชวยเหลือ สังคมจึงไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หากคนพิการทุกคนมีแนวคิดและเล็งเห็นความสําคัญของตนเอง กลาออกมาดําเนินชีวิตตอ
สังคมปจจุบัน จะทําใหคนพิการทุกคนสามารถอยูรวมกันกับคนปกติไดอยางมีความสุข 
 
ขอเสนอแนะ 
  1.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรตระหนักและสรางความเขาใจในทัศนคติท่ี
ดีตอคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เพ่ือสงผลตอมุมมองดาน
ตางๆ ในทางท่ีดี 
  2.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความสําคัญตอการทํางานของคนพิการ
ทุกอาชีพและคอยใหความชวยเหลืออยางจริงจังเพ่ือชีวิตความเปนอยูของคนพิการทุกคน 
  3.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาศึกษาเพ่ิมเกี่ยวกับชีวิตคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือนําขอมูลมาเปนพ้ืนฐานนําใชในการ
แกปญหาและชวยเหลือตอคนพิการ 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  1.งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล สามารถนําไปใชเปนพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับ คนพิการประเภทอื่น เชน คนพิการ
ทางดานการไดยิน คนพิการทางดานสายตา คนพิการทางการเคลื่อนไหวชนิดอื่น เปนตน 
  2.งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล เปนงานวิจัยดานหนึ่งเกี่ยวกับคนพิการ จึงเหมาะสําหรับเปนพ้ืนฐานในการวิจัยในประเด็นอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ดานใหมๆ วิธีวิทยาใหม เชน ความเขมแข็งของผูนําคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพ่ือขับเคลื่อน
กลุมคนพิการใหตอสูด้ินรนตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  3.งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล จึงเหมาะสําหรับเปนพ้ืนฐานในการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาคนพิการทางการเคลื่อนไหวใน
ดานอาชีพอื่นๆ  
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย
ปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะสามารถช่วยแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ให้กบัผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ต ให้
ผูใ้ช้บริการการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาทางดา้นอินเทอร์เน็ตดว้ยตนเอง และระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการ
วินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตน้ียงัมีประโยชน์กบัผูใ้หบ้ริการดว้ย เจา้หนา้ท่ี Call Center ท่ีไม่มีความ
เช่ียวชาญในดา้นเทคนิคสามารถใชร้ะบบน้ีในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาใหก้บั
ลูกคา้ได ้โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนจะน าหลกัการของระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เขา้มาใช ้ซ่ึงมีวิธีการ
ด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 1) วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 2) ออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการ
วินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 3) พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 4) ประเมินประสิทธิภาพของระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะเนน้ไปท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และการ
ออกแบบระบบ ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการของตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ในการสร้างกฎในฐานความรู้ และยงั
มีการออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบและส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้(User Interface) อีกดว้ย หลกัการ
ท างานของระบบจะมีการใหผู้ใ้ชง้านเลือกอาการน าของสาเหตุท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได ้หลงัจากนั้นระบบ
จะท าการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านในลกัษณะค าถาม-ค าตอบ เม่ือไดรั้บค าตอบจากผูใ้ชง้านแลว้ ระบบจะน าขอ้มูล
เขา้สู่กลไกอนุมาน เพ่ือคน้หาค าตอบท่ีเป็นสาเหตุใหเ้ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได ้จากขอ้มูลและความสัมพนัธ์
ในฐานความรู้ท่ีมีอยู่ เม่ือไดรั้บค าตอบซ่ึงเป็นสาเหตุของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ไดแ้ลว้ ระบบจะแสดง
ค าตอบนั้นแก่ผูใ้ชง้าน พร้อมน าเสนอแนวทางแกปั้ญหาเหล่านั้นแก่ผูใ้ชง้านดว้ย 
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Abstract  

This research is to present a development of an Expert System, in order to assist 

in analyzing the internet connection problem. The system will help solve a preliminary 

problem for the internet user by allowing the user to check and solve the internet problem 

with himself or herself. In addition, this system is also beneficial to the service provider.  

For example, a call center, who doesn’t have a technical knowledge, could use this 

system to analyze and help solve the problems for client. The developed system will use 

the principle from the expert system, which has following details: 1) Data analysis 

problems connecting to the internet 2) Design expert system to diagnose problems 

connecting to the internet 3) Develop an expert system to diagnose problems connecting 

to the internet 4) Evaluate the performance of expert system to diagnose problems 

connecting to the internet. By offering this Article will focus on data analyzing internet 

connection problems. Researchers have used the principles of Decision Tree to create 

rules in the knowledge base and also the system structure design and User Interface 

design as well. The user will have to choose the primary cause of the internet connection 

problem.  After that the system will interact with the user through questions and answers. 

When the answer is received from the user, the system will bring the information into the 

inference engine to find out the answer of the main cause of internet connection problem. 

From the information and relationship in the existing knowledge base, the answer is then 

created stating the cause for the internet connection problem; the system will display the 

answer to the user couple with providing the instruction to solve the problem to the user.   

 
Key Word(S): Expert System, Diagnostic Internet Connection Problems 

  

บทน า 
อินเทอร์เน็ตมีคุณประโยชน์และความส าคญัต่อผูค้นในยุคไซเบอร์เป็นอย่างมากในหลายๆดา้น เช่น  

ดา้นการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษาสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูลขนาดใหญ่ รวมถึงหนงัสือ
ออนไลนแ์ละหอ้งสมุดออนไลน ์นอกจากน้ี ในดา้นธุรกิจและการพาณิชย ์ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูล พูดคุย
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น เพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจในการลงทุน อีกทั้ง สามารถน าสินคา้มาจ าหน่ายใน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนของสินคา้ ในดา้นการบนัเทิง พกัผ่อนหย่อนใจ สามารถท าไดห้ลาย
รูปแบบตามความชอบและสนใจ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแมก้ระทัง่จองโรงแรมหรือท่ีพกัไดอ้ย่าง
ง่ายดาย จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เน่ืองจากการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จึงท าใหมี้ปัญหาในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ทเพ่ิมมากข้ึนดว้ย และหลาย
คร้ังท่ีเกิดปัญหา ผูใ้ชบ้ริการตอ้งโทรเขา้ไปสอบถามปัญหาจากเจา้หนา้ท่ี Call Center ทุกคร้ัง และ เจา้หนา้ท่ี 
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Call Center ท่ีจะสามารถตอบค าถามและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ใหลู้กคา้ จ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้น
เทคนิคต่างๆ และผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี หลายคร้ังท่ีพบว่าการโทรเขา้มาสอบถามปัญหาของผูใ้ชง้าน
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ ้าๆ และบางคร้ังเป็นปัญหาเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ ทางผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ี
จะพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เพ่ือช่วยในการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตข้ึน เพ่ือช่วย
แกปั้ญหาเบ้ืองต้นให้กบัผูใ้ช้บริการ เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการมีความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ทางดา้นอินเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองได ้ลดเวลาในการรอรับบริการจากทางเจา้หนา้ท่ี Call Center และช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อเขา้ไปยงัศูนยผ์ูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉัย
ปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีไดพ้ฒันาข้ึนยงัมีประโยชน์กบัผูใ้หบ้ริการดว้ย เจา้หนา้ท่ี Call Center ท่ีไม่มี
ความเช่ียวชาญในดา้นเทคนิคสามารถใชร้ะบบน้ีในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ใหก้บัลูกคา้ได ้เพ่ือตอบสนองเป้าหมายหลกัของการให้บริการ คือการท าให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  

 

ขอบเขตของการวจิยั 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือช่วยในการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือน าระบบ

ไปทดลองใชก้บัการวินิจฉยัปัญหาของผูใ้ชบ้ริการทรูอินเทอร์เน็ต  
  
วธิีการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดว้างแผนงานในการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญน้ี หมายถึง ระบบท่ีน าเอา
องค์ความรู้ของมนุษย์มาจัดเก็บไวภ้ายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ ฐานความรู้ จะเป็นท่ีเกบ็รวบรวมขอ้ความรู้ต่างๆท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีเป็นมนุษย์ และกลไกอนุมาน จะท าหนา้ท่ีตรวจสอบกฎเกณฑท่ี์อยู่ในฐานความรู้ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของ
ปัญหานั้นๆ  โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ ดงัน้ี พยุงศกัด์ิ เกษมส าราญ (2551) ได้
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการวินิจฉยัโรคระบบทางเดินหายใจ, พชัราภรณ์ ราชประดิษฐ์ (2553) ไดศึ้กษาและ
พฒันาฐานความรู้โรคขา้ว และพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด (2553) ไดพ้ฒันาฐานความรู้เร่ืองเคมี  เป็นตน้ เพ่ือการ
วินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้วินิจฉัยเหตุเสียไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาใช ้โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 
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1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
2. ออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
3. พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 ในการน าเสนอคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเนน้ท่ีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ
การออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
 เป็นขั้นตอนในการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บในฐานความรู้บนระบบผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูวิ้จยัก าหนด
แหล่งขอ้มลูไว ้ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็น
เจา้หนา้ท่ี call center ท่ีแกไ้ขปัญหาอินเทอร์เน็ตใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ โดยผูวิ้จยัก าหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ี 
call center คือ ตอ้งมีประสบการณ์ทางดา้นการแกไ้ขปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่นอ้ยกว่า 2 ปี เพ่ือใหไ้ดเ้ทคนิคการ
แกปั้ญหาท่ีครอบคลุมมากข้ึน โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเมินประสิทธิภาพ 
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สัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัค าถามและล าดบัขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ ผูวิ้จยัจะ
สมัภาษณ์โดยมุ่งไปท่ีประเดน็ท่ีตอ้งการเป็นหลกั 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร 
วารสาร หนงัสือต่างๆ และขอ้มลูจากเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 
2. ออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

ผูใ้ชง้าน จะสามารถติดต่อกบัระบบผูเ้ช่ียวชาญน้ีผ่านทางส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกอาการเสีย
หลกัแลว้ ระบบจะน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการของกลไกการอนุมาน เพ่ือคน้หาค าตอบของปัญหานั้น 
กลไกอนุมานจะคน้หาค าตอบโดยการตรวจสอบกฎเกณฑท่ี์อยู่ในฐานความรู้ ซ่ึงกฎเกณฑ ์และขอ้ความรู้ท่ีถูก
จดัเกบ็อยูใ่นฐานความรู้นั้นจะมาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์หนงัสือ ต ารา และเอกสารต่างๆ เม่ือไดค้  าตอบท่ี
เหมาะสมแลว้จะส่งขอ้มลูกลบัไปท่ีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้เพ่ือแสดงผลค าตอบใหแ้ก่ผูใ้ชง้านต่อไป 

 
 

หนงัสือ/
เอกสาร/ต ารา

ต่างๆ ฐานความรู้การวินิจฉยัปัญหา 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

กลไกการ

อนุมาน 

ฐานความรู้ 

กฎและค าแนะน า 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ส่วนติดต่อกบั

ผูใ้ช ้

ผู้ใช้งาน 
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2.2 ขั้นตอนการท างานของระบบ (Flowchart) 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 
 เม่ือผูใ้ชง้านเร่ิมใชง้านระบบวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ผูใ้ชง้านจะตอ้งเลือกอาการเสีย
หลกั โดยระบบจะมีขอ้มูลไวใ้หผู้ใ้ชง้านเลือก เม่ือผูใ้ช้งานเลือกอาการเสียหลกัแลว้กลไกอนุมานในระบบจะ
ท าการคน้หาค าตอบ ซ่ึงค าตอบท่ีไดคื้อสาเหตุการเสีย และระบบจะแสดงสาเหตุการเสีย พร้อมแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูใ้ชง้านไดท้ราบ 
 

2.3 ออกแบบฐานขอ้มลู ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบฐานขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การออกแบบการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ จะท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล และการคน้หา ทาง

ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรม mysql ในการจัดการฐานข้อมูล และไดท้ าการออกแบบฐานข้อมูล        ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

เร่ิม 

ผูใ้ชเ้ลือกอาการเสีย

หลกั 

กลไกอนุมานวินิจฉยัปัญหา

การใชง้านอินเทอร์เน็ต 

แสดงสาเหตุการเสีย 

และแนวทางการแกไ้ข 

เสร็จส้ิน 
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 ตารางท่ี 1 ตารางอาการเสียหลกั 
ช่ือเขตขอ้มลู ประเภท ขนาด รายละเอียด หมายเหตุ ตวัอยา่ง 

error_id Int 3 รหสัอาการเสียหลกั PK 001 
error_name Varchar 30 ช่ืออาการเสียหลกั  ไฟ Router ไม่ติด 
error_des Varchar 50 รายละเอียดอาการเสียหลกั  ไฟของ Router ไม่ติด 

หรือกระพริบ 
node_id Int 3 รหสัโหนด FK 100 

 
ตารางท่ี 2 ตารางโหนด 

ช่ือเขตขอ้มลู ประเภท ขนาด รายละเอียด หมายเหตุ ตวัอยา่ง 
node_id Int 3 รหสัโหนด PK 100 

question_id Int 3 รหสัค าถาม FK 200 
ans_id Int 1 รหสัค าตอบ FK 1 

node_id_next Int 3 รหสัโหนดถดัไป  101 
Cause_id Int 3 รหสัสาเหตุเหตุเสีย FK 500 

 
ตารางท่ี 3 ตารางค าถาม 

ช่ือเขตขอ้มลู ประเภท ขนาด รายละเอียด หมายเหตุ ตวัอยา่ง 

question_id Int 3 รหสัค าถาม PK 200 

question_des Varchar 50 ค าถาม  ไฟ Router ติดหรือไม่ 

 
ตารางท่ี 4 ตารางค าตอบ 

ช่ือเขตขอ้มลู ประเภท ขนาด รายละเอียด หมายเหตุ ตวัอยา่ง 
ans_id Int 1 รหสัค าตอบ PK 1 

ans_des Char 1 ค าตอบ  Yes 
**หมายเหตุ : 1= Yes , 2 =No 
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ตารางท่ี 5 ตารางสาเหตุเหตุเสีย 
ช่ือเขตขอ้มลู ประเภท ขนาด รายละเอียด หมายเหตุ ตวัอยา่ง 

cause_id Int 3 รหสัสาเหตุเหตุเสีย PK 500 
cause_des Varchar 50 สาเหตุเหตุเสีย  Router เสีย 
Solution Varchar 100 วิธีการแกปั้ญหา  เปล่ียน Router 

 
โดยท่ี PK หมายถึง Primary Key 
           FK หมายถึง Foreign Key 
 
2.4 แผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มขอ้มลู (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มขอ้มลู (ER Diagram) 
 
 2.5 สร้างเคร่ืองมือส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างการแกปั้ญหา ดา้นความเช่ือมโยงของขอ้ค าถาม และความถกูตอ้งของค าตอบ โดย
ใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ดา้นคอมพิวเตอร์ และดา้นการสร้างเคร่ืองมือใน
การวิจยั ใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง อย่างละ 1 คน เป็นผูป้ระเมินแบบสอบถาม และจะวดัความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม ดว้ยวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence)  (บุญชม ศรีสะอาด : 2545)  
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3. พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 ผูวิ้จยัมีกระบวนการในการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิม 
3.2 การถอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ  
3.3 การสร้างตน้แบบและสร้างฐานกฎ 
3.4 พฒันาผูเ้ช่ียวชาญ 
3.5 ทดสอบและปรับปรุงระบบใหส้มบูรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5 กระบวนการในการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

(ท่ีมา: วิลาศ และบุญเจริญ 2535) 
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา 

 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหา โดยผูวิ้จยัท าการศึกษาขอ้ปัญหา และวิธีการแกไ้ขปัญหา
เบ้ืองตน้จากผูเ้ช่ียวชาญ และเอกสารต่างๆ  
 ซ่ึงจากการศึกษาระบบงานเดิม พบวา่ เม่ือผูใ้ชบ้ริการประสบปัญหา จะโทรเขา้มาสอบถามขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ี Call Center เป็นจ านวนมาก บ่อยคร้ังท่ีพบว่าปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อเขา้มาเป็นปัญหาเล็กนอ้ย 
และบางคร้ังท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรเขา้มาแต่ติดเจา้หนา้ท่ี Call Center หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงไม่มีความรู้ดา้นเทคนิค จึง
ตอ้งโอนสายมายงัเจา้หนา้ท่ีเทคนิค ท าใหบ้างเวลาจ านวนเจา้หนา้ท่ี Call Center อาจจะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเสียเวาลา และค่าใชจ่้ายในการรอสาย เป็นสาเหตุท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่พึงพอใจ
ในการใหบ้ริการได ้

วเิคราะห์ปัญหา การถอด

ความรู้ 

 

พฒันา

ฐานความรู้ 

สร้างต้นแบบ

และสร้างฐาน

กฎ 

 ทดสอบระบบ ปรังปรุง 

ระบบสมบูรณ์ 
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 วิธีการหน่ึงซ่ึงผูวิ้จยัเลือกใชใ้นการจดัขั้นตอนในการแกปั้ญหาคือ การจดัการความรู้ในรูปแบบตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decision Tree) เน่ืองจากในกรณีท่ีความรู้มีขนาดใหญ่และซบัซอ้น การใชโ้ครงสร้างตน้ไมจ้ะเป็น
วิธีการท่ีสะดวก   
 

3.2 การถอดความรู้ 
 ความรู้เก่ียวกบัเหตุเสียต่างๆของการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะถูกรวบรวมความรู้ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแกปั้ญหาอินเทอร์เน็ต และขอ้ความรู้ท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องผู ้
ใหบ้ริการ 
 

3.3 การออกแบบและสร้างฐานกฎ 
 การสร้างตน้แบบในระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จะเลือกใช้
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนความรู้ต่างๆท่ีไดร้วบรวมมา เพ่ือใหเ้ป็นฐานกฎ 
โดยผูวิ้จยัไดท้ าการออกแบบผงังานของแต่ละขอ้ปัญหาของอินเทอร์เน็ต ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 6  แสดงตวัอยา่งตน้ไมต้ดัสินใจของการวินิจฉยัปัญหาอินเทอร์เน็ตอาการไฟ POWER ไม่ติด/กระพริบ 
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จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากจากออกแบบผงังานมาสร้างอยู่ในรูปแบบของฐานกฎโดยขอ้มูลจะอยู่ใน
รูปแบบของกฎ  IF……….THEN………..  โดยใชโ้ปรแกรม WEKA ในการสร้างกฎ โดยเราจะแปลงเป็นกฎ
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 กฎท่ี 1 IF (ไฟ Power ติด = Y)   
          THEN (อุปกรณ์ Router ปกติ) 
 กฎท่ี 2 IF (ไฟ Power ติด = N) AND (เปิด Router = N) 
          THEN (ตรวจสอบการเปิด Router) 
 กฎท่ี 3 IF (ไฟ Power ติด = N) AND (เปิด Router = Y) AND (ต่อปลัก๊เขา้กบัเตา้รับ = N) 
          THEN (ตรวจสอบการต่อปลัก๊เขา้เตา้รับ) 

กฎท่ี 4 IF (ไฟ Power ติด = N) AND (เปิด Router = Y) AND (ต่อปลัก๊เขา้กบัเตา้รับ = Y)    
             AND (เตา้รับมีไฟ = N) 
          THEN (ตรวจสอบเตา้รับ/ตรวจสอบการไฟฟ้า) 
กฎท่ี 5 IF (ไฟ Power ติด = N) AND (เปิด Router = Y) AND (ต่อปลัก๊เขา้กบัเตา้รับ = Y)    
             AND (เตา้รับมีไฟ = Y) AND (อุปกรณ์ Adapter มีไฟเขา้ = N) 
          THEN (ตรวจสอบAdapter) 
กฎท่ี 6 IF (ไฟ Power ติด = N) AND (เปิด Router = Y) AND (ต่อปลัก๊เขา้กบัเตา้รับ = Y)    
             AND (เตา้รับมีไฟ = Y) AND (อุปกรณ์ Adapter มีไฟเขา้ = Y) 
          THEN (ตรวจสอบ Router) 

    
2.4 การออกแบบส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้(User Interface) 

ซ่ึงใชเ้ป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบ โดยหนา้ต่างใชง้านจะประกอบ
ไปดว้ย  

 ส่วนเมนู 
- เมนูตรวจสอบเหตุเสีย 
- เมนูสาระน่ารู้ 
- ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ 

 ส่วนพ้ืนท่ีการท างาน 
- แจง้อาการน าของเหตุเสีย 
- โตต้อบกบัผูใ้ชร้ะบบ 
- แสดงผล 
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ภาพท่ี 7 แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างการใชง้านของระบบ 
 

สรุปผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าหลกัการของระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เขา้มาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงมี
วิธีการด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
2. ออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
3. พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเนน้ไปท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

และการออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของ
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เขา้มาใชใ้นการสร้างกฎ ท่ีเกบ็ไวใ้นฐานความรู้ ส าหรับการคน้หาค าตอบของ
ปัญหา และในการวิจยัต่อไป ผูวิ้จยัจะใชโ้ปรแกรม JESS (Java Expert System Shell) เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ โดยระบบท่ีไดจ้ะสามารถวินิจฉัยปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่ผูใ้ช้บริการ 
พร้อมน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ย 
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การปรับเปลยีนแนวความคิดของจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 

 

New Trend towards Depiction of Thai Mural Paintings initiated by HM. King 
Chulalongkorn the Great (Rama V) 
 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาครังนีเพือตอ้งการทราบการแนวทางเปลียนแปลงในการ

เขียนจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 5 โดยคาํถามสําคญัในงานวจิยัคือจิตกรรมฝาผนงัเหล่านีสะทอ้นพระ

ราชประสงคด์า้นต่างๆ ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัอย่างไรบา้ง  

 การศึกษาทาํใหพ้บวา่ปัจจยัสองประการทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางดา้นจิตรกรรมอย่าง

รวดเร็ว ไดแ้ก่ ประการแรก  การประดบัตกแต่งภายในพระอารามแบบใหม่ ส่วนอีกประการหนึงคือ ความ

สนใจในกระแสสัจนิยมทีมีมากขึน ทงันีสามารถแบ่งเนือหาเรืองราวจิตรกรรมออกไดเ้ป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1. จิตรกรรมแบบประเพณี เรืองชาดกและพุทธประวติั  

2. จิตรกรรมเชิงสัจนิยมในพระราชนิยมรัชกาลที 4  

3. จิตรกรรมเรืองตาํนานและประวติัศาสตร์  

 เรืองราวต่างๆ ทงั 3 หวัขอ้ขา้งตน้ไดใ้ชเ้ป็นเรืองหลกัในการเขียนเป็นจิตรกรรมดว้ยเหตุผล

สําคญัในเรืองสุนทรียภาพในงาน และความสอดคลอ้งกบับริบทดา้นสถาปัตยกรรม อนัเป็นพระราช

ประสงคใ์นของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้อยู่หวั 

 การรับรู้ทีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาหรือความเชือโบราณของคนในสังคมไทย ไดถู้กทา้ทายจาก

ความคิดสมยัใหม่จากโลกตะวนัตก ซึงสิงเหล่านีเป็นเงือนไขให้ชนชนันาํทีมุ่งหวงัจะปรับปรุงพฒันาตน

และชาติใหพ้ร้อมและเหมาะสมสําหรับยุคสมยัใหม่ บรรยากาศแห่งการเปลียนแปลงเช่นนีเองทีส่งผลไป

ยงัเรืองอืนๆ รวมถึงงานจิตรกรรมทีเปลียนแปลงอย่างยิงเมือกระแสสัจนิยมและมนุษยนิยมไดเ้ขา้มา ใน

ขณะเดียวกันศิลปกรรมก็มีแนวโน้มไปในการแสดงความงดงามมากกว่าการสร้างเพืออุทิศถวายเพือ

ศาสนาดงัทีผ่านมา ถึงกระนนัผลงานจิตรกรรมฝาผนงัเหล่านี คงรักษาเอกลกัษณ์ของศิลปกรรมไทยและ

เป็นหลกัฐานสําคญัในการรักษาเอกลกัษณ์เหล่านี 

 

คําสําคัญ : พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, รัชกาลที 5, จิตรกรรมฝาผนงั, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
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New Trend towards Depiction of Thai Mural Paintings initiated by 
His Majesty King Chulalongkorn the Great (Rama V) 

 
Abstract 

 
 The purpose of the study is an attempt to explain what was a new trend towards 

conception of depiction of murals painted in the reign of King Chulalongkorn the Great 

(Rama V, Reigned 1868-1910) by means of collecting and analyzing data on mural paintings 

of some temples, ordered to be built and reconstructed by His Majesty the King.  

 A question raised upon this study is to figure out what was the concept and objective 
of His Majesty the King to have a depiction on the wall of those temples as such. Eight 
temples, namely, Paramaiyikawat, Ratchapradit, Senasanaram, Senasanaram, 
Bawonniwetwihan, Phothinimit, Arunratchawararam, Benchamabophitdusitwanaram and 
Rachathiwat, were served as subject of study. 
 These findings obtained. Two factors in changing of concept of depiction during that 

time were as follows: 1) A new style of architecture and interior decoration was adopted; 2) 

New attitude of realism prevailed. Accordingly, the murals depicted three theme: 1) Episode 

of Buddha’s life and Jataka; 2) Historical and legendary scenes; 3) Realistic style of 

depiction, initially adopted in the former reign (the reign of His Majesty King Mongkut). 

Stories based on the above themes to be painted were varied during the rapid change of 

Rattanakosin style of Thai art in the latter half of 19th century CE. It is noticeable that His 

Majesty the King’s preference focused on the aesthetic of murals, placed appropriately and 

meaningfully. Thus, all stories on the temple’s walls were well chosen and painted 

specifically, not traditionally. Each depicted storyline shares some logical contributions with a 

space; it sensibly relates its architectural context. 

 The previous perception of Thai people had been challenged by a modernization 

from the Western world that forced the Thai leader-group to adjust themselves and their 

country to overcome the current situation. The atmosphere of reformation consequently 

brought about a great change in various dimension including art which is exemplified by the 

above depiction of murals. The movement of realism and humanism was a powerful effect 

that it had on depiction of Thai mural paintings. The art itself served not only religion like 

before, but also was designed and assigned to express its beauty as it was. On the other hand, 

it promoted an expression of national identity. 

 
Key words : King Chulalongkorn the Great, Mural Paintings, Murals, Rattanakosin Style, 
Thai Art 
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บทนํา  

 นบัแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที 3 เป็นตน้มา เป็นยุคทีมีการ

เปลียนแปลงทางศิลปกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะเมือกระแสความสมจริงจากชาติตะวนัตกเริมเขา้มา ซึงจะ

เห็นไดช้ดัถึงเรืองพฒันาการของงานช่างงานจิตรกรรมฝาผนงัทีมีอิสระในการแสดงออกมากขึนรวมถึง

เรืองเทคนิคต่างๆ จากจิตรกรรมตะวนัตกซึงนาํมาประยุกตใ์ชต้วัอย่างจิตรกรรมเรืองชาดกและพุทธประวติั

ทีเขียนในสมยันีทีมีความพยายามสอดแทรกภาพวถิีชีวติ อารมณ์ และการเคลือนไหวภายในภาพจิตรกรรม

อย่างลงตวั อย่างไรก็ตามตวัเนือเรืองทีนาํมาเขียนก็ยงัยึดติดตามจิตรกรรมแบบประเพณี ทียงัมีเรืองเชิง

ปรัมปราคติ หรือยงัแสดงเรืองอิทธิปาฏิหาริย ์เช่น ภาพเทพเทวดาต่างๆ ภาพเกียวกบัไตรภูมิโลกสัณฐาน

ตวัอย่างสําคญัที พระอุโบสถ วดัสุวรรณาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ไดเ้กิดกระแสแห่งการเปลียนแปลงฟืนฟูพระพุทธศาสนาขึน โดย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเมือทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุ ได้ทรงก่อตัง

ธรรมยุติกนิกายขึน มุ่งเนน้ไปทีการใหภิ้กษุเคร่งครัดในขอ้ธรรมวนิยั กระแสดงักล่าวนีไดส้ะทอ้นออกมา

อย่างชดัเจนทีสุดผ่านงานศิลปกรรมทีเป็นภาพจริยวตัรสงฆใ์นแบบต่างๆ ทีเป็นภาพอุปมาจากหลกัธรรม 

การเขียนจิตรกรรมทีแสดงขอ้วตัรปฏิบติั และวนิยัสงฆ ์รวมไปถึงการเขียนภาพทีสะทอ้นวถิีชีวติภายใตว้ถิี

ชีวิตและประเพณีในพระพุทธศาสนา ซึงสะท้อนความคิดอย่างมนุษยนิยมไดช้ดัเจน จากการศึกษา

จิตรกรรมดงักล่าวนีพบวา่เป็นแนวพระราชประสงคข์องพระองคใ์นการขดัเกลาสังคมผ่านงานศิลปกรรม 

โดยจะพบการเขียนเรืองเช่นนีในกลุ่มพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุตเป็นสําคญั และยิงชดัเจนขึนในสมยั

รัชกาลที 4 ดงัตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนงัทีพระอุโบสถ วดับวรนิเวศวหิาร เป็นตน้  

 จากกระแสทีปรากฏคือเรืองแบบประเพณี และเรืองทีสะทอ้นจริยวตัรสงฆ์ ซึงเกิดขึนและ

เป็นแบบแผนทีนิยมเขียนเป็นงานจิตรกรรมในสมยัก่อนหน้า ทาํให้เกิดประเด็นคาํถามในงานวิจยัว่า 

ลกัษณะหรือแนวทางของจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลที 5 จะมีในรูปแบบหรือลกัษณะเป็นเช่นใด และ

หากมีการเปลียนแปลงจะเป็นไปในลกัษณะแนวทางใด เนืองจากสมยัดงักล่าวได้มีการเปลียนแปลง

รูปลกัษณ์ศิลปกรรมในดา้นต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะการใช้งานช่างแบบตะวนัตก ทงัการก่อสร้างและ

การตกแต่งภายใน จึงอาจทาํให้ทราบถึงทิศทางการเปลียนแปลงการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนงั 

นอกจากนีไดเ้ลือกศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มพระอารามทีโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างขึนหรือบูรณปฏิสังขรณ์ หรือ

รวมถึงพระราชดาํริให้เขียนงานจิตรกรรมขึน เพือจะสามารถวิเคราะห์ถึงแนวทางพระราชประสงค์ที

ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัไดว้า่เป็นอย่างไร 
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 ในการศึกษาครังนีเลือกพระอารามทงัหมด 8 แห่งดว้ยกนัไดแ้ก่ วดัปรมยัยิกาวาส วดัราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม วดัอรุณ

ราชวราราม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวดัราชาธิวาส 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษารูปแบบเทคนิคและการเปลียนแปลงงานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลที 5 ที

ปรากฏในพระอาราม 

 2. เพือศึกษาเกียวกบับริบทดา้นต่างๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลง รวมถึงแนวคิดทีปรากฏใน

งานจิตรกรรมสมยันนั 

 3. เพือวเิคราะห์พระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซึงเป็นองค์

ริเริมและกาํหนดแนวทางการสร้างสรรคจิ์ตรกรรม หรือบูรณะงานจิตรกรรมฝาผนงัในพระอารามต่างๆ 

ในรัชสมยัของพระองค ์

 

วิธีการวิจัย 

 1. ศึกษาผลงานวิชาการในอดีตทีผ่านมาเกียวกบังานจิตรกรรมสมยัช่วงรัชกาลที 5 และ

คน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารทีเกียวขอ้งกบักบังานจิตรกรรมภายในวดัต่างๆ ทีปรากฏงานจิตรกรรม ซึง

สันนิษฐานวา่ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที 5 โปรดฯใหเ้ขียนขึนในพระอารามต่างๆ 

 2. ออกสํารวจศึกษาเก็บขอ้มูลงานจิตรกรรม และงานศิลปกรรมอืนๆ ภายในพระอาราม ตาม

เป้าหมาย 

 3. วเิคราะห์ผลทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสารดา้นประวติัศาสตร์ต่างๆ และงาน

ศิลปกรรมทีเกียวขอ้ง 

 4. สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอขอ้มูลโดยเรียบเรียงเป็นงานวจิยั 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและสํารวจพระอารามทงั 8 แห่ง สามารถจดักลุ่มตามเนือหาเรืองราวจิตรกรรม

ฝาผนงัไดด้งันี 

 1. จิตรกรรมแบบประเพณี เรืองชาดกและพุทธประวติั - พระอารามทีพบไดแ้ก่ วดัปรมยัยิกา

วาส วดับวรนิเวศวิหารอรุณราชวราราม วดัเบญจมบิตร และวดัราชาธิวาส โดยถึงแม้ว่ารัชสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจะเป็นช่วงทีปรากฏความรับรู้เขา้ใจในเรืองวทิยาศาสตร์ รวมถึง

ความคิดอนัเป็นสัจนิยมแลว้ แต่การเลือกจิตรกรรมฝาผนงัทีมาเขียนเป็นเรืองราวประดบัพระอุโบสถยงัคง

ปรากฏความนิยมในเรืองพุทธประวติัหรือชาดกอย่างไม่เสือมคลาย ทงันียงัมีเงือนไขพิเศษบางประการที

แตกต่างกนัไปแต่ละแห่งดว้ย  

 ตวัอย่าง เช่น วดัอรุณราชวราราม เขียนจิตรกรรมเรืองพุทธประวติัและชาดกในทาํนองของ

การอนุรักษแ์บบคนในยุคสมยัใหม่ มีจุดประสงคเ์พือสงวนรักษาใหค้นรุ่นลูกหลานไดเ้ห็นฝีมือช่างในอดีต 

มากกวา่การเขียนตามอย่างระเบียบประเพณีจิตรกรรมอย่างคนโบราณ จิตรกรรมวดัเบญจมบพิตรและวดั

ราชาธิวาส มีหลกัการและเหตุผลการเลือกเรืองพระพุทธประวติัมาเขียน เนืองจากพระราชประสงค์ ที

มุ่งเนน้ไปทีสุนทรียภาพของจิตรกรรม ซึงการเขียนแบบประเพณีจะสือถึงความงามทีจะใช้ผนงัประดบั

ตกแต่งไดดี้กว่าภาพอุปมาธรรม ถึงกระนนัพระองค์ทรงระมดัระวงัอย่างยิงในกรณีทีอาจจะสือถึงการ

แสดงความเชือถืออย่างงมงายในเรืองปรัมปรา แต่ทรงถือความงามในฝีมือช่างเป็นสําคญั 

 2. จิตรกรรมเชิงสัจนิยมในพระราชนิยมรัชกาลที 4 - พระอารามทีพบการเขียนเรืองดงักล่าว

นีไดแ้ก่ วดัปรมยัยิกาวาสวดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวหิาร และวดัราชาธิวาส พระอารามกลุ่มนีสะทอ้น

ใหเ้ห็นการสืบทอดงานช่างในพระราชนิยมตามแบบพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที 4 

อาจเป็นเพราะวดักลุ่มนี เป็นวดัตน้รัชกาล ซึงมีการสร้างปฏิสังขรณ์คาบเกียวกบัรัชกาลก่อน หรือเป็นวดั

หลวงฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นเหตุใหมี้การสืบต่อทางดา้นรูปแบบงานช่าง ทงัภาพเทพชุมนุมทีเหาะลอยอย่าง

อิสระหรือภาพทีเป็นเรืองจริยวตัรสงฆต่์างๆ ทาํให้เห็นว่ากระแสการฟืนฟูพระศาสนาและแนวความคิด

เรืองมนุษยนิยมซึงมีผลกระทบต่องานศิลปกรรมยงัคงมีบทบาทต่อเนืองมาถึงรัชกาลนี และยงัคงพบอยู่ใน

จิตรกรรมทีสร้างตามพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที 5 ดว้ย 

 อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาแลว้กลบัไม่พบหลกัฐานทีพอจะบอกไดว้่าพระองค์จะทรงโปรด

ปรานการเขียนเรืองราวเช่นนี ตวัอย่างเช่น พระอุโบสถ วดัราชาธิวาส เนืองจากอาจทรงเห็นว่าเรืองอสุภ

กรรมฐานเป็นเรืองทีดูซาํซากและไม่สามารถเขียนเป็นงานจิตรกรรมทีสวยงามแปลกใหม่เพือประดบัพระ
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อุโบสถได ้จึงทรงมีพระราชดาํริใหเ้ขียนเรืองอสุภกรรมฐานไวภ้ายในห้องเฉพาะสําหรับผูต้อ้งการเจริญ

สมาธิแทน ซึงกลายเป็นเรืองของการคาํนึงหนา้ทีใชส้อยและการออกแบบอาคารทีเป็นตวักาํหนดสาํคญัใน

การเขียนภาพจิตรกรรม 

 3. จิตรกรรมเรืองตาํนานและประวติัศาสตร์ - พระอารามทีปรากฏเรืองเกียวกบัตาํนานและ

ประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ วดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัโพธินิมิตร พระทีนงัทรง

ผนวชในวดัเบญจมบพิตร โดยเนือหาในเชิงตาํนานและประวติัศาสตร์นบัเป็นอีกกระแสหนึงทีไดรั้บความ

นิยมสืบต่อจากสมยัรัชกาลที 4 โดยเป็นทีน่าสังเกตวา่เรืองทีเป็นเชิงตาํนานก็จะยงัคงมีความเกียวขอ้งกบั

พระพุทธศาสนาอยู่ เช่นเรืองตาํนานพระพุทธชินราช เรืองการอญัเชิญกิงพระศรีมหาโพธิมาลงักาทวีป ที

น่าสังเกตก็คือ เรืองราวประวติัศาสตร์มกัจะยกเอาสิงทีอยู่ใกลค้วามรับรู้ ความสนใจมาแสดงไว ้เช่น งาน

วรรณกรรมต่างๆ ภาพบนัทึกประวติัศาสตร์เหตุการณ์สําคญัและพระราชกรณียกิจทีพระเจา้แผน่ดินไดท้รง

กระทาํไวเ้พือบา้นเมือง 

 การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัดว้ยเรืองราวต่างๆ เช่นทีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นถึง

การตืนตวัและสํานึกในการรับรู้ดา้นประวติัศาสตร์ในแบบอย่างสมยัใหม่ในเวลานนัอีกดว้ย ทงันีตวัอย่าง

พระอารามทีมีจิตรกรรมฝาผนงัตามแนวพระราชประสงค ์ทีหยิบยกเอาเรืองประวติัศาสตร์มาถ่ายทอดเป็น

งานจิตรกรรม ไดแ้ก่ วดัราชประดิษฐ์และวดัเสนาสนาราม ทีใช้การเขียนภาพการเสด็จฯ หวา้กอเพือ

ทอดพระเนตรสุริยุปราคา โดยภาพนีไดคู่้เคียงกบัภาพจิตรกรรมเรืองพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึงไดบ้อก

นยัเกียวกบัพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทีทรงไดป้รับปรุงเปลียนแปลง

การพิธี ซึงหากมองโดยรวมจะเห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงใชจิ้ตรกรรมทงัสอง

เรืองในการเป็นสือทีบนัทึกเรืองราวและเฉลิมพระเกียรติพระบรมมหาชนกนาถ ในบริบทพระอารามที

เกียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นอย่างดี 

 ทงันีหากกล่าวโดยสรุปก็คือการเปลียนแปลงในงานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลที 5 นนั 

โดยรวมเป็นเรืองของความชดัเจนในฝีมือช่างทีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก โดยเฉพาะเรืองการเขียน

ทิวทศัน์ดว้ยหลกัทศันียภาพทีพฒันาขึน การใช้โทนสีทีตดักนั แต่ยงัคงความสมจริง การเลือกเรืองการ

เขียนจิตรกรรมเรืองต่างๆ อย่างมีจุดประสงคที์เฉพาะและมาจากความคิดคาํนึงถึงความเหมาะสมแก่บริบท

ไม่ทางใดก็ทางหนึง ซึงต่างจากในอดีตทีมีขนบหรือกฎเกณฑต์ายตวัในการเขียนเรืองชาดกและพระพุทธ

ประวติั นอกจากนนัแลว้ยงัใช้ความหลากหลายของเรืองราวต่างๆ มาเขียนเป็นจิตรกรรมในแนวทางที

แปลกใหม่ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัสองประการสําคญัทีนาํไปสู่การเปลียนแปลงและมีพฒันาการทางเชิงช่างคือ ประการ

แรก การเปลียนแปลงในเรือการออกแบบประดบัตกแต่งภายในพระอาราม ซึงมีทิศทางหลากหลายมากขึน 

ประการทีสอง คือ ความนิยมสนใจในเรืองสัจนิยมสมจริงอนัเป็นกระแสเคลือนไหวทางสังคมตาม

แบบอย่างโลกตะวนัตก ซึงทาํใหก้ารเขียนจิตรกรรมไม่จาํกดัอยู่ในเรืองแบบประเพณีแบบเดิม ปัจจยัทงั

สองประการไดส่้งผลใหง้านจิตรกรรมแบบต่างๆ ทีเคยมีอยู่ ไดป้รับเปลียนใหมี้การแสดงออกใหม่มากขึน

ทงัในแง่เทคนิคและเนือหาเรืองราว 

 นอกจากเรืองของรูปแบบแลว้ยงัสามารถวเิคราะห์และอนุมานถึงพระราชประสงค์และพระ

ราชนิยมในงานจิตรกรรมและขยายความไปถึงศิลปกรรมดา้นอืนๆ ไดอ้ีกดงันี 

 พระราชประสงค์เรืองการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - จะเห็น

ไดจ้ากการทีทรงสานต่อการสร้างและสถาปนาพระอารามต่างๆ ซึงยงัคงัคา้งจากรัชกาลก่อนจนแลว้เสร็จ 

ในขณะเดียวกนัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวัทรงโปรดเกลา้ฯ ให้เขียนงานจิตรกรรมซึง

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทรงคาํนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เช่นการเขียนภาพเทพชุมนุมตาม

พระราชดาํริและพระราชนิยมในสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงกาํหนดไวก่้อนในวดัต่างๆ รวมถึงการ

เขียนจิตรกรรมในเรืองทีเป็นแนวพระราชประสงค ์เช่น ภาพทีเกียวกบัจริยวตัรสงฆ ์ไวใ้นพระอารามหลวง

ฝ่ายธรรมยุต  

 นอกจากนี มีการเขียนภาพจิตรกรรมแสดงถึงพระอจัฉริยภาพของรัชกาลที 4 ในดา้นต่างๆ 

เช่นภาพเสดจ็พระราชดาํเนินหวา้กอ หรือภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นตน้ (ภาพที 1) การเขียนภาพที

เกียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 4 ยงัทาํให้เห็นมุมมองเพิมเติมในเรืองการ

นําเสนอภาพของสถาบันพระมหากษตัริย์อย่างใหม่ (จากเดิมทีเป็นฐานะของสมมติเทพ หรือพระ

โพธิสัตว)์ แต่เป็นในฐานะทีเป็นบุคคลสามญัผูมี้ความรู้ความสามารถในการปกครองบริหารประเทศ ดงั

ปรากฏจิตรกรรมทีพระทีนงัทรงผนวช (ภาพที 2) 

 

 พระราชประสงค์ในการแสดงประวัติศาสตร์ของชาติสยาม - ท่ามกลางสภาวะความ

ล่อแหลมทางการเมืองและการกดดนัจากชาติตะวนัตกผู ้ล่าอาณานิคม ทาํให้พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงตระหนกัถึงการแสดงออกถึงความเจริญและเอกลกัษณ์ของชาติผ่านทางวิธีการ
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ต่างๆ ทีเห็นไดช้ดัคือการใชศิ้ลปกรรมเป็นสือทีแสดงความเป็นมาของประวติัศาสตร์ชาติสยาม  ซึงอาจ

เป็นผลพวงมาจากกระแสความตืนตวัทางดา้นความรู้ทางประวติัศาสตร์ทีเกิดขึนในยุคสมยันนัดว้ย  

 ตวัอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมจากโคลงพระราชพงศาวดาร เรืองจากพงศาวดารเหนือ และภาพ

พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึงเป็นเรืององค์ความรู้อนัสั งสมมาอย่างช้านาน หรือตาํนานประวติัศาสตร์ที

ไดรั้บการพิสูจน์คน้ควา้เพิมเติมช่วงสมยัดงักล่าว จนกลายมาเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงั ทงันีการพบภาพ

จิตรกรรมทีเกียวกบัตาํนานและประวติัศาสตร์พบมากขึน อาจเป็นสืออย่างใหม่ทีให้ความรู้เรืองราวต่างๆ 

แทนการใชภ้าพพระพุทธประวติัและชาดก หรือเรืองราวจากพระไตรปิฎกซึงมุ่งเน้นการอบรมสั งสอน

ธรรม 

 พระราชนิยมทีเน้นเรืองความสวยงามและการออกแบบ - สิงหนึงทีปรากฏใหเ้ห็นในแง่พระ

ราชนิยมคือ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงคาํนึงถึงการเขียนผูกเรืองเป็นภาพจิตรกรรม ที

ตอ้งเน้นไปทีการตกแต่งให้สวยงามโดยไม่จาํเป็นว่าเรืองเหล่านนัจะเป็นเรืองทีเชือถือหรือพิสูจน์ทาง

วทิยาศาสตร์ อย่างเรืองชาดกและพระพุทธประวติั ซึงสามารถสร้างสรรค์ให้มีความสวยงามไดดี้กว่าการ

เขียนเรืองเชิงปริศนาธรรมหรืออุปมาธรรม รวมถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทหรือหน้าทีการใช้

งานของอาคาร 

 การคาํนึงถึงการออกแบบเช่นนี ปรากฏใหเ้ห็นชดัตงัแต่ตน้รัชกาลเรือยมา และเป็นพระราช

ประสงค์ทีเด่นชดัทีสุดคือการสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสวยงามภายในพระอาราม 

ตวัอย่างทีเห็นได้ชัดทีสุด คือ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวดัราชาธิวาส ทีพระองค์ทรงเป็น

ผูอ้าํนวยการและวางแนวพระราชดาํริ ตงัแต่การบูรณปฏิสังขรณ์ รวมไปถึงรายละเอียดงานประดบัตกแต่ง

ต่างๆ ในพระอาราม (ภาพที 3) 

  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษางานความเปลียนแปลงและพฒันาการในงานจิตรกรรมในพระราชประสงครั์ชกาล

ที 5 นีเป็นเพียงส่วนหนึงของการเปลียนแปลงดา้นศิลปกรรมทีพฒันาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันนั

หากในอนาคต สามารถศึกษาเพิมเติมและขยายผลการศึกษาใหค้รอบคลุมไปถึงงานประติกรรม และงาน

สถาปัตยกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว อาจจะช่วยทาํให้

การศึกษาเรืองศิลปกรรมในสมยัรัชกาลที 5 มีความรัดกุมและเห็นมิติดา้นศิลปกรรมไดก้วา้งขึน  
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การกาํหนดวาระเพือ่การเปลีย่นแปลง ศึกษากรณกีารกาํหนดวาระไทยพลดัถิ่นผ่านส่ือสาธารณะ 
THE AGENDA SETTING FUNCTION FOR CHANGE: THAI DIASPORA AGENDA 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผูว้ิจยัมุ่งหมายศึกษา  การกาํหนดวาระเพื่อการเปล่ียนแปลง ศึกษากรณีการ

กาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของส่ือสาธารณะโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ดว้ยการ

สมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ภาคส่ือมวลชนของส่ือสาธารณะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดวาระไทยพลดั

ถ่ินของภาคส่ือมวลชน(Media Agenda)อีกทั้งใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเชิง ลึกบุคคลสาํคญัท่ีกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ิน

ของภาคประชาชน(Public Agenda)  ประกอบดว้ย แกนนาํเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทยและคณะทาํงาน

หรือสมาชิกเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย เพื่อศึกษาการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสของเครือข่ายการ

แกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ิน เพื่อทราบถึงการกาํหนดวาระจาก

ส่วนต่างๆเพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาพบวา่ 

การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสเป็นการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

กล่าวคือ เปล่ียนแปลงใหเ้กิดการแกไ้ขกฎหมายสญัชาติ ฉบบัท่ี 4 โดยตราพระราชบญัญติั สญัชาติ (ฉบบัท่ี 5) ใหมี้

ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย เพื่อรับรองสถานะความเป็นคนไทยแก่คนไทยพลดัถ่ินซ่ึงมีเช้ือสายไทยแต่ตอ้งกลายเป็น

คนในบงัคบัของประเทศอ่ืนโดยเหตุอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรไทยในอดีต โดยผล

การศึกษาพบวา่ ในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสมาจากสองภาคส่วนท่ีสาํคญัคือ การ

กาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยส่ือมวลชน( Media Agenda) และการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยเจา้ของประเดน็

(Owner)หรือเจา้ของปัญหา(Stakeholders)เพื่อขยายผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมดว้ยการส่ือสารขยายผลใน 3 

ระดบั ไดแ้ก่ การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัส่ือมวลชน ( Media) การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัเจา้ของประเดน็ 

(Owner) และการส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัพื้นท่ีชุมชนและเครือข่าย( Network)เพื่อสร้างชุดความคิดใหม่ทาง

สงัคมอนันาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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สาํหรับการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ ภาคประชาชนหรือเครือข่ายการ

แกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทยมีส่วนร่วมใน 3 ระดบั คือ  1. การมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บสาร และผูใ้ชส้าร ( Audience/ 

Receiver/User) 2.การมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง และผูผ้ลิต (Sender/Producer/Co-producer) 3.การมีส่วนร่วมในฐานะผู ้

วางแผน และกาํหนดนโยบาย ( Policy Maker and Planner)นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนด

วาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส นอกจากปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้นขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสงัคมของไทยพลดัถ่ิน ปัจจยัเร่ืองการรวมตวัรวมกลุ่มของคนไทยพลดัถ่ิน ทศันคติของคนในสงัคม จิตสาํนึก

และอุดมการณ์ของคนไทยพลดัถ่ินแลว้มีปัจจยัหลกั 6 ประการท่ีส่งผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ิน ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นความเขม้แขง็ของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย,ปัจจยัดา้นเน้ือหาไทยพลดัถ่ิน ,ขอ้มูลสารสนเทศของ

คนไทยพลดัถ่ิน ,นโยบายของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส,การใหค้วามสาํคญัของส่ือมวลชน และการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมของไทยพลดัถ่ินซ่ึงส่งผลใหป้ระเดน็ดงักล่าวถูกขยายผลไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั: การกาํหนดวาระ,การเปล่ียนแปลงทางสงัคม,ไทยพลดัถ่ิน 

 

Abstract 

This thesis aims to study about the agenda setting for change:  Thai Diaspora agenda of 
Thai Public Broadcasting Service case.  A qualitative research methodology was used and in-
depth interviews were conducted within the media sector, consisting of the Board of 
Governors of Thai Public Broadcasting Service in Mass Media, Managing Director, Director 
of Civil Media Network Department, Specialists in Civil Media, Reporters and Civil Media 
Development Officers who are related to the agenda setting of Thai diaspora in the media 
sector. In-depth interviews with key persons in the agenda setting in the people sector, 
consisting of leaders and working groups or members of the Solution Network of Thai 
Nationality were also conducted to study the Thai PBS’s agenda setting of  Thai diaspora. The 
objectives also include to study the Solution Network of Thai Nationality participation in the 
agenda setting on Thai PBS and to study the factors affecting the agenda setting to learn where 
each agenda came from in order to bring about a change. The study results that: 

The agenda setting of Thai diaspora on Thai PBS was the communication for change. 
This change, in other words, was the change that has led to the legislative amendments to the 
Nationality Act No.4. It made the Nationality Act No.5 become effective in order to guarantee 
citizenship to the displaced people of Thai descent who have become subject to a foreign 
country as a result of a change in Thai territory in the past. The study result found that the 
agenda setting of Thai diaspora on Thai PBS came from two important sectors— the mass 
media and the people who have faced problems themselves. The objectives were to extend 
results for social change by using three levels of expansion of communication which are the 
mass media level, the troubled people level and the community and network level in order to 
create a new set of social concept which leads to the change. 
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For the Solution Network of Thai Nationality participation in the agenda setting of 
Thai diaspora on Thai PBS, the findings showed that the people sector or the Solution 
Network of Thai Nationality have participated in three levels. 1. Participate as a receiver and 
user of the message. 2. Participate as a sender and producer. 3 Participate as a planner and 
policy maker. 

For factors affecting the agenda setting of Thai diaspora on Thai PBS, the study result 
found that apart from situations, social movements of Thai diaspora, the diaspora assembly, 
attitudes of the general public and consciousness and ideology of Thai diaspora, six significant 
factors that affect the agenda setting of Thai diaspora on Thai PBS were the strength of the 
Solution Network of Thai diaspora, the substance of Thai diaspora, information of Thai 
diaspora, Thai PBS policy, the significance of mass media awareness and social movements of 
Thai diaspora. These factors would magnify the outcomes of the agenda.  

Keywords: The agenda setting, Social Change, Thai diaspora 
 

บทนํา 

ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ส่ือมวลชนมีอิทธิพลในการกาํหนดวาระหรือประเดน็ทางสงัคม ( Agenda-setting) ซ่ึงในการทาํงานของ

ส่ือสารมวลชนจะตอ้งมีการคดัเลือกประเดน็ในการนาํเสนอ ทาํใหส่ื้อมีบทบาทในการเป็นผูก้าํหนดกรอบของ

ข่าวสาร หรือประเดน็ทางสงัคมท่ีนาํเสนอ ส่ือมวลชนจึงถูกมองวา่ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีกาํหนดประเดน็ใหแ้ก่สงัคม เพราะ

เร่ืองใดท่ีส่ือนาํเสนอมากมกัจะมีนํ้าหนกัมาก และกลายเป็นประเดน็ใหญ่ของสงัคมในท่ีสุด  

อยา่งไรกต็ามพื้นท่ีส่ือมีความสมัพนัธ์กบัอาํนาจอ่ืนๆในสงัคม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลประโยชนส์าธารณะ ทาํให้

ปัจจุบนับทบาทการกาํหนดวาระข่าวสาร หรือประเดน็ทางสงัคมเปล่ียนแปลงไปโดยมีประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้

ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระดว้ย   เน่ืองจากบริบททางสงัคมของประเทศไทยท่ีโนม้นาํเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐมากข้ึน ซ่ึงถูกรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ.2550 และสงัคมไทยไดรู้้จกักบักระแสการก่อตวัในกระบวนทศันใ์หม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทุกมิติของสงัคมแมก้ระทัง่ในภาคส่ือสารมวลชน 

  ดงันั้นในการกาํหนดวาระหรือประเดน็ทางสงัคม ( Agenda-setting)จึงควรถูกยกระดบัมากกวา่การเป็นผูท้าํ

หนา้ท่ีกาํหนดประเดน็ใหแ้ก่สงัคม หากแต่ตอ้งยกระดบัไปสู่การส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงในส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ย  

แมว้า่ ประชาชนจะเขา้ไปมีบทบาทในการกาํหนดวาระ แต่วาระข่าวสารกไ็ม่อาจไดรั้บการสนองตอบจากผู ้

กาํหนดนโยบาย หรือภาครัฐไดโ้ดยง่าย ดงักรณีศึกษา “คนไทยพลดัถ่ิน” ใชเ้วลาแกปั้ญหากวา่ 10 ปีโดยไทยพลดัถ่ิน

ถือเป็นกลุ่มคนท่ีเคยอาศยัอยูใ่นดินแดนตอนใตฝ่ั้งตะวนัตก (ประเทศพม่า) และฝ่ังตะวนัออกไดแ้ก่ เกาะกง (ประเทศ

กมัพชูา) โดยขณะนั้นอยูใ่นอาณาเขตของประเทศไทย ภายหลงัจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวนัตก ทาํให้
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ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเสียดินแดนเหล่านั้นไป  จึงเกิดการอพยพมายา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย โดยส่วน

ใหญ่อาศยัอยูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวดัระนอง อยา่งไรกต็ามไทยพลดัถ่ินท่ีอพยพกลบัเขา้มาในประเทศ

ไทยมิไดถู้กยอมรับใหเ้ป็นคนไทยและมิไดสิ้ทธิการเป็นพลเมืองไทยดว้ย จึงเสมือนเป็นพลเมืองชั้นสองในสงัคมไทย

ซ่ึงไม่ปรากฏตวัตนตามสถานะทางทะเบียน 

ไทยพลดัถ่ิน จึงเกิดความต่ืนตวัโดยพยายามยกร่างกฎหมายสญัชาติข้ึนมาเองเพื่อรับรองความเป็นคนไทย 

เน่ืองจากกลุ่มคนไทยพลดัถ่ินกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการแปลงสญัชาติอ่ืนก่อนไดรั้บสญัชาติไทย เน่ืองจากมีเช้ือสายไทยแต่

ตอ้งกลายเป็นคนในบงัคบัของประเทศอ่ืนโดยเหตุอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรไทยใน

อดีต คนไทยพลดัถ่ินกลุ่มน้ีจึงรวมตวัเป็น "เครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย" เพื่อส่ือสารกบัสงัคม วาระการ

แกปั้ญหาผูไ้ร้สญัชาติของคนไทยพลดัถ่ิน จึงถูกขยายผลผา่นส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือสาธารณะของ สถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสซ่ึง เปิดพื้นท่ีใหแ้ก่ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดส่ื้อสารประเดน็ปัญหาโดยตรงกบัสงัคม จึงมีเน้ือหา

และรูปแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างจากฟรีทีวีทัว่ไป ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีสาํคญัของความเป็นส่ือสาธารณะ  

ผูว้ิจยัจึงไดป้ระมวลองคค์วามรู้เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน ไม่ปรากฏพบการศึกษาวิจยัทางดา้นส่ือสารมวลชน

อยา่งชดัเจน เน่ืองจากองคค์วามรู้ส่วนใหญ่ปรากฏพบในมิติดา้นกฎหมาย การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะประเดน็

ท่ีเก่ียวกบัมโนทศันรั์ฐ-ชาติ ปริมณฑลสาธารณะคนพลดัถ่ิน สิทธิของไทยพลดัถ่ิน หลกัการหา้มผลกัดนักบัของผู ้

พลดัถ่ินรวมถึงขอ้คน้พบเก่ียวกบัการศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของการเสียดินแดนของรัฐสยามในอดีต ผูว้ิจยัจึง

ศึกษาเร่ืองดงักล่าวเพื่อเพิ่มเติมองคค์วามรู้ในดา้นการส่ือสารมวลชน อนัจะทราบถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วาระไทยพลดัถ่ินของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย รวมถึงการกาํหนดวาระคนไทยพลดัถ่ินของ

สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส และปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส 

 2.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย

ผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส  

 3.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทราบถึงการกาํหนดวาระคนไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส 

 2. ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระคนไทยพลดัถ่ินของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย  

 3. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการกาํหนดวาระคนไทยพลดัถ่ิน  

4.การวิจยัคร้ังน้ีนาํมาซ่ึงขอ้มูลอนัเป็นประโยชนเ์พื่อแสวงหากระบวนทศันใ์หม่ในการยกระดบัการกาํหนด

วาระซ่ึงมิเพียงการใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองใดๆ แต่เป็นการส่ือสารกาํหนดวาระเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
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ระเบียบวธีิการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการกาํหนดวาระเพื่อการเปล่ียนแปลง ศึกษากรณีการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของส่ือ

สาธารณะ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ดว้ยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) 

ประธานกรรมการนโยบาย ดา้นการส่ือสารมวลชน สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส ,ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศันไ์ทยพีบี

เอส ,ผูอ้าํนวยการสาํนกัเครือข่ายส่ือพลเมือง สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส , ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือภาคพลเมือง 

สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส ,ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาเครือข่ายส่ือพลเมือง 

สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของภาคส่ือมวลชน( Media Agenda)อีกทั้งใช้

วิธีการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview)บุคคลสาํคญัท่ีกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของภาคประชาชน( Public 

Agenda)  ประกอบดว้ย แกนนาํเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทยและคณะทาํงานหรือสมาชิกเครือข่ายการ

แกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย โดยผลการวิจยันาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา ( Description Research) เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงลึก(In-depth Interview)เก่ียวกบัการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส  รวมถึงให้

ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสของเครือข่ายการ

แกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทยตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดวาระข่าวสาร( Agenda Setting) เพื่อทราบถึงการ

กาํหนดวาระท่ีมาจากส่วนต่างๆเพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสงัคม  ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้าํการถอดเท

ปการสมัภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด และสอบทานกบัแหล่งขอ้มูลท่ีวิเคราะห์จากเอกสาร ,ซีดีรอม,ดีวีดีรอม และเวบ็ไซต์

ต่างๆ จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแยกประเภท จดักลุ่มวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีดงัท่ีไดก้าํหนดไว ้และสรุป

เป็นขอ้มูล เพื่อนาํเสนอเป็นผลการวิจยัโดยใชว้ิธีบรรยายการวิเคราะห์  

  

สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

 

1.การกาํหนดวาระไทยพลดัถิน่ของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  

สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบปัญหานาํวิจยัขอ้ท่ี 1 ไดว้า่  การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทย

พีบีเอสเป็นการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ เปล่ียนแปลงใหต้รา พระราชบญัญติั สญัชาติ (ฉบบัท่ี 5) 

ใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย  เพื่อรับรองสถานะความเป็นคนไทยแก่คนไทยพลดัถ่ินซ่ึง มีเช้ือสายไทยแต่ตอ้ง

กลายเป็นคนในบงัคบัของประเทศอ่ืนโดยเหตุอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรไทยในอดีต 

จากขอ้มูลการสมัภาษณ์แบบเจาลึก( In-depth Interview) พบวา่ องคป์ระกอบในการกาํหนดวาระไทยพลดั

ถ่ิน ประกอบดว้ย  1.นโยบาย พนัธกิจและพ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2. 

กองบรรณาธิการข่าวและรายการ 3.ประเดน็เน้ือหาไทยพลดัถ่ินในมิติต่างๆ4.เจา้ของประเดน็หรือเจา้ของปัญหา 5.

เครือข่ายส่ือพลเมือง  6.ช่องทาง( Channel) โดย ผลการศึกษาได้ ขอ้คน้พบ วา่ การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของ

สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสมาจากสองภาคส่วนท่ีสาํคญัคือ การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยส่ือมวลชน( Media 
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Agenda) และการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยเจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา( Stakeholders)เพื่อขยาย

ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยพบวา่ วาระของไทยพลดัถ่ินมีการส่ือสารขยายผลทั้ง

ในพื้นท่ีหนา้จอโทรทศันแ์ละหลงัจอโทรทศันใ์น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัส่ือมวลชน (Media) 

2.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัเจา้ของประเดน็ (Owner) 

3.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัพื้นท่ีชุมชนและเครือข่าย(Network) 

การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสนั้น มีพื้นท่ีหนา้จอโทรทศันไ์ทยพีบีเอสในการ

ขยายผลเพื่อสร้างชุดความคิดใหม่เก่ียวกบัความเป็นไทย เน่ืองจากท่ีผา่นมาสงัคมจะเขา้ใจบริบทท่ีวา่คนพวกน้ีคือคน

นอกไม่ใช่คนไทย ชุดความคิดน้ีถูกผลิตข้ึนในสงัคมมายาวนาน จึงมีการขยายผลในพื้นท่ีหนา้จอโทรทศันแ์ละหลงั

จอโทรทศันเ์พื่อสร้างชุดความคิดใหม่ทางสงัคมใหค้นในสงัคมไดเ้ขา้ใจถึงรากของปัญหาท่ีแทจ้ริงและ

ประวติัศาสตร์การเสียดินแดนของสยามประเทศอนัเป็นท่ีมาของคนไทยพลดัถ่ิน  

ผลการศึกษาพบวา่ ในพื้นท่ีหนา้จอโทรทศันไ์ทยพีบีเอสมีการส่ือสารเพื่อขยายผลของวาระไทยพลดัถ่ินจาก

สองส่วนสาํคญั ประการท่ีหน่ึง การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัส่ือมวลชน  (Media) มีบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัใน

การกาํหนดวาระและส่ือสารเพื่อขยายผลใหว้าระดงักล่าวถูกผลกัออกไปเป็นวาระของภาคส่ือมวลชน( Media 

Agenda)และส่งต่อไปยงัวาระภาคประชาชน( Public Agenda)และวาระของภาครัฐหรือผูก้าํหนดนโยบาย( Policy 

Agenda) ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานี บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ผูส่ื้อข่าว ท่ีหยบิยกประเดน็

ไทยพลดัถ่ินข้ึนมาแลว้ขยายประเดน็ในพื้นท่ีหนา้จอผา่นรายการข่าวและรายการสารประโยชนท่ี์หลากหลายและ

ต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นวาระของส่ือมวลชน( Media Agenda)โดยใหส้ดัส่วนพื้นท่ีกบัเน้ือหาสาระท่ีอยูภ่ายใตก้รอบ

นโยบายทั้งในเชิงข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีเป็น เพื่อส่งต่อใหก้ลายเป็นวาระของภาคประชาชนและเม่ือเป็นท่ี

สนใจของสงัคมทัว่ไปจะส่งผลใหรั้ฐบาลหรือกลไกท่ีเก่ียวขอ้งผลกัดนัออกกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาไทยพลดัถ่ิน ซ่ึงถือ

เป็นผลผลิตหน่ึงของการกาํหนดวาระของภาครัฐ (Policy agenda)  

ประการท่ีสอง เจา้ของประเดน็หรือเจา้ของปัญหาเร่ืองไทยพลดัถ่ินท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีการส่ือสารผา่นหนา้จอ

โทรทศันไ์ทยพีบีเอส โดยใชก้ลไกหลกัคือ “นกัข่าวพลเมือง” เป็นเคร่ืองในการเสริมพลงั( Empower)แก่คนไทยพลดั

ถ่ิน ซ่ึงเสมือนผูมี้อาํนาจนอ้ยในสงัคมไดเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีส่ือสาธารณะน้ีเพื่อส่ือสารกบัสงัคมเก่ียวกบัตวัตนความเป็น

คนไทย ซ่ึงนอกจากจะทาํใหก้ารส่ือสารถูกกระจายไปสู่คนส่วนใหญ่ในสงัคมแลว้ ยงัเป็นการส่งสญัญาณบางอยา่งถึง

การการยอมรับโดยนยัวา่ คนไทยพลดัถ่ินนั้นมีตวัตนอยูใ่นสงัคมไทย ซ่ึงมีปัญหาท่ีตอ้งเผชิญอยูโ่ดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ  

ดงันั้น กลไก“นกัข่าวพลเมือง” จึงสาํคญัอยา่งมากในการใชพ้ื้นท่ีผา่นหนา้จอ โดยพบวา่ ความหมายของการมีพื้นท่ี

ในการส่ือสารไม่เพียงแต่เกิดการเปล่ียนแปลงกบัสงัคมเท่านั้นแต่ความคิดของผูส่ื้อสารกเ็ปล่ียนแปลงไปดว้ย 

ประการท่ีสาม การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัพื้นท่ีชุมชนและเครือข่าย( Network)เป็นการใชพ้ื้นท่ีการ

ส่ือสารหลงัจอโทรทศันไ์ปขยายผลผา่นกิจกรรม การพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในกลุ่ม และการเคล่ือนไหว

ทางสงัคมต่างๆ อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากมาจากการส่ือสารในพื้นท่ีหนา้จอโทรทศันแ์ลว้มีการขยายผลหลงัจอ  
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กล่าวคือ คนไทยพลดัถ่ินใชชุ้ดเน้ือท่ีส่ือสารในรายการนกัข่าวพลเมืองไปเผยแพร่ซํ้ าในพื้นท่ีชุมชนท่ีคนไทยพลดั

ถ่ินอาศยัอยูท่ ั้งในจงัหวดัระนอง และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จนเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชุมชน เพื่อ

ขยายผลจากการนาํเสนอประเดน็ไทยพลดัถ่ินผา่นส่ือสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส และนาํไปสู่ยกระดบัการ

เคล่ือนไหวทางสงัคมของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย ผลคือทาํใหเ้กิด แรงกระเพื่อม ดา้นข่าวสาร ถูก

กระจายไปในวงกวา้งมากข้ึน 

เม่ืออภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการกาํหนดวาระข่าวสาร (  Agenda – Setting Theory) ซ่ึงเดิมทฤษฎี

การกาํหนดวาระข่าวสารเป็นแนวคิดท่ีมุ่งหมายต่ออิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อผูรั้บสาร โดยการทาํหนา้ท่ีของ

ส่ือมวลชนในการกาํหนดหวัขอ้ข่าวหรือการกาํหนดวาระสาร( The Agenda setting Function) นัน่คือ ความสามารถ

ของส่ือมวลชนในการเป็นผูก้าํหนดประเดน็หรือหวัขอ้ปัญหาต่างๆนั้นในสงัคม ใหป้ระชาชนผูรั้บข่าวสารทัว่ไปได้

ทราบและเห็นความสาํคญัจากการนาํเสนอหรือไม่เสนอข่าวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของส่ือมวลชนมีผลทาํใหส้าธารณชนมี

ความเห็นคลอ้ยตามวา่ เร่ืองนั้นเป็นหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีมีความสาํคญัหรือไม่มีความสาํคญัท่ีจะนาํมาคิดพิจารณา

หรืออภิปรายพดูคุยกนั ตามท่ีเบอร์นาร์ด โคเฮน(Bernard Cohen)ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของส่ือในการเป็นผูบ้อกกบัผูรั้บ

สารวา่ 0

1 ควรจะคิดเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ( What to think about) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีอิทธิพลระหวา่งกนัของการ

กาํหนดวาระของส่ือมวลชน(Media Agenda)และการกาํหนดวาระของภาคประชาชน(Public Agenda) 

เม่ือบทบาทของเจา้ประเดน็เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินก่อใหเ้กิดการเปล่ียน

กระบวนทศันท์างการส่ือสาร ซ่ึงจากเดิมงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการกาํหนดวาระของข่าวสารต่างๆนั้น จะถูกอธิบาย

ดว้ยการกาํหนดวาระของภาคส่ือมวลชน(Media Agenda)ในฐานะของผูส่้งสาร(Senders)และวาระของภาคประชาชน

(Public Agenda)ในฐานะผูรั้บสาร ( Receivers) เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของแมกซ์เวลล ์อี แมก็คอมส์ ( Maxwell E. 

McCombs)และโดนลัด ์แอล ชอว ์(Donald L. Shaw)ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง The Agenda Setting Function of Mass Media 

ท่ีผลปรากฏวา่ 1

2 ถึงแมว้า่ส่ือสารมวลชนจะมีอิทธิพลเพียงเลก็นอ้ยต่อทศันคติ หรือท่าทีกต็าม ส่ือมวลชนกย็งัมีส่วน

ในการกาํหนดวาระทางการเมือง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อประเดน็ทางการเมืองนั้นๆ  

ต่อมาโรเจอร์ และแดริงค(์ Rogers and Dearing) 2

3ไดเ้สนอแบบจาํลองการกาํหนดวาระข่าวสาร ซ่ึงมีความ

ซบัซอ้นมากกวา่แบบจาํลองของแมก็คอมส์และชอว ์( McCombs and Shaw)โดยระบุวา่ ในการกระบวนการกาํหนด

                                                            
1 จิดารัตน ์แดงเดช “การกาํหนดวาระของหนงัสือพิมพก์บัการใชป้ระโยชนจ์ากข่าวสารทางเศรษฐกิจ

ของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2542, ”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2542)น.16. 
2 ปาจรีย ์ธนะสมบุรณ์กิจ, “หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐกบัการกาํหนดวาระสารความขดัแยง้ทางการเมืองใน

เหตุการณ์พฤษภาคม 2535,”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2538),น.12. 
3 James W. Dearing and Everett M. Rogers, Agenda-Setting (Thousand Oaks, California : 

Sage,1996),p5. 
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วาระข่าวสารนั้น ประกอบดว้ย  การกาํหนดวาระจากภาค ส่ือมวลชน( Media Agenda) การกาํหนดวาระจากภาค

ประชาชน( Public Agenda)และการกาํหนดวาระจากภาครัฐ( Policy Agenda) ซ่ึงถือเป็นงานวิจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การศึกษาในคร้ังน้ี 

โดยสามารถท่ีจะอธิบายแบบจาํลองในลกัษณะใหม่ไดว้า่ จากเดิมท่ีการกาํหนดวาระข่าวสาร โดยเฉพาะ

ประเดน็เร่ือง ไร้สญัชาติ ถือเป็นขอ้มูลท่ีประชาชนทัว่ไปไม่สามารถสมัผสัดว้ยตนเองไดโ้ดยตรง ดงันั้นจึงตอ้งอาศยั

การรับรู้ผา่นส่ือใดส่ือหน่ึง ซ่ึงในท่ีน้ีคือ ส่ือสาธารณะไทยพีบีเอส เม่ือเจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา

(Stakeholders)เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินดว้ย จึงพบวา่ มีความซบัซอ้นในการกาํหนด

วาระเกิดข้ึน โดยอิทธิพลและบทบาทในการกาํหนดวาระข่าวสารไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีส่ือมวลชน

เสมอไป แต่อาํนาจและบทบาทในการกาํหนดวาระดงักล่าวกระจายไปสู่เจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา

(Stakeholders)สามารถส่ือสารอธิบายความหมายผา่นส่ือไปยงัผูรั้บสารไดโ้ดยตรง  

โดยการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินนั้นเป็นกรณีศึกษาสาํคญักรณีหน่ึงท่ีการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินถูกส่ง

ต่อไปสู่การการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐซ่ึงเป็นผลผลิตหน่ึงของการกาํหนดวาระจาก

ภาครัฐ(Policy Agenda) อนัเป็นผลเช่ือมโยงมาจากการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยส่ือมวลชน(Media Agenda) และ

การกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยเจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา( Stakeholders)เพื่อขยายผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมในอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยพบวา่ วาระของไทยพลดัถ่ินมีการส่ือสารขยายผลทั้งในพื้นท่ีหนา้จอ

โทรทศันแ์ละหลงัจอโทรทศันใ์น 3 ระดบั คือ1.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัส่ือมวลชน (Media)2.การส่ือสารเพื่อ

ขยายผลในระดบัเจา้ของประเดน็ (Owner)3.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัพื้นท่ีชุมชนและเครือข่าย(Network) เพื่อ

สร้างชุดความคิดใหม่ทางสงัคมใหค้นในสงัคมไดเ้ขา้ใจถึงรากของปัญหาท่ีแทจ้ริงและประวติัศาสตร์การเสียดินแดน

ของสยามประเทศอนัเป็นท่ีมาของคนไทยพลดัถ่ิน 

การมีพื้นท่ีในการส่ือสารใหก้บัภาคประชาชน( Public Agenda) สามารถกาํหนดวาระไดด้ว้ยตนเอง โดย

อาศยัศกัยภาพดา้นการส่ือสารผา่นส่ือสาธารณะ จนกลายเป็นวาระจากภาครัฐ( Policy Agenda) ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบ

การกาํหนดวาระ(To setting Agenda)ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความซบัซอ้นในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยส่ือมวลชน( Media Agenda) และการ

กาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินโดยเจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา( Stakeholders)เพื่อขยายผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมในอยา่งใดอยา่ง หน่ึง โดยขอ้คน้พบสาํคญั พบวา่ ความซบัซอ้นในการกาํหนดวาระไทยพลดั

ถ่ินเกิดจากการใชพ้ื้นท่ีส่ือสาธารณะไทยพีบีเอสเพื่อขยายผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเจา้ของประเดน็(Owner)หรือ

เจา้ของปัญหา(Stakeholders)รวมถึงผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีส่ือมวลชน และเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย โดยความ

ซบัซอ้นนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลและกลุ่มบุคคลแสดงออกในการกาํหนดวาระมากกวา่ 1 บทบาท 

ข้อสังเกตจากการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ีการกาํหนดวาระสารมีกระบวนทศันท่ี์เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือเป็นการส่ือสาร

กาํหนดวาระเพื่อการเปล่ียนแปลงในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้สงัเกตบาง
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ประการเก่ียวกบัวาระข่าวสาร ซ่ึงมีความซบัซอ้นมากกวา่แบบจาํลองวาระข่าวสารของแมก็คอมส์และชอว ์

(McCombs and Shaw) รวมถึงโรเจอร์ และ     แดริงค(์Rogers and Dearing) ดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีการกาํหนดวาระข่าวสาร ( Agenda – Setting Theory)ไดว้างหลกัการสาํคญัในการกาํหนดวาระคือ 

ตอ้งคาํนึงถึงองศาความเขม้ขน้ของข่าว ซ่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึงในการเสริมบทบาทในการจดัวาระข่าวสาร อนั

ประกอบดว้ย 3

41.การขยายพื้นท่ีในการเสนอข่าวนั้นใหม้ากกวา่ปกติ2.ความถ่ีในการรายงานข่าว3.ระยะเวลาในการ

นาํเสนอ 

 ผลการศึกษาใน งานวิจยัน้ีพบวา่ นอกจากการนาํเสนอดว้ยความบ่อยคร้ัง การใหค้วามสาํคญัดว้ยขนาดของ

พื้นท่ี และการใชภ้าษาเพื่อสร้างความนิยมในข่าวนั้นแลว้ การกาํหนดวาระของไทยพลดัถ่ินมีกระบวนการจดัวาระ

และองศาความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างไปจากเดิมทั้งในแง่ของรูปแบบและพื้นท่ีในการส่ือสาร โดยผลการศึกษาพบวา่ มี

การส่ือสารขยายผลใน 3 ระดบั คือ 1.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัส่ือมวลชน  (Media)2.การส่ือสารเพื่อขยายผล

ในระดบัเจา้ของประเดน็ (Owner)3.การส่ือสารเพื่อขยายผลในระดบัพื้นท่ีชุมชนและเครือข่าย(Network)  

ดงันั้น ในการกาํหนดวาระสาร จึงมิเพียงแต่การทาํหนา้ท่ีในการจดัลาํดบัและความสาํคญัในการนาํเสนอ

ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ บางเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม เพื่อใหป้ระชาชนไดพ้ิจารณาหรือเห็นคลอ้ยตามวา่เป็นเร่ือง

สาํคญัเท่านั้น แต่เป็นการกาํหนดวาระสารเพื่อยกระดบัในการทาํหนา้ท่ีกาํหนดวาระใหเ้กิดการขยายผลนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงดว้ย เพื่อการส่งต่อวาระข่าวสารทั้งสามภาคส่วนคือ การกาํหนดวาระจากภาคส่ือมวลชน( Media 

Agenda) การกาํหนดวาระจากภาคประชาชน( Public Agenda)และการกาํหนดวาระจากภาครัฐ( Policy Agenda) อนั

เป็นการกาํหนดวาระท่ีสมบูรณ์(Complete Agenda Setting) 

 2.การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถิน่ของเครือข่ายการแก้ปัญหาคนืสัญชาตคินไทย 

สรุปผลการศึกษาไดว้า่ เครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทยมีส่วนรวมในการกาํหนดวาระของคน ไทย

พลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอ สมี 3 ระดบั คือ 1.การมีส่วนร่วมในขั้นตอนก่อนการผลิตสาร( Pre-production 

stage)โดยการเขา้ไปร่วมเป็นนกัข่าวพลเมืองและยกระดบัเป็นผูผ้ลิตอิสระ สามารถส่ือสารตวัตนอตัลกัษณ์ วิถีชีวิต 

และวฒันธรรมความเป็นไทยส่ือสารสู่สาธารณะ นอกเหนือจากการเคล่ือนไหวทางสงัคม( Social Movement)เพื่อดึง

ความสนใจจากส่ือมวลชนใหเ้กาะติดรายงานความเคล่ือนไหวของการผลกัดนักฎหมายสญัชาติ2.การมีส่วนร่วมใน

การรับชมรายการ การส่งจดหมายหรือโทรศพัทเ์ขา้มาแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะประเดน็  โดยมีความต่ืนตวั

ในเร่ืองการติดตามรับชมรายการอยูเ่สมอ จดหมายหรือโทรศพัทเ์ขา้มาแสดงความคิดเห็น ติชม เป็นตวัแทนส่ง

ข่าวสาร ร่วมแจง้ข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกบัพื้นท่ี ร้องทุกข ์ร้องเรียนปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเสนอแนะ

รูปแบบและเน้ือหาข่าวสาร3.ระดบัการมีส่วนร่วมในฐานะผูว้างแผน และกาํหนดนโยบาย ( Policy Maker and 

                                                            
4 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, การส่ือสารกบัสงัคม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

,2533) , น. 147. 
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Planner) ซ่ึงเขา้ไปมีส่วนร่วมในบทบาทของการเป็นสมาชิกสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ เพื่อนาํไปสู่ในการผลกัดนัให้

เกิดการพฒันากระบวนการผลิต และเผยแพร่รายการของส่ือสาธารณะไทยพีบีเอส 

ผูว้ิจยัได้อภิปรายผลตามกรอบ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง3-4 แนวคิด  แต่ในบทความฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอยก

เฉพาะการอภิปรายผลตามกรอบทฤษฎีบางส่วนท่ีสาํคญั โดยเม่ืออภิปรายผลตามกรอบทฤษฎี การส่ือสารแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Communication) พบวา่ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม มุ่งเนน้การยอมรับท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความ

หลากหลาย( Diversity) และการมีมากกวา่หน่ึง ( Plurality) จากผลการศึกษาพบวา่ เจา้ของประเดน็( Owner) หรือ

เจา้ของปัญหา(Stakeholders)มีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสโดยใชก้ลไก

หลกัคือ “นกัข่าวพลเมือง ”เป็นเคร่ืองมือซ่ึง บทบาทหลกัอยูท่ี่ เจา้ของประเดน็( Owner) หรือเจา้ของปัญหา

(Stakeholders)เป็นผูส่ื้อสารต่อสงัคมบนพื้นฐานของการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยมีหลกัการพื้นฐาน

ท่ีวา่ มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะส่ือสารไดเ้ท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ปาริชาต สถา

ปิตานนท4์

5 ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นวา่ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการฝึกสมาชิกในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการ

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัฟังและเคารพในความคิดของผูอ่ื้น ตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของตน ร่วมกนัวิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาทางสงัคม แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั ตลอดจนร่วมกนัคน้หาแนวทาง และตดัสินใจร่วมกนับนพื้นฐานของ

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

ดงันั้นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมจึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายไดใ้หค้วามสาํคญักบั

การจดัการขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั บนพื้นฐานของการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ โดยมีกระบวนการส่ือสาร

แบบสองทาง ในลกัษณะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร โดยท่ีทุกฝ่ายสามารถสลบับทบาทเป็น “ผูส่้งสาร”และเป็น “ผูรั้บ

สาร” ผา่นเวทีการส่ือสารในหลากหลายรูปแบบ โดยการดาํเนินการบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นของกนั

และกนั และร่วมกนัชัง่นํ้ าหนกัเก่ียวกบัผลดี ผลเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจดาํเนินการในดา้นใดดา้นหน่ึง 

ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือคนไทยพลดัถ่ินเกิดความต่ืนตวัและใชพ้ื้นท่ีส่ือสาธารณะในการส่ือสารดว้ยตนเอง

ในฐานะผูส่้งสาร( Sender) ซ่ึงมิเพียงแต่การส่ือสารถูกกระจายไปยงัผูค้นในสงัคมเพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงตาม

เป้าหมาย นัน่คือ การผา่นร่างพ.ร.บ.สญัชาติฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2555 เพื่อรับรองสถานะคนไทย การมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดวาระสารและการส่ือสารในฐานะผูส่้งส่งสาร( Sender)ยงัเกิดผลบางอยา่งเกิดข้ึนกบัตวัผูส่้งสารดว้ย กล่าวคือ 

การส่ือสารไดเ้ขา้ไปจดักรอบความคิดของเจา้ของประเดน็( Owner)หรือเจา้ของปัญหา(Stakeholders)ซ่ึงมีฐานะเป็นผู ้

ส่ือสารวา่ ในการส่ือสารเร่ืองใดๆออกไปจะไม่คิดแต่เพียงวา่อยากจะบอกอะไรกบัสงัคม แต่จะใหค้วามสนใจวา่

สงัคมคิดอะไรกบัเรา ดงันั้นส่ิงท่ีส่ือสารออกไปจะมีขอ้มูลไหลกลบัมายงัผูส่ื้อสารทุกคร้ัง ผูส่ื้อสารกจ็ะเขา้ใจบริบท

ของการส่ือสารมาก กระบวนการดงักล่าว ส่งผลต่อความคิดของผูส่ื้อสารดว้ย โดยกรณีของไทยพลดัถ่ินไดส้ร้างการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว  

                                                            
5 ปาริชาต สถาปิตานนท.์ “การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบติัการ

วิจยัในสงัคมไทย” กรุงเทพ:สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั,2549,น. 18. 
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ขณะเดียวกนั เจา้ประเดน็ประเดน็หรือชาวบา้นในพื้นท่ีกมี็ส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินใน

ทางออ้มผา่นกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางสงัคม โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวทางสงัคมคร้ังสาํคญัจากเดินขบวนผลกัดนั

กฎหมายสญัชาติฉบบัท่ี 5 โดยการมีส่วนร่วมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการประชาธิปไตยท่ีมุ่งเนน้การเปิดกวา้งให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ตามแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

(Genuine – participation) กล่าวคือ เป็นการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน หรือเจา้ของประเดน็เขา้มามีส่วนร่วมในพื้นท่ี

ส่ือร่วมกนั ตั้งแต่กระบวนการคิดวางแผนไปจนถึงการกาํหนดเน้ือหาต่างๆ จนในท่ีสุดประชาชนมีพลงัท่ีเขม้แขง็ยิง่ 

ซ่ึงการมีส่วนร่วมแทจ้ริงประกอบดว้ย  การเป็นตวัแทนของอาํนาจ  และCitizen of control หมายถึง การใหอ้าํนาจแก่

ประชาชน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ James Carey นกัวิชาการดา้นการส่ือสารและวฒันธรรมท่ีนาํเสนอแนวทาง

ในการทาํความเขา้ใจกบักระบวนการส่ือสารในสงัคม โดยพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่ กระบวนการส่ือสารในสงัคมดาํเนิน

ไปใน 2 ลกัษณะคือ 5

61.แบบจาํลองการส่ือสารเชิงถ่ายทอด( Transmission Approach) 2.แบบจาํลองเชิงพิธีกรรม 

(Ritual Approach) 

ต่อมา กาญจนา แกว้เทพ  ไดอ้ธิบายแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผา่นแบบจาํลองการส่ือสารเชิง (Transmission 

Model) และแบบจาํลองเชิงพิธีกรรม ( Ritual Model) วา่ 6

7แบบจาํลองเชิงการถ่ายทอด( Transmission Model) จะเนน้

การส่ือสารทางเดียว จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร โดยบทบาทของผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความตายตวั ขณะท่ี

แบบจาํลองเชิงพิธีกรรม( Ritualistic Model) จะเนน้การส่ือสารสองทาง โดยผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถสลบั

สบัเปล่ียนบทบาทกนัได ้อยา่งไรกต็ามหากเป็นการส่ือสารในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กต็อ้งเป็นการส่ือสาร

ในแบบจาํลองเชิงพิธีกรรมเท่านั้น จึงจะเรียกวา่ เป็นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

 ในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย 

ผลการศึกษาพบวา่  เจา้ของประเดน็( Owner) หรือเจา้ของปัญหา(Stakeholders) สามารถสลบับทบาทเป็นผูส่้งสารได้

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นลกัษณะการส่ือสารสองทาง โดยผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถสลบั

สบัเปล่ียนบทบาทกนัได ้ถือเป็นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Communication)สะทอ้นจากการส่ือสาร

ในรูปแบบเชิงพิธีกรรม(Ritualistic Model) อีกทั้งการมีส่วนร่วมในกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทย

พีบีเอส สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ของกาญจนา แกว้เทพและคณะ7

8 โดยเครือข่ายการแกปั้ญหา

คืนสญัชาติคนไทยมีส่วนร่วมในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ินผา่นสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอสใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ การ

                                                            
6 ปาริชาต สถาปิตานนท.์ “การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบติัการ

วิจยัในสงัคมไทย” กรุงเทพ:สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั,2549,น.44. 
7 กาญจนา แกว้เทพ. ส่ือเลก็ๆท่ีน่าใชใ้นงานพฒันา . กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ , 

2552,น.22. 
8 กาญจนา แกว้เทพ และคณะ. ส่ือเพื่อชุมชน ; การประมวลองคค์วามรู้.  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวิจยั, 2543.น.57. 
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มีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บสาร และผูใ้ชส้าร ( Audience/ Receiver/User) การมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง และผูผ้ลิต 

(Sender/Producer/Co-producer/Performance) และการมีส่วนร่วมในฐานะผูว้างแผน และกาํหนดนโยบาย ( Policy 

Maker and Planner)  

อีกทั้งเม่ืออภิปรายผลตามกรอบแนวคิดการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่( New Social Movement)การ

เคล่ือนไหวของเครือข่ายแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย ผลกัดนัใหผ้า่นร่างพระราชบญัญติัสญัชาติ ฉบบัท่ี 5 เพื่อ

รับรองสถานะความเป็นคนใหแ้ก่ไทยพลดัถ่ิน มีลกัษณะเป็นการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่( New Social 

Movement) ท่ีหลุดออกไปจากกรอบทางชนชั้นท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต กล่าวคือ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกลุ่มเครือข่ายมี

จิตสาํนึกความเป็นคนไทย ความเป็นรัฐ ชาติท่ีแฝงอยูใ่นตวัตน มีเป้าหมาย และอุดมการณ์สุดทา้ยคือการหลุดพน้จาก

การถูกกดข่ีจากคนในสงัคมไทย โดยในเชิงพื้นท่ีไทยพลดัถ่ินจะมีการเคล่ือนไหวทางสงัคมมีอยูส่องระดบั คือ 1.

ระดบัพื้นท่ีชุมชน เช่น การทาํเกษตรกรรมอินทรีย ,์การจดัการขยะในชุมชน ,โครงการรวมพลงัคนไทยพลดัถ่ิน ...ปลูก

ป่าเฉลิมพระเกียรติ “คืนตน้ไมใ้หป่้า  คืนสญัชาติไทยใหค้นไทยพลดัถ่ิน ”,การบริจาคโลหิต ,การใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยันํ้าท่วม รวมถึงการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศไทยพลดัถ่ิน การสาํรวจประชากรไทยพลดัถ่ิน 2.ระดบัพื้นท่ี

สาธารณะ เช่น การแสดงศิลปวฒันธรรมมโนราห์ หนงัตะลุง , การจดังานครอบรอบ 1 ปีสึนามิ ,การเดินขบวน

ผลกัดนัพ.ร.บ.สญัชาติ ฉบบัท่ี 5 ,การรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกส่ิงแวดลอ้มเมืองระนอง ,การจดัเวทีประชุมเพื่อแกปั้ญหา

ไทยพลดัถ่ิน กรณีไทยพลดัถ่ินจึงแตกต่างจากแนวคิดการเคล่ือนไหวของขบวนการภาคประชาชนในอดีตท่ีมีการ

จาํแนกรูปแบบไวว้า่ 8

9เป็นการก่อมอ็บ เป็นกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรงและกระทาํอยา่งไร้เหตุผล เช่น การเดินขบวน

ต่อตา้นรัฐบาล ซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายจากมุมมองของฝ่ายอาํนาจรัฐ ความหมายแบบท่ีสองแตกต่างอยา่งจาก

ความหมายแรก นัน่คือ การมองวา่การเคล่ือนไหวของขบวนประชาชนเกิดจากกลุ่มท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบในสงัคม 

การรวมตวักนัเพื่อแสดงออกในลกัษณะของการประทว้ง การยดึท่ีทาํการของราชการหรือสาํนกังาน การเดินขบวน 

หรือการยดึถนนกีดขวางทางจราจร เป็นการกระทาํท่ีมีการคิดไตร่ตรองและวางแผน เพื่อท่ีสร้างอาํนาจการต่อรอง

ทางการเมืองกบัรัฐบาลใหแ้กปั้ญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการมองขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมจาก

มุมมองของฝ่ายประชาชนท่ีเสียเปรียบในสงัคม 

ดงันั้นการเคล่ือนไหวของเครือข่ายแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย จงัหวดัระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขนัธ์

ท่ีเรียกร้องสถานะทางทะเบียนของการเป็นคนไทย มีลกัษณะเป็นการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่( New Social 

Movement) ท่ีหลุดออกจากกรอบทางชนชั้นท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกลุ่มมีจิตสาํนึก

สาธารณะ มีเป้าหมาย และอุดมการณ์สุดทา้ยคือการหลุดพน้จากการถูกกดข่ีจากคนในสงัคมไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่( New Social Movement)ของไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร ท่ีไดอ้ธิบาย

                                                            
9 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร,ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่กรุงเทพมหานคร : วิภาษา

,2545,น.5. 
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ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ไวว้า่ 9

10 เป็นการใหค้วามสนใจกบัเร่ืองการลดช่องวา่งระหวา่งรัฐกบั

ประชาชน และเรียกร้องการปกครองท่ีมีมิติของความเป็นมนุษยม์ากข้ึน ไม่ใช่เห็นประชาชนเป็นเพียงพลเมืองใต้

อาํนาจการปกครองและสัง่การของรัฐเช่นอดีต และยงัตอ้งการใหรั้ฐเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งไม่มีเง่ือนไข ไม่เลือก

ปฏิบติั โดยความสาํคญัอยูท่ี่การเคล่ือนไหวรวมกลุ่มของพลเมือง การสร้างจิตสาํนึกใหม่ และการสร้างบรรยากาศ

ของความเสมอภาคและภรดรภาพของภาคประชาชน  ดงันั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณามิติของขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสงัคมรูปแบบใหม่ของเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาคืนสญัชาติคนไทย ตามแนวคิดการเคล่ือนไหวทางสงัคม

รูปแบบใหม่(New Social Movement) ซ่ึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

3.ปัจจัยทีม่ีผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดัถิน่ผ่านสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  

สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบปัญหานาํวิจยัขอ้ท่ี 3 ไดว้า่ นอกจากปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสงัคมของไทยพลดัถ่ิน ปัจจยัเร่ืองการรวมตวัรวมกลุ่มของคนไทยพลดัถ่ิน ทศันคติของคนในสงัคม 

จิตสาํนึกและอุดมการณ์ของคนไทยพลดัถ่ินแลว้จากการศึกษาพบวา่ มีปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการกาํหนดวาระไทยพลดั

ถ่ิน 6 ปัจจยั ดงัน้ี 

1.ปัจจยัดา้นความเขม้แขง็ของเครือข่ายการแกปั้ญหาคืนสญัชาติคนไทย  โดยการส่ือสารประเดน็ของตนเอง

เพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหาสญัชาติและสิทธิของพลเมืองไทย ความเขม้แขง็ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนวิธีคิดในการส่ือสารจาก

แนวแนวคิดเดิมท่ีคิดวา่ใชส่ื้อเป็นเคร่ืองมือทาํข่าวกเ็ปล่ียนวิธีคิดใหม่เป็น หยบิยกประเดน็ของตนเองข้ึนมาเพื่อท่ีจะ

ส่ือสารดว้ยตนเองต่อสงัคม ผา่นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัคือ “นกัข่าวเมือง” แลว้นาํการส่ือสารท่ีส่ือสารผา่นส่ือไปแลว้

กลบัไปขยายผลต่อในพื้นท่ีของตนเองจนนาํไปสู่ความเขม้แขง็ในการยกระดบัการเคล่ือนไหวทางสงัคมของกลุ่มคน

เหล่าน้ี  

2.ปัจจยัดา้นเน้ือหาไทยพลดัถ่ิน  เน่ืองจากเร่ืองความเป็นไทยหรือความเป็นอ่ืนยงัเป็นประเดน็ท่ีหอ้มลอ้ม

สงัคมไทยอยูใ่นปัจจุบนั และสงัคมไทยยงัขาดความเขา้ใจเร่ืองการรับรองสญัชาติของคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีเคยเสีย

ดินแดนไปเม่ือในอดีตซ่ึงจะมีความแตกต่างจากประเดน็เก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ เช่นกะเหร่ียง ,มง๊ ท่ีไม่สญัชาติ ไทยพี

บีเอสจึงหยบิยกเร่ืองน้ีข้ึนมาเป็นวาระ(Agenda)ใหญ่ของสงัคมท่ีตอ้งปรับกระบวนทศันต์รงน้ีก่อนเร่ืองอ่ืนๆ ในขณะ

ท่ีส่ือซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ือสารเป็นตวัหนุนนาํใหเ้น้ือหา( content)ส่ือสารออกไปเท่านั้น ดงันั้นนํ้าหนกัจะอยูท่ี่

เน้ือหา(Content) โดยส่ือ( Media)จะมิไดมี้บทบาทในการแกไ้ขปัญหาใหแ้ต่อยา่งใด แต่ส่ือจะมีบทบาทในการสร้าง

ความเขา้ใจเพื่อใหเ้จา้ของประเดน็หรือเจา้ของปัญหาเหล่านั้นไปผลกัดนัประเดน็ของตน  

3.ขอ้มูลสารสนเทศของคนไทยพลดัถ่ิน  เป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงเน่ืองจาก คนไทยพลดัถ่ินไม่

ยอมรับการสาํรวจขอ้มูลทัว่ไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2519 ทาํใหค้นไทยพลดัถ่ินมี

                                                            
10 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร,ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่กรุงเทพมหานคร : วิภาษา

,2545,น.6. 
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การรวมตวักนัสาํรวจขอ้มูลกนัเองโดยเร่ิมมีการสาํรวจขอ้มูลของคนไทยพลดัถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงมีนยัยะ

เพื่อใชใ้นการต่อรองและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

4.นโยบายของสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส มีส่วนสาํคญัในการกาํหนดวาระไทยพลดัถ่ิน เน่ืองจากนโยบาย

เชิงปฏิบติัจะถูกแปลงมาจากนโยบายบริหารและพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดวตัถุประสงคอ์งคก์ารกบัเน้ือหาและคุณค่ารายการท่ีองคก์ารใหบ้ริการจะตอ้งการ

ใหพ้ื้นท่ีกบัความหลากหลายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ ดงันั้นในนโยบายเชิงปฏิบติัท่ีมีแผนงานท่ีสอดรับ

กบันโยบายเพื่อกาํหนดทิศทางในทาํงานและกาํหนดกรอบเน้ือหาท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในแต่ละเร่ืองโดยประเดน็

เร่ืองชายขอบและไทยพลดัถ่ินเป็นหน่ึงในนโยบายไทยพีบีเอสดว้ย 

5.การใหค้วามสาํคญัของส่ือมวลชน เม่ือภาคส่ือมวลชนเห็นประเดน็และใหค้วามสาํคญัจึงหยบิยกประเดน็

ไทยพลดัถ่ินข้ึนมานาํเสนอต่อสาธารณะทั้งในแง่ของการใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญั

ของไทยพลดัถ่ินจนถึงนาํเสนอทางออกของปัญหาดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวาระข่าวสารของภาค

ส่ือมวลชน( Media Agenda)ก่อนผลกัไปสู่วาระของภาคประชาชน( Public Agenda) เม่ือส่ือและประชาชนให้

ความสาํคญักบัวาระดงักล่าวเสมือนเป็นแรงกดดนัใหภ้าครัฐตอ้งทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหา และกลายเป็นวาระของภาครัฐ

(Policy Agenda) โดยในกรณีของไทยพลดัถ่ินนั้นทา้ยท่ีสุดรัฐบาลไดผ้า่นร่างพ.ร.บ.สญัชาติฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2555 นาํสู่

การรับรองสถานะคนไทยพลดัถ่ิน 

6.การเคล่ือนไหวทางสงัคมของไทยพลดัถ่ิน โดยเฉพาะการเดินขบวนผลกัดนัพระราชบญัญติัสญัชาติ ฉบบั

ท่ี 5 จากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ถึงกรุงเทพมหานครนบัเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวใหญ่ของมวลชนไทยพลดัถ่ินท่ี

ส่งผลใหส่ื้อมวลชนจาํนวนมากตอ้งติดตามและรายงานสถานการณ์ การเคล่ือนไหวดงักล่าวนอกจากจะดึงความ

สนใจของส่ือมวลชนแลว้ยงัทาํใหส่ื้อมวลชนเขา้มาขยายผลเร่ืองสญัชาติดว้ยส่งผลใหป้ระเดน็ดงักล่าวถูกกระจายไป

ยงัส่ือมวลชนในวงกวา้งมากยิง่ข้ึนและทาํใหป้ระเดน็น้ีถูกนาํไปขยายผลเร็วยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัยในอนาคต 

 ในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏพบงานวิจยัเก่ียว ขอ้งกบัการกาํหนดวาระส่ือสาธารณะเพื่อการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม ดงันั้นควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือสาธารณะมีแนวโนม้ขยายตวั

เพิ่มข้ึนจากการก่อตวัของทีวีดิจิตอล สาธารณะ กอปรกบัส่ือใหม่และส่ือทางเลือกเขา้มามีบทบาทในสงัคมไทยอยา่ง

มาก อีกทั้งมีส่วนทาํใหพ้ฤติกรรมการใชส่ื้อของสงัคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงทา้ทายบทบาทการทาํหนา้ท่ี

ของส่ือสาธารณะท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีมากกวา่ปกติ ดงันั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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บทคดัยอ่ 

บทความน้ีน าเสนอผลงานวิจยัเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบ

คลงัดิจิทลัคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบคลงั

ดิจิทัลผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษ และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบคลงัดิจิทัลของคณะ           

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ อาจารย ์เจา้หน้าท่ี และ

นกัศึกษา ผูว้ิจยัเลือกพฒันาระบบโดยใชว้งจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle 

:SDLC) ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยงานน้ีผูว้ิจยัเลือกใชโ้ปรแกรมดรูปัล (Drupal)  ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ระบบจดัการเน้ือหา (Content Management System) แบบเปิดเผยรหสั (Open Source)  โดยมี

ส่ิงแวดลอ้มของระบบคือ ใชภ้าษา PHP เป็นภาษาสคริปต์  ฐานขอ้มูล MySQL และ Apache เป็นเวบ็

เซิร์ฟเวอร์  

 ระบบคลงัดิจิทลัจะเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารซ่ึงนกัศึกษาผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานสามารถน า

ผลงานของตนเองเขา้สู่ระบบผ่านโปรแกรมติดตั้งเสริมท่ีช่วยให้การลงรายการบรรณานุกรม เช่น สาร

นิพนธ์ ไฟลเ์สียง ไฟลก์ารแสดงดนตรี  ท าให้การน าเอกสารเขา้สู่คลงัมีความง่ายข้ึนจากระบบเดิม การ

สืบคน้ขอ้มูลและการเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็มจะถูกก าหนดขอบเขตตามสิทธ์ิของผูใ้ช ้เพ่ือความปลอดภยั

ของการเขา้ถึงขอ้มลูและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบคลงัดิจิทลัจะเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1452 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



นกัศึกษา การจดัเก็บผลงานเป็นระบบ และช่วยการคน้คืนอย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือพฒันาระบบเสร็จ

ส้ิน ผูว้ิจยัประเมินประสิทธิภาพของระบบคลงัดิจิทลัจากความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ  

งานวิจยัน้ีมีจุดเด่นท่ีการประยกุตใ์ชด้รูปัล ซ่ึงเป็นโปรแกรมจดัการแบบเปิดเผยรหสั  พฒันา

ระบบคลังเอกสารดิจิทัลแทนการใช้โปรแกรมประเภทคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional 

Repository) ตวัอยา่งเช่น Dspace Eprint และ Greenstone 

 

ค าส าคัญ : คลงัเอกสารดิจิทลั, คลงัสารสนเทศระดบัสถาบนั, ดรูปัล 

 

Abstract  

This paper presents an initial work of research on the digital collection 

work of the Faculty of Music, Silpakorn University.  The study aims to design and 

develop the digital collection system and to evaluate the efficiency of the system. 

Population and samples are instructors or lectures, staff and students of the Faculty of 

Music, Silpakorn University. The system development life cycle (SDLC) is used as a 

conceptual framework in this project. The system modifies Drupal, an open source 

content management, using an environment variable in PHP, MySQL for database 

and Apache for web server software.  

This system appears to be self-archiving content: students who own the 

work, e.g. independent study, sound recording, recital video etc., upload their works 

by themselves.  Matadata is used to store bibliographic information. Moreover, the 

security and copyright issues are concerned. Therefore, the system is protected by 

user authentication. By the end, the system will be the source for digital collection of 

students’ works and will be used for academic purposes. Benefit of the digital 

collection is where digital content, assets are stored and can be searched and retrieved 

for later use. The system supports mechanisms to import, export, store and retrieve 

digital contents. To evaluate the efficiency of the system, questionnaires are tools for 

data collecting. 

This research is probably the first empirical work that modify Drupal, an 

open source content management system to develop digital collection system instead 

of traditional institutional repository software, i.e. Dspace ,Eprint and Greenstone. 

Keywords : Digital Collection, Institutional Repository, Drupal 
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บทน า 

คลงัสารสนเทศสถาบนั หมายถึง คลงัเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั อนัเป็นภูมิปัญญาของ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีการจดัเก็บเป็นศูนยร์วม มีการสงวนรักษา และมีการท าดชันีท่ีไดม้าตรฐาน สามารถ

สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได ้จดัการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอนัเป็นผลผลิตของ

คณาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา หรือสมาชิกในประชาคมนั้น (สุภาพร ชยัธัมมะปกรณ์, 2008)   คลงั

สารสนเทศสถาบนัมีลกัษณะส าคญัคือ จะตอ้งจดัเก็บและเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นของบุคลากรในสถาบนั

สร้างข้ึนมา ในรูปแบบดิจิทลั โดยตอ้งค านึงถึงการน าเอกสารเขา้สู่ระบบท่ี มีการสะสมผลงานในคลงัอย่าง

ต่อเน่ือง และเอกสารตอ้งถูกจดัเก็บสงวนรักษาอย่างถาวร จากคุณลกัษณะท่ีกล่าวมาท าให้สถาบนัได้

ประโยชน์จากการใชแ้นวคลงัสารสนเทศสถาบนั ท าให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา โดยเป็นการ

สงวนรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปดิจิทลั ท่ีสามารถลดขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง เป็นการสนบัสนุนเร่ือง

การเขา้ถึงโดยเสรี สามารถใหมี้การเขา้ถึงไดแ้บบเปิด    

ในฐานะท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบเป็นผูป้ระสานงานรวบรวมผลงานนกัศึกษา ไดพ้บปัญหาในการ

รวบรวมผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาคือ ขาดระบบในการจดัเก็บและคน้คืน กล่าวคือ ผลงาน

นกัศึกษามีจ านวนไม่ครบเท่ากบัจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ผลงานกระจดักระจาย ไม่มีมาตรฐาน

ในการจดัเกบ็ท่ีชดัเจน ไม่มีการใหร้ายการทางบรรณานุกรมกบัผลงาน ท าใหน้กัศึกษาท่ีตอ้งการคน้ควา้ไม่

สามารถหาขอ้มลูไดต้รงความตอ้งการ นอกจากน้ีผลงานนกัศึกษาท่ีมีจ านวนมากข้ึนทุกปี มีผลต่อการตอ้ง

ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็ในหอ้งสมุดท่ีมีจ ากดั 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดเร่ืองคลงัสารสนเทศสถาบนั (Institutional Repository) มาพฒันา

ระบบคลงัดิจิทลัผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการพิเศษ ซ่ึงเป็นการจดัท าคลงัเอกสารดิจิทลัของสถาบนั มา

ประยุกต์และพฒันาระบบเพ่ือจัดเก็บและค้นคืนผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัล จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่า การพฒันาคลงัสารสนเทศสถาบนัท่ีใช้โปรแกรม เช่น ดีสเปซ 

(Dspace) หรือ อีพรินท์ (Eprint) โปรแกรมเหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัคือตอ้งมีการปรับแต่งระบบท่ีมีความ

ซับซ้อนและตอ้งใช้ความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถใช้งานได้  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาว่ามี

โปรแกรมแบบเปิดเผยรหัสใดบ้างท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นคลังสารสนเทศสถาบัน โดยจะต้องมี

ความสามารถในการจดัการเน้ือหาได ้ผูวิ้จยัจึงเลือกใช ้ดรูปัล (Drupal) ซ่ึงเป็นโปรแกรมประเภทจดัการ
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เน้ือหา (Content Management System) แบบเปิดเผยรหสั (Open Source) ในการท าคลงัดิจิทลั

แทนท่ีการใชโ้ปรแกรมประเภทคลงัสารสนเทศสถาบนั ดรูปัลจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจ เพียงแต่ติดตั้ง

โปรแกรมเสริม (Module) อย่าง Bibliography, Workflow และ OAI2 ก็ท าให ้ดรูปัลกลายสภาพ

จากเวบ็ไซต์ปกติ เป็นคลงัสารสนเทศสถาบนัท่ีรองรับการน าเขา้เอกสารดิจิทลัไดห้ลากหลายประเภท 

(บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2011)  โดยมีระบบน้ีจะใหเ้จา้ของผลงานสามารถน าเอกสารดิจิทลัเขา้สู่ระบบได้

ดว้ยตนเอง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าคลงัดิจิทัลจะเป็นแหล่งรวบรวมผลงานนักศึกษา เกิดการจดัเก็บ

ผลงานอยา่งเป็นระบบ และช่วยการคน้คืนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชร้ะบบ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือส ารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันาและประเมินประสิทธิภาพระบบคลงัดิจิทัลของ                     

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

วธิีการวจิยั 

ประชากรของงานวิจยัคือ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาโครงการพิเศษ เจา้หนา้ท่ีต าแหน่งผู ้
ประสานงานสาขา บรรณารักษ ์และ นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ผูว้ิจยัเลือกใช้
การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา
โครงการพิเศษ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 สาขา จ านวน 
3 คน เจา้หนา้ท่ีต าแหน่งผูป้ระสานงานสาขา 3 สาขา จ านวน 3 คน บรรณารักษ ์จ านวน 1 คน นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 แบ่งออกเป็นสาขาละ 10 คน รวม 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบแบบปลายเปิด และใชแ้บบสอบถามประเมินหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
และน าไปสรุปผล 

กรอบแนวคิดในการพฒันาผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัตามขั้นตอนวงจรการ

พฒันาระบบ (System development life cycle) มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ในบทน้ีผูวิ้จยัจะกล่าวถึง            

3 ขั้นตอนแรก ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความเป็นไปได ้
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ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขั้นตอนการปฏิบติัวิชาโครงการพิเศษ เพ่ือการออกแบบและพฒันาระบบคลงั

สะสมผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการพิเศษ ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี4 จ าเป็นตอ้งศึกษาวิชาน้ี

ในภาคการศึกษาสุดทา้ย  โดยนกัศึกษาตอ้งน าเสนอในรูปแบบผลงานสร้างสรรคท์างดา้นดนตรี ซ่ึงแต่ละ

สาขาจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามสาขาท่ีเรียน โดยผลงานดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโครงการพิเศษของคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาหวัขอ้และน าเสนอผลงานใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาและตัดสิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยแต่ละสาขามีรูปแบบการน าเสนอผล

สร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัออกไป  

จากกระบวนการดงักล่าว ผูวิ้จัยไดพ้บปัญหาในการรวบรวมผลงานโครงการพิเศษของ

นกัศึกษาคือ ขาดระบบในการจดัเกบ็และคน้คืน กล่าวคือผลงานนกัศึกษามีจ านวนมาก มีผลต่อการตอ้งใช้

พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ ผลงานมีจ านวนไม่ครบเท่ากับจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ผลงานกระจัด

กระจาย ไม่มีมาตรฐานในการจดัเก็บผลงานท่ีชัดเจน ไม่มีการให้รายการทางบรรณานุกรมกบัผลงาน               

ท าใหน้กัศึกษาท่ีตอ้งการคน้ควา้ไม่สามารถหาขอ้มลูไดต้รงความตอ้งการ 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องระบบดงักล่าว โดยจะน าเอาโปรแกรมการจดัการเน้ือหา

แบบเปิดเผยรหสัมาพฒันาเป็นระบบคลงัสะสมผลงาน ใหอ้ยู่ในงบประมาณท่ีตั้งเอาไว ้และท าใหร้ะบบมี

ความเป็นคลงัสะสมผลงาน มีการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ คงทน ถาวร  ผูวิ้จยัจึงน าเอาโมดูลมาเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

Bibliography Module  เป็นโมดูลท่ีใหผู้ใ้ชจ้ดัการบรรณานุกรมของเอกสาร  การติดตั้งโมดูลน้ีท าให้

โปรแกรมการจัดการเน้ือหา มีลกัษณะเป็นคลงัดิจิทัลสะสมผลงานเหมือนกับระบบคลงัสารสนเทศ

สถาบนั 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความตอ้งการของระบบ 

ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการ (Requirements) ต่างจากการรวบรวมเอกสารการ 

สัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดลอ้มการท างานจริง เม่ือไดน้ าความ

ตอ้งการมาผ่านการวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นขอ้ก าหนดท่ีชัดเจนแลว้  ขั้นตอนต่อไปของผูวิ้จยัคือ การน า

ขอ้ก าหนดเหล่านั้นไปพฒันาเป็นความตอ้งการของระบบใหม่  

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ 

งานออกแบบระบบประกอบดว้ยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์  
โปรแกรม  ระบบเครือข่าย  ฟอร์มส าหรับขอ้มูลขาเขา้ ออกแบบรายงาน และการแสดงผลบนจอภาพ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้าน ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบระบบโดยใชโ้ปรแกรมดรูปัล (Drupal) ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ประเภทจดัการเน้ือหา (Content Management System) และมีลิขสิทธ์ิเป็นแบบเปิดเผยรหสั ช่วย
ท างานจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ เช่น การสร้าง การจดัหมวดหมู่ การควบคุมการแสดงผล การควบคุม
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เขา้ถึงเอกสาร รูปภาพ และสคริปต่างๆ (เดวิด เมอร์เซอร์, 2552: 23)  นอกจากน้ียงัติดตั้งโปรแกรมเสริม 
(Module) เพ่ือท าใหโ้ปรแกรมท่ีเป็นการจดัการเน้ือหามีความเป็นคลงัสารสนเทศมากยิ่งข้ึน ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ PHP ภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั Apache เป็นโปรแกรม
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นโปรแกรมระบบฐานขอ้มูล นอกจากน้ีผูวิ้จยัเลือกโมดูลเพ่ิมเติมเพ่ือท า
ใหโ้ปรแกรมการจดัการเน้ือหา    เป็นระบบคลงัสะสมผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. การออกแบบหนา้ท่ีการท างานของระบบ 
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ภาพท่ี 1 แสดงการท างานของระบบโดยจ าแนกตามผูใ้ชร้ะบบ 

  จากการวิเคราะห์ความตอ้งการระบบ สามารถแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 

1. ผูดู้แลระบบ คือ ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีควบคุมระบบ ก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช ้ และมีสิทธ์ิลบขอ้มูล
เอกสาร 

2. ผูใ้ชร้ะบบ คือ ผูท่ี้ใชง้านระบบ  
2.1  สมาชิก คือ อาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ภายในคณะดุริยางคศาสตร์

จะตอ้งสมคัรสมาชิก และใชร้ะบบผา่นการลอ็กอิน โดยแบ่งแยกยอ่ยตามสิทธ์ิดงัน้ี 

2.1.1นักศึกษา มีสิทธ์ิค้นหาและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เม่ือนักศึกษามี
ผลงานของตนเองแลว้สามารถน าผลงานเขา้สู่ระบบคลงัดว้ยตนเอง 

2.1.2  อาจารย ์สามารถเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ของนกัศึกษาได ้

2.1.3 เจา้หนา้ท่ี เขา้ใชง้านระบบกระท าการเสมือนนกัศึกษาท่ีตอ้งการน า
ผลงานเขา้สู่ระบบ คน้หาขอ้มลู และเรียกดูเอกสารฉบบัเตม็ 

2.2    ผูใ้ชท้ัว่ไป สามารถเรียกดูรายการสืบคน้แต่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารฉบบั
เตม็ 
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2. การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface)  

 เป็นการออกแบบหนา้จอท่ีใหผู้ใ้ชท้  างานกบัระบบ  มีรายการน าทาง (Navigation) ใหเ้ลือกดา้น

ซ้ายมือเป็นการใช้ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการเน้ือหา ซ่ึงบางรายการจะแสดงตามสิทธ์ิการใช้งาน 

ตวัอย่างเช่น  Create Content หมายถึง การน าเอกสารเขา้สู่ระบบ ซ่ึงผูมี้สิทธ์ิน าเอกสารเขา้สู่ระบบ ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษา Browse หมายถึง การคน้หาจากการจดัหมวดหมู่เอกสาร ในระบบจะแบ่งเป็น 3 

กลุ่มคือ Classical, Jazz และ Commercial Music ซ่ึงทั้ง3รายการน้ีแบ่งตามสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอนใน

คณะดุริยางคศาสตร์ Search หมายถึง การใหผู้ใ้ชค้น้หาเอกสารในคลงัจากค าคน้ 
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3. การออกแบบการน าเอกสารเขา้สู่คลงั 
 

 

 
 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1460 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการไหลของขอ้มลูระบบการน าเอกสารเขา้สู่คลงั 
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1.Publication Type (เลือกประเภทงาน) 

 

2. Title (ช่ือโครงการ) 
 

3. Author (ช่ือเจา้ของผลงาน) 

  

4.Date of Published  (วนัท่ีเผยแพร่หรือท าการแสดง) 

(DD:MM:YY) 

  
5.Place Published (สถานท่ีเผยแพร่หรือท าการแสดง) 

  
6.Keyword(S) (ค าคน้) 

  
7.Publication Type 

  
8. Abstract or Song(s) 

 

 

 

 

 

9. Upload Content (อพัโหลดเอกสารเขา้สู่ระบบ) 
    Document 
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ภาพท่ี 4  ภาพส่วนติดต่อผูใ้ชท่ี้ตอ้งการน าเอกสารดิจิทลัเขา้สู่คลงั ผูมี้สิทธ์ิเขา้ถึงหนา้จอน้ีคือนกัศึกษา ซ่ึง
เป็นเจา้ของผลงานและเจา้หนา้ท่ีสามารถกระท าการแทนนกัศึกษา 

4. การออกแบบการสืบคน้ 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสืบคน้เอกสารในระบบคลงั 

  การสืบคน้เอกสารในระบบผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถเขา้ใชโ้ดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบ

ช่ือบัญชี ผูใ้ช้จะใส่ค าค้นท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะค้นหาเอกสารจากคลัง เม่ือค้นหาเสร็จส้ินแล้ว                  

จะแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง หากผูใ้ชย้งัไม่ไดข้อ้มลูท่ีตอ้งการ ผูใ้ชจ้ะตอ้งกลบัไปท่ีขั้นตอนการใส่ค าคน้ 
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ภาพท่ี 5 ภาพส่วนติดต่อผูใ้ชท่ี้ตอ้งการสืบคน้เอกสารในคลงั 
 

  ผูใ้ชส้ามารถเลือกการคน้หาไดส้องประเภทคือ 1. Basic Search  เลือกประเภทของ
ค าคน้ แลว้ใส่ค าคน้  2. Advanced Search เป็นการคน้หาเอกสารท่ีเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน โดยระบุเขต
ขอ้มลูท่ีตอ้งการและใส่ค าคน้  
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5. การออกแบบผลการสืบคน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การแสดงผลรายการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าท่ีตอ้งการคน้ โดยหนา้จอจะปรากฎรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าคน้ 
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….. result found 

1. Name Surname. (Year). “Title”. 

2. Name Surname. (Year). “Title”. 

3. Name Surname. (Year). “Title”. 

4. Name Surname. (Year). “Title”. 
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6. ผลการสืบคน้ท่ีสามารถเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 
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ภาพท่ี 7 แสดงขั้นตอนการเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ใชง้านส่วนน้ีตอ้งเป็นบุคลากรภายในคณะ 
โดยจะตอ้งมีช่ือและรหสัผา่นของระบบน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงการเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ ซ่ึงระบบน้ีผูท่ี้เป็นสมาชิกเท่านั้นท่ีจะเห็น 
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ภาพท่ี 9  แสดงผลการสืบคน้ผา่นโปรแกรมจริง มีลกัษณะตามท่ีออกแบบไวเ้หมือนกบัภาพท่ี 8 
 

 

สรุปผลการวจิยั 

จากการพัฒนาระบบคลังดิจิทัลคณะดุริยางคศาสตร์  ผู ้วิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป็น                    

3 ประเด็น คือ 1. การเลือกใชโ้ปรแกรมประเภทจดัการเน้ือหาแบบเปิดเผยรหัส แทนการใชโ้ปรแกรม

ประเภทคลงัสารสนเทศสถาบนั โดยติดตั้งโปรแกรมเสริม เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นระบบคลงัสารสนเทศ

สถาบนั 2. ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบโดยค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และพฒันาตามค าแนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยเนน้ถึงการจดัเกบ็และคน้คืนของเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย สบาย

ตา มีการตรวจสอบการกรอกขอ้มูลในแต่ละช่องว่าถูกตอ้งหรือไม่ ค้นหาเอกสารไดง่้าย มีเมนูน าทาง 
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จดัเป็นหมวดหมู่อย่างชดัเจน และ 3. ผูว้ิจยัพฒันาระบบคลงัดิจิทลัโดยใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยั

ของขอ้มลู มีการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึง ผูท่ี้เป็นสมาชิกท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มลูฉบบัเต็มได ้  

ข้อเสนอแนะ 

ผูวิ้จยัเสนอการขยายระบบออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. ประเด็นการขยายเน้ือหาการจดัเก็บ 
ระบบสามารถขยายการจดัเก็บเอกสารดิจิทัลเพ่ือท าให้คลงัเอกสารดิจิทัลพฒันาเป็นคลงัสารสนเทศ
สถาบนัได ้โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ตวัอย่างเช่น เพ่ิมการรองรับผลงานอาจารย ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
แนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีจะตอ้งปรับระบบให้อาจารยมี์สิทธ์ิในการน าผลงานเขา้สู่ระบบได ้2. การ
ขยายความสามารถของระบบ โดยการติดตั้งโมดูล ตวัอย่างเช่น OMI-PMH ซ่ึงเป็นโมดูลท่ีรองรับการ
คน้ขา้มฐานขอ้มูล เป็นมาตรฐานเปิดส าหรับการเก็บเก่ียวเมทาดาทา (metadata harvesting) ซ่ึงท าให้
สามารถคน้พบและเขา้ถึงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรทั้งหมดท่ีอยู่ในคลงัขอ้มูลดิจิทลัได้และยงั
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูทรัพยากรระหวา่งหอ้งสมุดต่าง ๆ ภายในเครือข่ายได ้(เฉลิมเกียรติ ดีสม, 2013) 
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ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย การใชพื้นที่ปราสาทศาลตาผาแดงจากการขุดคนทางโบราณคดี 
 

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ  Sequential Land-used at Prasat San Ta Pha Daeng, 
Based on Archaeological Excavation 
 
ผูวิจัย ภาณุวัฒน  เอื้อสามาลย, รองศาสตราจารยมยรุี  วีระประเสริฐ 
          สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติการใชพื้นที่ปราสาทศาลตาผาแดง ตั้งแตกอนสราง

จนถึงการทิ้งราง โดยเนนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่ประชิดตัวปราสาท 
เมื่อป พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาสามารถลําดับประวัติการใชพื้นที่ไดเปน 4 ระยะ คือ 
 ระยะแรก กอนสรางปราสาท พบรองรอยกิจกรรมการใชพื้นที่คอนขางหนาแนนอยูกอนแลว 
หลักฐานสําคัญคือเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุงเหนือ พบใตช้ันทรายถมทําฐานรากปราสาท กําหนด
อายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือกอนหนาเล็กนอย 
 ระยะที่สอง แรกสรางปราสาท มีการเตรียมฐานรากดวยการขุดหลุมแลวถมอัดทรายสลับชั้น
หิน พบหลักฐานเศษเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยสมัยลพบุรี สามารถกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทได
ราวตนหรือครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18  
 ระยะที่สาม การใชพื้นที่ปราสาท มีสืบเนื่องตอมาในสมัยสุโขทัย – อยุธยา หลักฐานที่พบ
สวนมากลวนเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ไดแก ประติมากรรมรูปเคารพ เครื่องใชใน
พิธีกรรม เครื่องมุงหลังคาอาคาร การหลอประติมากรรมสําริด และการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เปนตน  
นอกจากนี้ยังพบวามีกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญอยางหนาแนนอีกดวย 
 ระยะที่สี่ ท้ิงรางปราสาท พบหลักฐานบงบอกวาสิ้นสุดลงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่ง
นาจะมีสาเหตุมาจากภาวะศึกสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 และเหตุการณท่ีเกี่ยวเนื่อง และไมพบ
รองรอยการกลับเขามาพื้นที่อีกแตอยางใด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวายอดปราสาทไดพังทลายลงมาแลวก็
เปนได 
 
คําสําคัญ : ศาลตาผาแดง , เมืองสุโขทัย , การขุดคนทางโบราณคดี 
 
Abstract 

This research was aimed to focus on history of habitation and land-use in 
the area of Prasat San Ta Pha Daeng in the Sukhothai old city. The test pit was 
excavated in 2012 and revealed four periods of settlement, as the following: 
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1. First period: pre-constructing phase, layer of sand filled for pre-
construction were discovered associated with the Northern Song dynasty ceramics, 
which can be dated to 12th Centuries A.D. 

2. Second period: constructing phase, base preparation by rock and sand-
filled were discovered at San Ta Pha Daeng associated with Chinese and Khmer 
ceramics which can be dated to late 12th centuries A.D.  

3. Third period: monument using phase, the evidence which are related to 
the religious activities were discovered, such as, fragments of statue, religious items, 
burial jars, roof tiles, and trace of metal casting. Chinese and Sukhothai ceramics were 
found, dated to 14th - 17th centuries A.D. However, there's also found densely 
habitation activity as well. 

4. Forth period, final phase, according to the evidence, it indicates that it 
was the last period of habitation and land-use, dated to the early 17th centuries A.D., 
and the corresponding war of the Ayutthaya and the Burma kingdoms.  
 
Key Words : San Ta Pha Daeng , ancient Sukhothai , archaeological excavation 
 

บทนํา 
ศาลตาผาแดง เปนปราสาทแบบศิลปกรรมอิทธิพลเขมรตั้งอยูในเขตเมืองโบราณสุโขทัยหรือ

ปจจุบันเปนพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย หมูท่ี 3 บานเมืองเกา ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย  มีลักษณะเปนอาคารหลังเดี่ยว กอดวยศิลาแลง แผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ขนาดกวาง

ดานละ 12 เมตร มีมุขยื่นทางดานหนายาว 8 เมตร ประกอบดวยสวนฐาน สวนเรือนธาตุ และแมสวนยอด

หรือหลังคาจะพังทลายลงมาแลว แตเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางสถาปตยกรรม ก็กลาวไดวาเปนปราสาท

แบบศิลปกรรมอิทธิพลเขมรที่สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยลพบุรี หรือวัฒนธรรมแบบเขมร หรือกอน

สมัยสุโขทัย นับเปนโบราณสถานที่มีอายุเกาแกท่ีสุดในพื้นที่เมืองเกาสุโขทัย1 (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ศาลตาผาแดง และพื้นท่ีหลุมขุดคนทางโบราณคดี เมื่อป พ.ศ. 2555 
                                                            

1 นอกจากนี้ยังมีวัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย เปนปราสาทแบบเขมรที่สรางขึ้นในระยะเวลาไลเลี่ยกัน. 
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ประวัติการศึกษาที่ผานมา กรมศิลปากรไดทําการขุดแตงและบูรณะเปนครั้งแรกและครั้ง
เดียว เมื่อป พ.ศ. 2502 – 2503 พบโบราณวัตถุท่ีสําคัญคือ ประติมากรรมเทวรูปศิลาทราย มีท้ังรูปบุรุษและ
สตรี จํานวนรวม 4 องค (ยอรช เซเดส, 2507: 63) ทรงเครื่องแบบเขมร ปจจุบันจัดแสดงอยู ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง (ภาพที่ 2) ในการกําหนดอายุสมัยแตเดิมนั้น ฌอง บวสเซอลิเยร 
(2508: 41, 44) และเอ. บี. กริสโวลด (1967: 2) เคยจัดใหเปนศิลปะแบบนครวัด โดยเปรียบเทียบกับภาพ
สลักรูปเทพธิดาที่ปราสาทนครวัด ตอมาหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล (2507: 36) กลาววานาจะเปนศิลปะ
แบบนครวัดตอกับบายน  ขณะที่พิริยะ  ไกรฤกษ (2529: 26) กลาววานาจะศิลปะแบบบายน เนื่องจากมี
ลักษณะเครื่องทรงใกลเคียงกับภาพสลักที่ปราสาทบันทายฉมาร  กระทั่งปจจุบันไดมีการวิเคราะหและ
ตรวจสอบเพิ่มเติมท้ังโดยบวสเซอลิเยร และนักวิชาการทานอื่นๆ (หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, 2537: 
67; สันติ  เล็กสุขุม, 2549: 9; ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2551: 14) มีความเห็นที่สอดคลองกันวาควรจัดเปน
ประติมากรรมในศิลปะแบบบายนยุคตน อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 18  สําหรับตัวปราสาทก็แสดง
ลักษณะศิลปะแบบบายนไดอยางชัดเจนทั้งในเรื่องวัสดุกอสรางที่เปนศิลาแลงและลักษณะของสวนฐานที่
ทําเปนฐานบัวลูกฟก ซึ่งเปนวัสดุและรูปแบบที่นิยมใชและทํากันในสมัยนั้น (สันติ  เล็กสุขุม, 2548: 129; 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2551: 13-14) 
 

 
ภาพที่ 2 ประติมากรรมเทวรูปศิลาทราย จํานวน 4 องค พบที่ศาลตาผาแดง เมื่อป พ.ศ. 2502 
 

ปจจุบันถึงแมวาเราจะสามารถสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอายุสมัยแรกสรางของปราสาทแหงนี้ได
คอนขางแนชัดแลว แตนั่นก็เปนการศึกษาในเชิงศิลปกรรมเพียงสวนเดียว และไดองคความรูเกี่ยวกับสมัย
ลพบุรีเพียงสมัยเดียว  ท้ังๆ ท่ีปราสาทแหงนี้นาจะยังคงถูกใชงานในสมัยตอๆ มาดวย แตเนื่องจากการขุด
แตงและบูรณะครั้งแรกนั้น(เมื่อ 50 กวาปมาแลว)ไมปรากฏรายงานเผยแพรจึงไมมีขอมูลหลักฐาน
ประกอบการศึกษาและอธิบายเรื่องราวดังกลาวไดเลย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อคนหา ศึกษา และวิเคราะหหลักฐานจากชั้นทับถมทางโบราณคดี กําหนดอายุสมัย 

ลําดับพัฒนาการ เปรียบเทียบกับขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และการศึกษาที่ผานมา 
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2. เพื่อใหทราบถึงประวัติการใชพื้นที่ในสมัยตางๆ ตั้งแตสมัยแรกสรางจนถึงสมัยท่ีถูกทิ้ง
ราง ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธตองานโบราณคดีและประวัติศาสตรสุโขทัย 

 

วิธีการศึกษา 
ใชกระบวนการทางโบราณคดี ในการสํารวจ ขุดคน และวิเคราะหขอมูลหลักฐาน  โดยในป 

พ.ศ. 2555 ผูวิจัยไดทําการขุดคนทางโบราณคดี บริเวณพื้นที่ดานหลังปราสาทศาลตาผาแดง จํานวน 1 
หลุม ขนาด 2 x 2 เมตร ทําการขุดและบันทึกหลักฐานอยางละเอียดตามระบบชั้นดินสมมุติและชั้นทับถม
ทางวัฒนธรรม จนถึงระดับชั้นดินธรรมชาติท่ีไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของมนุษย (แผนผังท่ี 1) จากนั้น
ไดขยายหลุมขุดคน ขนาด 2 x 1 เมตร ไปจรดฐานปราสาทเพื่อตรวจสอบฐานรากอาคารดวย 

 

 
แผนผังท่ี 1 ผังช้ันดินหลุมขุดคนศาลตาผาแดง  

 
นําหลักฐานทางโบราณคดีท่ีไดจากการขุดคน ไดแก โบราณวัตถุ นิเวศวัตถุ รองรอยกิจกรรม 

แบบบันทึกลักษณะชั้นดิน และตัวอยางดิน ไปทําการวิเคราะห จําแนกประเภท กําหนดอายุสมัย และลําดับ
ช้ันวัฒนธรรม  ซึ่งในการกําหนดอายุสมัยนั้นไดใชวิธีการหาคาอายุเชิงเทียบ โดยเฉพาะโบราณวัตถุ
ประเภทเครื่องถวยจีนที่ปจจุบันมีผลการกําหนดอายุสมัยไวคอนขางชัดเจนและเปนที่ยอมรับทั่วไป2  
นอกจากนี้ยังไดสงตัวอยางดินเผา (ช้ินสวนผนังเตา) ไปทําการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร วิธีการเรือง
แสงความรอน (Thermoluminescence)3 ซึ่งเปนการหาคาอายุแบบสัมบูรณอีกทางหนึ่งดวย 
                                                            

2 ไดรับความอนุเคราะหการวิเคราะหเศษเครื่องถวยจีน โดย ดร.ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

3 ไดรับความอนุเคราะหการทดสอบทางวิทยาศาสตร (วิธีเรืองแสงความรอน) โดย ดร.กฤษณ  วันอินทร  
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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จากนั้นจึงดําเนินการสังเคราะหผลการศึกษาและสรุปประวัติการใชพื้นที่ โดยแบงเปน
ชวงเวลาตามลําดับพัฒนาการ ตั้งแตระยะแรกสุดท่ีมีการเขามาใชพื้นที่จนถึงการทิ้งรางพื้นที่ โดยใช
หลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดี เปนหลัก  เชื่อมโยงและตรวจสอบกับหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตร ศิลปกรรม หรือการศึกษาคนควาท่ีผานมา อันเปนการสรางภาพวิถีชีวิตในอดีตจากรองรอย
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีขุดคนพบในบริเวณพื้นที่ศาลตาผาแดง โบราณสถานสําคัญแหงหนึ่งท่ีเกี่ยวของ
กับประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองโบราณสุโขทัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหโบราณวัตถุรวมกับลักษณะชั้นดินและหลักฐานอื่นๆ ท่ีพบจากการขุดคน

ทางโบราณคดี สามารถลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรมหลุมขุดคนศาลตาผาแดง ไดดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 สรุปลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรมและหลักฐานทางโบราณคดี หลุมขุดคนศาลตาผาแดง 
ระยะที ่ ชั้นดิน

ที ่
กิจกรรมสําคัญ โบราณวัตถ ุ

ที่ระบอุายุสมัย 
โบราณวัตถุ

อื่นๆ   
อายุสมัย 

1 
กอนสราง
ปราสาท 

IV - มีการอยูอาศัยหรือใชพื้นที่มา
กอนอยางหนาแนน และเห็นได
ชัด 

- เ ศ ษ เ ค รื่ อ งถ ว ย จี น 
ราชวงศสุงเหนือ 
- เศษภาชนะดินเผาเนื้อ
ดินและเนื้อแกรง ข้ึนรูป
ดวยมือหรือแปนหมุน 
และเทคนิคแบบงายๆ 

- กระดูกสัตว ราว พศว.17 
หรือกอน

หนาเล็กนอย 

2 
แรกสราง
ปราสาท 

III 
 

- มี ก า ร เ ต รี ย มพื้ น ที่ ก อ ส ร า ง
ปราสาทดวยการขุดหลุมขนาด
ใหญแลวถมบดอัดชั้นทรายสลับ
หิน 

- เศษเครื่องถวยลพบุรี 
แบบเคลือบสีเขียว 
 
 

- ราวครึ่งแรก 
พศว.18 

3 
การใช
พื้นที่

ปราสาท 

IIIa, 
 II 

- รองรอยการกินเตา หรือใชเตา
เปนเครื่องเซนสังเวย 
- มีการกอสรางเตาเพื่อหลอมและ
หลอประติมากรรมสําริด  
- มีการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
- มีกิ จกรรมการใชพื้ นที่ แบบ
สามัญคอนขางหนาแนน ตอเนื่อง 
และยาวนานอยางเห็นไดชัด 

- เศษภาชนะดินเผาเนื้อ
ดิน ลายแบบสมัยลพบุรี 
- เ ศ ษ เ ค รื่ อ งถ ว ย จี น 
ราชวงศสุงใต, ราชวงศ
หยวน, ราชวงศหมิง 
- เ ห รี ย ญ สํ า ริ ด จี น 
ราชวงศหยวน 
 

- เศษเครื่อง
ถวยสุโขทัย, 
ศรีสัชนาลัย, 
วังเหนือ 
- แวดินเผา 
- กระปุกดนิเผา 
- ฝาดินเผา 
- กระดูกสัตว 

ราว คร่ึง
หลัง พศว.

18  
ถึง คร่ึงแรก 
พศว.22 

4 
ทิ้งราง
ปราสาท 

I - ยอดปราสาทพังทลายลงมา 
- พบหลักฐานหลงเหลืออยูนอย
มาก  เนื่ องจากการขุดหนาดิน
ออกไปในคราวขุดแตงครั้งกอน 

- - กอนศลิาแลง ราวกลาง 
พศว.22 เปน

ตนไป 
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การอภิปรายผล 
เมื่อนําหลักฐานที่พบจากการขุดคนทางโบราณคดี มาวิเคราะหรวมกับหลักฐานทาง

ศิลปกรรม เอกสารทางประวัติศาสตร และผลการศึกษาที่ผานมา ทําใหสามารถอธิบายเรื่องราวและ
กิจกรรมตางๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตในบริเวณพื้นที่ศาลตาผาแดงไดชัดเจนยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

ระยะที่ 1 กอนสรางปราสาท (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือกอนหนาเล็กนอย) จากการขุดคน
ทางโบราณคดี พบรองรอยการอยูอาศัยมากอนแลว ไดแก เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขึ้นรูปดวยมือ
หรือแปนหมุน และเริ่มปรากฏเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงท่ีทําข้ึนอยางงายๆ ไมซับซอน  พบเศษกระดูก
สัตวจําพวกวัว/ควาย และเตา ซึ่งเหลือท้ิงจากการนํามาบริโภค  สําหรับสัตวจําพวกวัว/ควาย ก็นาจะเปน
สัตวเลี้ยงไวใชแรงงานดวย  หลักฐานสําคัญที่ใชในการกําหนดอายุช้ันทับถมระยะแรกนี้คือ เศษเครื่องถวย
จีนสมัยราชวงศสุงเหนือ ประเภทตลับเคลือบสีขาวและไหเคลือบสีน้ําตาล กําหนดอายุไดราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 – 17 (ภาพท่ี 3) พบอยูใตช้ันทรายถมทําฐานรากปราสาทที่ศาลตาผาแดง โดยไมพบเครื่อง
ถวยท่ีมีอายุสมัยหลังกวาปะปนแตอยางใด  จึงควรกําหนดอายุสมัยของการเขามาใชพื้นที่ในชวงระยะแรก
นี้ไวราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือกอนหนาเล็กนอย  การพบเครื่องถวยจีนดังกลาว ยังแสดงใหเห็นถึงการ
ติดตอสัมพันธกับชุมชนหรือเมืองโบราณอื่นๆ ท่ีรวมสมัย  ซึ่งในที่นี้ก็คือ เมืองโบราณในวัฒนธรรมสมัย
ลพบุรีนั่นเอง  ชวงเวลาดังกลาวยังสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตร จารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึก
วัดศรีชุม)  และจารึกหลักที่ 45 (จารึกปูขุนจิดขุนจอด) (กรมศิลปากร, 2548: 102, 154) ท่ีกลาวถึงรายนาม
บรรพบุรษสืบสายยอนหลังข้ึนไปเปนลําดับ อันแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของการตั้งถิ่นฐานที่สามารถ
สืบยอนกลับไปไดอยางยาวนานดวยเชนกัน การกําหนดอายุขางตนยังมีความสอดคลองกับพัฒนาการของ
เมืองโบราณสุโขทัยในภาพรวม ท่ีเคยมีการศึกษาขุดคนมากอนหนา ระบุวานาจะมีการอยูอาศัยกันมาอยาง
หนาแนนและยาวนานกอนพุทธศวรรษที่ 18 (กรมศิลปากร, 2531: 168) 

 

 
ภาพที่ 3 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุงเหนือ ขุดพบที่ศาลตาผาแดง 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1475 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ระยะที่ 2 แรกสรางปราสาท (ราวครึ่งแรกพุทธศวรรรษที่ 18) พบหลักฐานการเตรียมพื้นที่
กอนการกอสรางหรือทําฐานรากอาคาร (ภาพท่ี 4) ดวยการขุดหลุมตามตําแหนงท่ีจะกอสรางใหกวางกวา
ขนาดของฐานอาคาร แลวถมบดอัดทรายแทรกดวยกอนหินเปนช้ันๆ จนถึงปากหลุมเพื่อเสริมแรงหรือ
รองรับน้ําหนักอาคาร ซึ่งเปนวิธีการหรือแบบแผนเดียวกันกับการวางฐานรากสถาปตยกรรมในวัฒนธรรม
เขมร (พงศธันว  บรรทม, 2544: 89; หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, 2540: 19) แสดงใหเห็นวานอกจาก
รูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรแลว ก็ยังรวมถึงองคความรูทาง
เทคนิควิธีการกอสรางสมัยโบราณดวย  รองรอยการขุดหลุมและบดอัดทรายเพื่อทําฐานรากอาคาร จึงเปน
หลักฐานทางโบราณคดีสําคัญที่บงบอกวาเปนชวงระยะแรกสรางปราสาทไดอยางชัดเจน  ในการนี้จึงใช
วิธีการกําหนดอายุจากโบราณวัตถุท่ีพบอยูในชั้นทรายถมหรือเปรียบเทียบจากสิ่งท่ีพบอยูเหนือหรือใตช้ัน
ทรายถม  ผลการขุดคนท่ีศาลตาผาแดงพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุงเหนือ (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
16 – 17) อยูใตช้ันทรายถมที่แผออกมาทางดานขางจากหลุมฐานรากอาคาร โดยท่ีไมพบเศษเครื่องถวยจีน
ท่ีมีอายุออนกวาปะปนแตอยางใด  สําหรับหลุมฐานรากมีขอบเขตหางจากฐานอาคารออกไป 3 เมตร และ
ลึกลงไปไมต่ํากวา 3 เมตร พบเศษเครื่องถวยลพบุรีแบบเคลือบสีเขียวใส (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18) 
ปะปนอยูในชั้นทรายถม และเหนือช้ันทรายถมพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุงใต – หยวนรุนตน 
(อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19) และเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินที่มีลวดลายแบบ
เดียวกันกับภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ในสมัยลพบุรี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
18 – 19) (ณัฏฐภัทร  จันทวิช และภุชชงค  จันทวิช, 2532: 63)  ดวยเหตุนี้จึงกําหนดอายุสมัยแรกสราง
ปราสาทวาควรอยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18  ซึ่งก็สอดคลองกับการกําหนดอายุประติมากรรม
เทวรูปศิลาทรายที่เคยคนพบมากอนจากแหลงเดียวกัน ท่ีปจจุบันนักวิชาการทั้งหลายตางยอมรับเรื่องการ
กําหนดอายุสมัย วานาจะสรางขึ้นภายใตอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายน ท่ียังคงมีอิทธิพลศิลปะแบบนครวัด
ปะปนอยูคอนขางมาก หรือท่ีบางทานกําหนดใหเปนศิลปะแบบนครวัดตอกับบายน หรือแบบบายนยุคตน 
อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 18 

 

 
ภาพที่ 4 รองรอยหลุมฐานรากอาคาร ดวยวิธีการขุดแลวถมบดอัดทรายแทรกดวยกอนหินเปนช้ันๆ 
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ระยะที่ 3 การใชพ้ืนที่บริเวณตัวปราสาท พบรองรอยการใชพื้นที่อยางตอเนื่อง ตั้งแต
ระยะแรกสรางปราสาทในสมัยลพบุรี ตอมาในสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา ตามลําดับ (ราวครึ่งหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ถึงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22) โดยมีลักษณะการใชพื้นที่เปนกิจกรรมทางศาสนาและความ
เชื่อเปนหลักเนื่องจากเปนแหลงศาสนสถานนั่นเอง  หลักฐานที่พบไดแก หลักฐานเครื่องใชในพิธีกรรม 
ไดแก เศษภาชนะดินเผาจําพวกคนทีและคนโท ซึ่งกลาววาเปนเครื่องใชของนักบวช (ผาสุข  อินทราวุธ, 
2528: 21-22)  หลักฐานพิธีกรรมการปลงศพ ไดแก หมอดินเผาเนื้อดินบรรจุอัฐิฝงไวชิดฐานปราสาท (ภาพ
ท่ี 5) ซึ่งมักพบไดท่ัวไปในพื้นที่แถบนี้ (ฌอง บวสเซอลิเยร, 2508: 35; นาตยา  ภูศรี, 2543: 3)  หลักฐาน
การหลอม-หลอสําริด ไดแก เตาหลอมโลหะ ซึ่งสันนิษฐานวาใชหลอประติมากรรมหรือรูปเคารพทาง
ศาสนา  และหลักฐานสิ่งกอสราง ไดแก เศษกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาและตะปูเหล็ก ท่ีแสดงวานาจะเคยมี
อาคารท่ีมุงหลังคาดวยกระเบื้องดินเผาอยูในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังพบเหรีญอีแปะจีน สําริด (ภาพท่ี 6)      
มีจารึกอักษรอานไดวา  หวง ฉิ้ง ทง เปา  (Huang Qing Tong Bao) แปลวา  ปครองราชยซึ่งตรงกับปรัชศก
หวงฉิ้ง  ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 1855 – 1856  ในรัชสมัยของจักรพรรดิเหยินจง (Rengzong หรือ Jeng-tsug) 
แหงราชวงศหยวนของจีน (Wang Qingzheng, 1989: 297)  

 

 
ภาพที่ 5 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ฝงไวชิดฐานปราสาท ในลักษณะวางคว่ํา 
 

 
ภาพที่ 6 เหรียญอีแปะจีน สําริด สมัยราชวงศหยวน พบที่ศาลตาผาแดง  
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ณ ท่ีนี้ใครขอกลาวถึงเปนพิเศษเกี่ยวกับหลักฐานการหลอม-หลอสําริด ในเมืองเกาสุโขทัย 
แมวาท่ีผานมาไดมีการคนพบพระพุทธรูปและเทวรูปสําริดท้ังขนาดใหญและเล็กเปนจํานวนมาก (สันติ  
เล็กสุขุม, 2549: 92) และมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือจารึกกลาวถึงการสรางหรือหลอพระพุทธรูป
และเทวรูปสําริดมากมายเชนกัน (กรมศิลปากร, 2548) แตก็ยังไมเคยมีการคนพบหลักฐานที่เปนรูปธรรม
เกี่ยวกับการหลอม-หลอสําริดโบราณในพื้นที่มากอนแตอยางใด  เตาหลอมโลหะที่ขุดพบในครั้งนี้จึงเปน
หลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับโบราณโลหวิทยาในเมืองโบราณสุโขทัย  โดยผูวิจัยไดขุดพบอยูหางจากฐาน
ปราสาทไปทางดานหลังหรือทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 เมตร ลักษณะเปนดินเผาไฟ มีขอบเขตและ
แผนผังโคง ขนาดประมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 7) ภายในเตาและบริเวณรอบๆ ยังพบทอลมดินเผา รังผึ้งเตา 
เบาหลอมโลหะ กอนตะกั่ว ทอยหรือรองรอยชนวน เศษโลหะและเถาถาน อันเปนหลักฐานของกิจกรรม
การหลอมและหลอประติมากรรมสําริดดวยวิธีขับขี้ผึ้งหรือสูญขี้ผึ้ง (พัชรี  สาริกบุตร, 2523: 62-63)  แต
จากปริมาณของหลักฐานแตละประเภทที่พบ จัดวามีอยูนอยมาก จึงสันนิษฐานวานาจะเปนเตาที่ทําข้ึนเพื่อ
ใชงานแบบชั่วคราวหรือใชงานเพียงไมกี่ครั้งแลวเลิกไป มิใชลักษณะของโรงงานหรือโรงหลอ (สุรพล  
นาถะพินธุ, สัมภาษณ 25 พฤศจิกายน 2556) 

 

 
ภาพที่ 7 เตาหลอมโลหะ พบอยูทางดานหลังปราสาทศาลตาผาแดง  
 

สําหรับการกําหนดอายุสมัยไดนําช้ินสวนผนังเตา จํานวน 2 ตัวอยาง สงไปหาคาอายุดวยวิธี
เรืองแสงความรอน (Thermoluminescence) ปรากฏคาอายุ 775±62 และ 830±66 ปมาแลว (Krit  Won-in, 
2012) หรืออยูชวงป พ.ศ. 1659 – 1842 หรือราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19  แมวา
คาอายุดังกลาวจะเปนชวงเวลาที่กวางมากสําหรับการกําหนดอายุวัตถุในสมัยประวัติศาสตร แตในเบื้องตน
ก็ถือวาเปนคาอายุท่ีมีความสอดคลองกับชวงเวลาที่ทําการศึกษาอยู  และในการนี้ยังไดใชหลักการกําหนด
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อายุเชิงเทียบจากวัตถุท่ีพบรวมกันอยูภายในเตา ไดแก เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 – 20) และเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานปายาง (อายุราวพุทธศวรรษที่ 20 – 21) ซึ่ง
สามารถลําดับกระบวนการกอตัวของหลักฐานทางโบราณคดีไดวา  ลําดับแรกมีการสรางเตาขึ้นดวยการ
ขุดดินเปนหลุมแลวกอโครงสรางเตา มีการใชงานเพียงชวงสั้นๆ แลวเลิกไป และตามดวยการกลบหลุม ซึ่ง
ข้ันตอนการกลบหลุมนี้เองที่นาจะทําใหมีเศษเครื่องถวยดังกลาวปะปนเขาไปอยูภายในเตา  การกําหนด
อายุจึงควรพิจารณาจากเศษเครื่องถวยท่ีพบและคาอายุทางวิทยาศาสตรท่ีกลาวมาแลว  สรุปไดวา เตาหลอม
โลหะควรสรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 หรือกอนหนานั้นเล็กนอย 

เกี่ยวกับประติมากรรมสําริดท่ีไดจากการหลอดังกลาว ขณะนี้คงมิอาจสรุปไดวาเปน
ประติมากรรมชิ้นใดหรือเนื่องในศาสนาใด  แตจากหลักฐานที่มีอยูก็ลวนเกี่ยวของกับศาสนาพราหมณ – 
ฮินดูท้ังสิ้น ไดแก กลุมประติมากรรมเทวรูปศิลาทรายที่พบจากการขุดแตงปราสาท และสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ยังทรงกลาวไวในเชิงอรรถ พระราชนิพนธ เที่ยวเมืองพระรวง 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 2526: 67)  วาเคยเปนที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและ      
พระนารายณ เทวรูปสําริดสมัยสุโขทัยคูใหญท่ีสุด จัดแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร     
ในปจจุบันดวย  จึงสันนิษฐานวา เตาหลอมโลหะที่ขุดพบนี้ อาจเคยใชในการหลอประติมากรรมเทวรูป
สําริดสมัยสุโขทัยท่ีกลาวถึงขางตนก็เปนได  หรืออาจใชหลอประติมากรรมชิ้นอื่นๆ  ท่ีอาจเคยประดิษฐาน
ท่ีศาลตาผาแดงหรือนําไปประดิษฐานยังศาสนสถานแหงอื่นก็อาจเปนไดเชนกัน  กิจกรรมการหลอ
ประติมากรรมรูปเคารพในบริเวณแหลงศาสนสถาน ยังมีนัยวาเกี่ยวของกับการใหความสําคัญกับพื้นที่ใน
ฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อความเปนสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรม ดังเชนในสมัยปจจุบัน ก็ยังคง
มีการประกอบพิธีเททองหลอพระพุทธรูป (หรือเทวรูป) โดยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ หรือ
บุคคลสําคัญ ท่ีมักกระทําภายในพระอารามหรือสถานที่สําคัญทางศาสนา 

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเกี่ยวกับการดํารงชีวิตแบบสามัญทั่วไป ไดแก แวดินเผา กระดอง
เตา เศษกระดูกสัตว และเศษภาชนะดินเผาทั้งจากแหลงเตาในพื้นที่เมืองเกาสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย แหลง
เตาในแถบภาคเหนือ ตลอดจนเครื่องถวยจีน อันแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกับพื้นที่อื่นๆ ท้ังใกล
และไกล สําหรับเศษภาชนะดินเผาเมื่อเปรียบเทียบกับปราสาทแบบศิลปกรรมอิทธิพลเขมรแหลงอื่นคือ 
วัดพระพายหลวงและวัดศรีสวาย  ซึ่งผูวิจัยไดทําการขุดคนในคราวเดียวกัน พบวาท่ีศาลตาผาแดงมีปริมาณ
ท่ีสูงกวามาก  ท้ังนี้นาจะมีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กลาวคือ วัดพระพายหลวงและวัดศรี
สวาย  เปนศาสนสถานที่มีกําแพงหรือคูน้ําลอมเปนรั้วรอบขอบชิด เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณบงบอก
หรือจํากัดขอบเขตการเขามาทํากิจกรรมหรือใชงานในพื้นที่วาควรเปนกิจกรรมทางศาสนาหรือท่ีเกี่ยวของ
เทานั้น ในขณะที่ศาลตาผาแดงซึ่งเปนศาสนสถานที่ไมมีกําแพงลอมรอบหรือสัญลักษณจํากัดการเขามาใช
พื้นที่  ดวยเหตุนี้จึงพบรองรอยกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญในบริเวณศาลตาผาแดงหนาแนนกวาอีก 2 
แหลงอยางเห็นไดชัด 
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ระยะที่ 4 ทิ้งรางปราสาท (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนไป) หลักฐานที่พบอยูในชั้น
ทับถมระยะสุดทาย เปนเศษภาชนะดินเผาหลากหลายประเภทและแหลงผลิต ท้ังจากแหลงเตาในพื้นที่
เมืองเกาสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย แหลงเตาในแถบพื้นที่ภาคเหนือ และแหลงเตาในประเทศจีน ท่ีสามารถ
กําหนดอายุสมัยไดหลังสุดคือ เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงประเภทเขียนสีบนเคลือบ ผลิตจากแหลง
เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี อายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22 (ภาพที่ 8) ซึ่งพบในปริมาณที่ต่ํากวาเศษ
เครื่องถวยจีนประเภทที่มีอายุเกากวา อันแสดงใหเห็นวานาจะมีการนําเขามาใชงานในพื้นที่เพียงชวงเวลา
สั้นๆ กอนที่จะเกิดการทิ้งรางพื้นที่ไปนั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 8 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง ประเภทเขียนสีบนเคลือบ  

 
เมื่อพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร ในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 (ราว พ.ศ. 

2100 – 2150) พบวาเมืองสุโขทัยไดตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของกรุงศรีอยุธยาอยางสมบูรณแลว  
และในชวงเวลาดังกลาวยังเปนชวงศึกสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับพมา อันนํามาซึ่งการเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งท่ี 1 เมื่อป พ.ศ. 2112 ตรงกับรัชสมัยของพระมหินทราธิราช  ตอมาป พ.ศ. 2127 สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ และทรงทําศึกกับพมา ทรงใชยุทธวิธีกวาดตอนผูคนจากหัวเมือง
เหนือท้ังปวงมาไวท่ีกรุงศรีอยุธยาแหงเดียว ทําใหเมืองสุโขทัยกลายเปนเมืองรางถึง 8 ป (พ.ศ. 2127 – 
2135) จนกระทั่งทรงทําสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาเมื่อป พ.ศ. 2135 (กรมศิลปากร, 2531: 
170)  อันแสดงใหเห็นวาสภาพบานเมืองและวิถีชีวิตของผูคนในขณะนั้นยอมพัวพันกับการศึกสงคราม    
มีการอพยพ กวาดตอนผูคน และการทิ้งรางเมือง ซึ่งก็ทําใหการผลิตและการคาเครื่องถวยชามสังคโลก 
(แหลงเตาเมืองสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย) ตองยุติลงไปดวย (Don Hein, 2001; 185)  แมในเวลาตอมาหลังป 
พ.ศ. 2135 ท่ีบานเมืองเริ่มเขาสูภาวะสงบเนื่องจากปลอดศึกสงครามกับพมา มีการกลับเขามาอยูอาศัยใน
พื้นที่เพื่อฟนฟูบานเมือง โดยมีพระศรีเสาวราชเปนเจาเมือง (กรมศิลปากร, 2531: 170) แตดวยความเสื่อม
โทรมจากภาวะสงครามและปริมาณวัดวาอารามศาสนสถานที่มีอยูมากมาย จึงมิอาจกระทําใหกลับฟนคืน
มาไดอยางทั่วถึงดวยกําลังและอํานาจของผูปกครองที่มีฐานะเปนเพียงเจาเมืองขนาดเล็ก  สภาวการณ
เชนนี้ก็ยังคงเปนมาอยางตอเนื่องจนถึงเหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 เมื่อป พ.ศ. 2310 

เมื่อพิจารณาหลักฐานจากการขุดคนทางโบราณคดีพบวา ไมพบรองรอยการกลับเขามาใช
พื้นที่บริเวณตัวปราสาทภายหลังจากกลางพุทธศตวรรษที่ 22 อีกเลย ดวยเหตุนี้ทําใหตั้งขอสันนิษฐานถึง
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สาเหตุท่ีทําใหขุดไมพบหลักฐานในสมัยตอมาอีกเลยไดวา  อาจเปนเพราะยอดปราสาทไดพังทลายลง
มาแลวตั้งแตชวงเวลาดังกลาวก็เปนได  จากภาพถายเกากอนการบูรณะ (ภาพที่ 9) จะเห็นไดวามีกอนศิลา
แลงขนาดใหญถลมลงมาปดทับพื้นที่ท่ีไดทําการขุดคน ดวยเหตุนี้จึงไมพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัย
ตอมาในพื้นที่ดังกลาวแตอยางใด 

 

 
ภาพที่ 9 ศาลตาผาแดง สภาพกอนการบูรณะ 
           ท่ีมา: ภาพถายเกาของอทุยานประวัติศาสตรสุโขทัย กรมศิลปากร. 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่เพียงสวน
หนึ่ง ซึ่งแนนอนวาควรมีการตรวจสอบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม  โดยเฉพาะประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่งคือ 
เตาหลอมโลหะ อันเปนรองรอยหลักฐานดานโลหกรรมของเมืองสุโขทัย ท่ีควรไดรับการศึกษาวิเคราะห
ในเชิงลึกตอไป  

เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ แมวาจะเปนพื้นที่ท่ีเคยผานการขุดแตงบูรณะ และอาจเคยถูก
ลักลอบขุดหาของมีคามากอน ซึ่งเดิมเรามักประเมินศักยภาพของหลักฐานที่นาจะเหลืออยูไวคอนขางต่ํา 
ดวยคําจํากัดวา “เคยถูกบูรณะหรือถูกรบกวนแลว” แตเมื่อไดลงมือทําการขุดคน กลับพบหลักฐานสําคัญ
และช้ันทับถมที่มิไดถูกรบกวนจากกิจกรรมสมัยปจจุบันมากนัก  ดังนั้นเราจึงควรตระหนักและให
ความสําคัญกับพื้นที่ของแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานทุกแหงวามีความสําคัญไมนอยไปกวาตัว
โบราณสถานที่ปรากฏอยูเหนือผิวดิน  ควรไดรับการอนุรักษและปกปองเฉกเชนเดียวกัน  เพราะการ
ดําเนินการใดๆในพื้นที่แมการขุดเจาะเพียงเล็กนอยก็อาจสงผลกระทบตอหลักฐานที่ยังคงมีอยูใตผืนดินได 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีน าเสนอการพฒันาระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผา่นสมาร์ทโฟน 
โดยการพฒันาระบบอยูใ่นรูปแบบของโปรแกรมประยกุตบ์นมือถือ (Mobile Application) บน
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส (iOS) ดว้ยภาษา Objective C การพฒันาระบบไดแ้บ่งการท างานออกเป็น 
สองส่วนคือ ส่วนของครูและส่วนของนกัเรียน ส่วนของครูระบบไดอ้อกแบบส าหรับการจดัเตรียม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และแบบทดสอบ โดยมีการระบุค่าพารามิเตอร์ของแบบทดสอบเพื่อน าไปใชใ้นการ
ท าแบบทดสอบ ส่วนของนกัเรียนจะท าการคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนผา่นการท าแบบทดสอบโดยใช้
รูปแบบการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive testing) ประมาณค่าความสามารถ (  ) โดยใชก้ลวิธี
ของเบส์ปรับใหม่ (Bayesian Updating) เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะแสดงผลการ
ทดสอบวา่นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ใดและมีค่าความสามารถอยูใ่นระดบัใด ท า
ใหน้กัเรียนทราบวา่ในเร่ืองการเคล่ือนท่ีใน 1 และ 2 มิติ นกัเรียนมีขอ้บกพร่องส่วนใดบา้งและสามารถ
น าไปปรับปรุงเพื่อเตรียมสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

 

ค าส าคญั : การทดสอบแบบปรับเหมาะ, โปรแกรมประยกุตบ์นมือถือ, ระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการ
เรียน, สมาร์ทโฟน 
 

Abstract 

This research study was conducted to present the system development 

examining the weakness in learning physics via applying a „Smart phone‟. The system 

development was designed in the form of Mobile application on „iOS‟ with„objective 

C program‟. The functions of the system development were divided into two main 

parts which are the teacher‟s part and the student‟s. For the teacher‟s part, the system 

was designed for preparing the learning objectives as well as the tests consisting of 

the parameter value to assist the teachers or research designer in designing and 

adjudging the appropriate tests. For the student‟s part, the system development was 

designed to investigate the weakness of a student‟s learning via doing the „Adaptive 

test‟. This test was used to estimate the ability value/level through applying the 

strategy of Bayesian Updating. After the student completes the test, the system will 

show the test result and evaluate the ability level as well as the weakness in each 
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objective the student should improve.  From the test result given, the tester will know 

which part of the lesson he/she is weak and make himself be aware of that part and 

prepare it for the test later.  

 

Key Word(S): Adaptive Testing, Mobile Application, Learning Deficiency, 

Smartphone 

 

บทน า 
 จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2555 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาร
สาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์วิชาฟิสิกส์ 1 พบวา่ ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑร้์อยละ 60 (รายงานสรุปผลการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1,2555 : 2) การสอบถามนกัเรียนท าใหท้ราบสาเหตุวา่ 1.) ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ในในเน้ือหาท่ี
เรียนร้อยละ 13 2.) ขาดจินตนาการในการมองภาพจากทฤษฎีร้อยละ 21 3.) ขาดทกัษะดา้นการค านวณ
ร้อยละ 8 4.) ขาดความเขา้ใจและประยกุตใ์ชง้านร้อยละ 17 5.) ไม่ทราบวา่ตนเองไม่เขา้ใจในส่วนใด
ร้อยละ 42 ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด จึงไดส้อบถามนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ทราบวา่ตนเองไม่เขา้ใจในส่วนใด
เพิ่มเติมพบวา่ โดยพฤติกรรมการทบทวนความรู้ของนกัเรียนกลุ่มน้ี มกัจะลงมือท าโจทยไ์ปเร่ือยๆ ถา้
โจทยข์อ้ใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัตวัอยา่ง นกัเรียนมกัแกไ้ขปัญหาโจทยน์ั้นได ้ แต่เม่ือโจทยมี์ความยากมาก
ข้ึน ซบัซอ้นมากข้ึน มีการประยกุตม์ากข้ึน นกัเรียนจะแกโ้จทยไ์ดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ขอ้ท่ีท าไม่ไดน้กัเรียนจะ
ขา้มขอ้นั้นไป ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนแบบทดสอบท่ีมีอยูห่มด นกัเรียนคิดวา่ตนเองไดท้ าแบบทดสอบ
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะสอบแลว้ แต่เม่ือสอบจริง นกัเรียนไม่สามารถท าขอ้สอบได ้ส่งผลใหค้ะแนนออกมา
ไดน้อ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ นกัเรียนจึงเกิดความสงสยัวา่ตนเองยงัไม่เขา้ใจในจุดใด ท าใหน้กัเรียนเกิดความ
เบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ เกิดทศันคติไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ ถึงแมจ้ะตั้งใจทบทวนดว้ยการท าแบบทดสอบมาก
เพียงใดกต็าม ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการศึกษาไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการน าโทรศพัทมื์อถือมาใช้
ในการเรียนการสอนเรียกวา่ m-Learning และปัจจุบนัไดมี้การพฒันาสู่การเรียนรู้แบบ u-Learning ซ่ึง
เป็นการเรียนการสอนโดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถลงโปรแกรม
ประยกุตไ์ด ้ เช่น Tablet PC และ สมาร์ทโฟน รวมกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มลูแบบไร้สายเป็น
เคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตามความตอ้ง 
การของนกัเรียนและท่ีส าคญัการเรียนรู้แบบ u-Learning  จะค านึงถึงบริบทของผูเ้รียนซ่ึงคุณสมบติัน้ี
สอดคลอ้งกบัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนสามารถ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาและค านึงถึงบริบทของนกัเรียน ดงันั้นผูว้ิจยัคิดวา่หากน าเอาเทคโนโลยดีงักล่าวเขา้
มาช่วยคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ร่วมกบัรูปแบบการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะเป็นตวัคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนของนกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนทราบถึง
ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของตนเองไดโ้ดยผา่นสมาร์ทโฟน 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1485 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อพฒันาระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ี 1 มิติ และ 2 

มิติ ผา่นสมาร์ทโฟน 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิา
ฟิสิกส์ 1 ผา่นสมาร์ทโฟน 

 

วธีิการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการทดสอบแบบปรับเหมาะกบัความสามารถของผูท้ดสอบ (Adaptive 

Testing or Tailored Testing) มาประยกุตใ์ชก้บัระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 
ผา่นสมาร์ทโฟน โดยการทดสอบแบบปรับเหมาะกบัความสามารถของผูท้ดสอบเป็นการจดัการทดสอบ
ใหเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงท าการคดัเลือกขอ้สอบท่ีเหมาะสมกบัผูส้อบ (Tailored) เพื่อประมาณค่า
ความสามารถของผูส้อบนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า เม่ือสามารถประมาณค่าความสามารถไดอ้ยา่งมีค่า
ความคลาดเคล่ือนต ่า แลว้จึงยติุการทดสอบ ( ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550:175 ) จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยั
คิดวา่จะช่วยใหร้ะบบสามารถค านวณค่าความสามารถและหาขอ้บกพร่องทางการเรียนของผูท้ดสอบได้
อยา่งถูกตอ้งแม่นยะ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นงานวิจยัและด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตร/เน้ือหารายวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ี 1 มิติ และ 2 มิติ และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดของระบบคลงัขอ้สอบแบบปรับเหมาะเพื่อน าไปใชใ้นแอพพลิเคชัน่ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

ในบทความน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัการพฒันาระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
1 ผา่นสามาร์ทโฟน โดยด าเนินการวิจยัในขั้นตอน 1 – 4 มีรายละเอียดการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตร/เนือ้หารายวชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลือ่นที ่ 1 มิติ และ 2 มิติ และทฤษฎทีี่
เกีย่วข้อง 
1.1 ศึกษาหลกัสูตร/เน้ือหารายวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ี 1 มิติ และ 2 มิติ 

ขอบเขตของเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ี 1 มิติ และ 2 มิติ ในงานวิจยัน้ีมีดงัน้ี 

 ปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ี 

 ระยะทางและการกระจดั 

 อตัราเร็วและความเร็ว 

 ความเร็ว ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
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 อตัราเร่งและความเร่ง 
 กราฟของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงดว้ยความเร่งคงท่ี 
 สมการการค านวณหาปริมาณต่างๆของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงดว้ยความเร่งคงตวั 

 ความเร็วสมัพทัธ์ 
โดยน าขอบเขตเน้ือหามาเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไดท้ั้งหมด 5 ขอ้ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของระยะทางและการกระจดัพร้อมทั้งบอกความแตกต่างได ้
2. อธิบายความหมายของความเร็ว, ความเร็วเฉล่ีย, อตัราเร็ว, อตัราเร็วเฉล่ีย พร้อมทั้งหาค่า

อยา่งง่ายได ้
3. อธิบายกราฟของการกระจดักบัเวลา, ความเร็วกบัเวลา และความเร่งกบัเวลาได ้รวมถึงการ

อ่านค่าของกราฟในระยะเวลาต่างๆ และสามารถแปลงกราฟจากชนิดหน่ึงไปอีกชนิดหน่ึงได ้
4. สามารถหาค่าระยะทาง ความเร็วและความเร่งในเวลาใดเวลาหน่ึงได ้
5. สามารถใชส้มการการเคล่ือนทั้ง 5 สมการหาค่าต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ความเร็ว ความเร่ง 

การกระจดั, เวลา เป็นตน้ 

1.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาและเน้ือหารายวิชาฟิสิกส์ 

1.2.2 การเรียนรู้แบบโมบายเลิร์นนิง 
1.2.3 ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบสมาร์โฟน 

2. กรอบแนวคดิของระบบคลงัข้อสอบแบบปรับเหมาะเพือ่น าไปใช้ในแอพพลเิคช่ัน 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ี 1 มิติและ 2 มิติ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการออกแบบทดสอบไดแ้บ่งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จ านวนทั้งหมด 100 ขอ้  

2.1 น าแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและเน้ือหา 3 ท่าน 
พิจารณาวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่   

2.2 น าแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้หลงัจากใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน น าไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีผา่น
การเรียนเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ 1 มาแลว้ คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และน าผลการสอบท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ขอ้สอบแบบทดสอบรายขอ้ใชท้ฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ (IRT) แบบ 3 
พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) โดยใชโ้ปรแกรม IRT 

(BAY) version 1.0โดย ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี และ รศ.ดร.คณิต  ไข่มุกด ์ โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก
แบบทดสอบดงัน้ี 
  2.2.1 ค่าความยากของขอ้สอบ (b) จากการวิเคราะห์ค่าความยากของขอ้สอบตาม
ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ (IRT) พบวา่ ค่าความยากของขอ้สอบอยูร่ะหวา่ง    ถึง    แต่ขอ้สอบ
ท่ีจะน ามาใชใ้นการทดสอบมีค่าความยากอยูร่ะหวา่ง -2.50 ถึง +2.50  
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  2.2.2 อ านาจจ าแนก (a) จากการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของขอ้สอบ (IRT) พบวา่ ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง    ถึง    แต่ขอ้สอบท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง +0.50 ถึง +2.50  
  2.2.3 ค่าการเดา (c) จากการวิเคราะห์ค่าการเดาของขอ้สอบตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของขอ้สอบ (IRT) พบวา่ ค่าการเดาอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 แต่ขอ้สอบท่ีจะน ามาใชใ้นการทดสอบควรมีค่า
การเดาไม่เกิน 0.30 จึงน าค่าการเดา (c) มีค่าเป็นบวก ไม่เกิน 0.30 มาใชใ้นการทดสอบ 

  2.2.4 การวิเคราะห์เพื่อวดัความสามารถของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบ   แบ่ง
ความสามารถของผูท้ดสอบ ออกเป็น 3 ระดบั คือ ดีมาก ปานกลาง ควรปรับปรุง ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีได้
ก าหนดเกณฑด์งัน้ี 

   ค่าความสามารถนอ้ยกวา่ -1.00 หมายความวา่ ความสามารถควรปรับปรุง 
   ค่าความสามารถ -1.00 ถึง 1.00 หมายความวา่ ความสามารถปานกลาง 
   ค่าความสามารถมากกวา่ 1.00 หมายความวา่ ความสามารถสูงหรือดีมาก 

 

การออกแบบระบบ 

 เม่ือผูท้ดสอบเขา้ใชร้ะบบในคร้ังแรก ผูท้ดสอบจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเพื่อใชง้านก่อนการทดสอบ 
และเพื่อก าหนดสิทธ์ิในการใชง้านระบบ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบโดยแยกการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1 .ส่วนของครู  
 สามารถเพิ่มบททดสอบ  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และแบบทดสอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เขา้
ไปเกบ็ไวใ้นคลงัขอ้สอบเพื่อใหผู้ท้ดสอบมาคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนต่อไป 

2. ส่วนของนกัเรียนหรือผูท้ดสอบ 

 ใชส้ าหรับทดสอบความสามารถและหาขอ้บกพร่องทางการเรียน ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครู
ไดส้ร้างไวใ้นคลงัขอ้สอบ ดงัภาพท่ี 1 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1488 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

ภาพท่ี  1 Flowchart แสดงการท างานของแอพพลิเคชัน่ 

 

การออกแบบวธีิการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
การท างานและเง่ือนไขการท างานของระบบ ไดน้ าเอาแนวทางการทดสอบแบบปรับเหมาะมา

ประยกุตใ์ช ้ โดยระบบดึงแบบทดสอบออกมาตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงเร่ิมจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ท่ี 1 เม่ือเร่ิมท าขอ้สอบขอ้แรกระบบยงัไม่ทราบค่าความสามารถเบ้ืองตน้ของผูท้ดสอบ จึงก าหนดใหค่้า
ความสามารถเบ้ืองตน้ของผูท้ดสอบมีค่าความสามารถ (  ) เท่ากบั 0.000 ค่าแปรปรวนในการประมาณ
ค่าความสามารถ (  

 ) เท่ากบั 1.000 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (    ) เท่ากบั 1.000 เม่ือ
ผูท้ดสอบเลือกค าตอบ ระบบจะจ าแนกออกเป็นถูกและผดิ กรณีตอบถูก หาค่าความสามารถ (    ) จาก
สูตร (1) และค่าความแปรปรวน (  

   ) จากสูตรท่ี (2) กรณีตอบผดิ หาค่าความสามารถ (    ) จาก
สูตรท่ี (6) และค่าความแปรปรวน (  

   ) จากสูตรท่ี (7) เพื่อน าค่าความสามรถและค่าความ
แปรปรวนท่ีไดไ้ปค านวณหาค่าความสามรถและค่าความแปรปรวนในขอ้ต่อไป กรณีผลต่างของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน ( ) ของผูส้อบมากกวา่ 0.005 ท าการคดัเลือกขอ้สอบขอ้ถดัไป โดยดูผลการตอบ
ของขอ้ก่อนหนา้น้ีวา่ถูกหรือผดิ ถา้ตอบถูก คดัเลือกขอ้สอบขอ้ถดัไปท่ีมีค่าความยาก (b) มากกวา่หรือ
เท่ากบัค่าความสามารถ (    ) ถา้ตอบผดิ คดัเลือกขอ้สอบขอ้ถดัไปท่ีมีค่าความยาก (b) นอ้ยกวา่ค่า
ความสามารถ (    ) ท าการค านวณขอ้ต่อไปในลกัษณะเช่นเดิมไปเร่ือยๆจนกระทั้งผลต่างของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน ( ) ของผูท้ดสอบมีค่าไม่เกิน 0.005 ใหร้ะบบตรวจสอบวา่ค่าความสามารถ 
(    ) มีค่ามากกวา่ 1.000 หรือไม่ หากมากกวา่ระบบจะดึงขอ้สอบในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ถดัไป 

คร ู นักเรียน 
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แต่หากมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.000 ระบบจะยติุการทดสอบ ระบบจะรายงานค่าความสามารถของผู ้
ทดสอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูท้ดสอบไดท้ า จดัระดบัความสามารถของผูท้ดสอบออกเป็นอยูดี่มาก 

(ระดบั 3) ปานกลาง (ระดบั 2) และควรปรับปรุง (ระดบั 1) ท าใหผู้ท้ดสอบทราบวา่ในแต่ละจุดประสงค์
ตนเองมีความสามารถอยูใ่นระดบัใด และมีขอ้บกพร่องทางการเรียนในจุดประสงคใ์ดบา้ง ดงัแสดงใน
แผนภาพท่ี 2  

การค านวณค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) ใชสู้ตรการค านวณดงัต่อไปน้ี  
(Owen 1975, อา้งถึงใน ศิริชยั  กาญจวาสี 2550 : 208) 

 1.ในกรณีท่ีตอบขอ้สอบถูก 
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 2.ในกรณีท่ีตอบขอ้สอบผดิ 
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  เม่ือ     = ความสามารถของผูส้อบท่ีประมาณไดก่้อนตอบขอ้สอบขอ้ท่ีm+1 

ตามปกติแลว้ เม่ือเร่ิมท าขอ้สอบจะไม่ทราบค่าความสามารถเบ้ืองตน้ของผูส้อบ จึงก าหนดให ้    
เท่ากบั 0.000  

     
  = ความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผูส้อบก่อนตอบ

ขอ้สอบขอ้ท่ี m+1 ตามปกติแลว้เม่ือเร่ิมท าขอ้สอบจะไม่ทราบค่าความแปรปรวนดงักล่าวมาก่อน จึง
ก าหนดให ้  

  เท่ากบั 1.000 
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       = ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามารถของ
ผูส้อบก่อนตอบขอ้สอบขอ้ท่ี m+15 ถา้เป็นการประมาณค่าคร้ังแรก ก าหนดให ้     เท่ากบั 1.000 

        = ความแปรปรวนในการประมาณไดห้ลงัจากตอบขอ้สอบขอ้ท่ีm+1 

     
     = ความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผูส้อบ

หลงัจากตอบขอ้สอบขอ้ท่ี m+1 แลว้ 

       = ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามรถของ
ผูส้อบหลงัจากตอบขอ้ท่ี m+1  

       =  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบขอ้ท่ี m+1 

       =  ค่าความยากของขอ้สอบขอ้ท่ี m+1    

        =  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบขอ้ท่ี m+1 

   D = จุดตดับนแกน X 

   O(D) = ค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโคง้ปกติท่ีจุด D 

   A(D) = พื้นท่ีใตโ้คง้ปกติจากค่า D ต ่าสุดจนถึงจุด D 

 การค านวณหาผลต่างของค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามารถของผา้
อบ ( ) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

   A(D) = พื้นท่ีใตโ้คง้ปกติจากค่า D ต ่าสุดจนถึงจุด D 

         =             

        = ผลต่างของค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่า
ความสามารถของผูส้อบระหวา่งขอ้ท่ี m และ m+1 

         = ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่า
ความสามารถของผูส้อบก่อนตอบขอ้ท่ี m+1 

         = ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่า
ความสามารถของผูส้อบก่อนตอบขอ้ท่ี m+1 

 การค านวณหาค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโคง้ปกติท่ีจุด D ( ฉตัรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2552) 

   O(D) =
 

√  
       

    O(D) = ค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโคง้ปกติท่ีจุด D 

         = 3.14159265 

   e = 2.71828 

   D = จุดตดัแกน X 
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ภาพท่ี 2 แผนผงัการท างานของระบบโดยใชแ้นวคิดการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
 

3. การพฒันาระบบ 

เม่ือเร่ิมใชง้านระบบ หนา้จอให ้ Login เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิ ซ่ึงการเขา้ใชค้ร้ังแรกจ าเป็นตอ้ง 
สมคัร (Sing Up) ก่อนใชง้าน ส่วนของครู ผูดู้แลจะสมคัรไวใ้หเ้รียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 3  หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

จากภาพท่ี 3 แสดงหนา้จอท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งลอ็คอินเขา้สู่ระบบ เม่ือผา่นการตรวจสิทธ์ิจากการ 
Login ขา้งตน้แลว้จะปรากฏหนา้จอตามสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ช ้

 

 

ภาพท่ี 4  หนา้จอการจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จากภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอส าหรับครูท่ีไวใ้ส่เร่ืองหรือบทท่ีจะออกแบบทดสอบ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ในเร่ืองนั้น เพื่อน าไปอา้งอิงกบัการออกแบบทดสอบต่อไป 
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ภาพท่ี 5 หนา้จอแสดงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูไดจ้ดัท าข้ึน โดยผูท้ดสอบสามารถกดเขา้
ไปท าไดเ้ฉพาะจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ท่ี 1 เท่านั้น แต่หากผูท้ดสอบไดมี้การทดสอบไปแลว้ ผูท้ดสอบ
สามารถเขา้ทดสอบไดต้ั้งแต่จุดประสงคข์อ้ท่ี 1 ถึงจุดประสงคท่ี์ผูท้ดสอบมีขอ้บกพร่องทางการเรียนท่ีได้
ทดสอบมาแลว้ 

 

 

ภาพท่ี 6  หนา้จอแบบทดสอบ 

 ภาพท่ี 6 แสดงหนา้จอแบบทดสอบ โดยผูท้ดสอบเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งและกดส่งค าตอบ โดยหาก
เลือกขอ้สอบท่ีถูกตอ้งขอ้สอบขอ้ถดัไปจะมีค่าความยากเพิ่มข้ึน หรือหากตอบผดิขอ้สอบจะมีค่าความยาก
ลดลงตามเง่ือนไขท่ีไดอ้อกแบบระบบไว ้
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ภาพท่ี 7 หนา้จอสรุปผลการทดสอบ 

ภาพท่ี 7 แสดงผลการทดสอบ เม่ือระบบค านวณค่าความคลาดเคล่ือนและค่าความสามารถตาม
เง่ือนไขท่ีออกแบบไว ้ระบบแสดงผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละขอ้ผูท้ดสอบวา่อยูใ่นระดบัใด  

 

4. การประเมินความพงึพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อระบบ ผูว้ิจยัจะน าระบบให้ครูท่ีสอนวิชา
ฟิสิกส์จ านวน 3 ท่านและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสารสา
สตร์วิเทศราชพฤกษ ์ จ านวน 24 คนทดสอบและประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นความสามารถในการท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ   ดา้นความ 
สามารถในการท างานของระบบ ดา้นการใชง้าน ดา้นรูปแบบการน าเสนอ และดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

สรุปผลการวจิัย 
จากการออกแบบและพฒันาระบบคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผา่นสมาร์ทโฟน 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งระบบออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของครู และส่วนของนกัเรียนหรือผูท้ดสอบ ซ่ึงในส่วนของ
นกัเรียนผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกบัความสามารถของผูท้ดสอบ มาใชเ้พื่อหาค่า
ความสามารถและคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของผูท้ดสอบ ซ่ึงในขั้นตอนถดัไป จะไดมี้
การทดสอบและประเมินผลการท างานของระบบ และน าไปทดลองใชเ้พื่อประเมินความพึงพอใจต่อไป  
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การศึกษาพฤติกรรมการสร้างความรู้ด้วยระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ ของชุมชน  

นักปฏิบตัิด้านบริการการศึกษา 
 
ผู้วิจัย  นางสาวมณฑิชา  จนัทร์ทนต,์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั 

           สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาสภาพความตอ้งการระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์

ของชุมชนนักปฏิบติัด้านบริการการศึกษา  2)  เพือศึกษาและพัฒนาระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน          

นักปฏิบัติด้านการบริการการศึกษา  3)  เพือศึกษาพฤติกรรมการสร้างความรู้ของชุมชนนักปฏิบติัด้านการบริการ

การศึกษา  ) เพือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์    กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัยครังนี

คือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  1.  เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบติังานดา้นการบริการการศึกษา จากคณะวิชา   

ศูนย ์ สํานัก  สถาบนัของมหาวิทยาลยัศิลปากร  จาํนวน  25 คน 2. กลุ่มผูเ้ชียวชาญ ทางดา้นการจัดการความรู้ ดา้นการ

บริการการศึกษาและดา้นการสือสารออนไลน์ ดา้นละ 3 คน รวม 9 คน 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย   )  แบบสอบถามสภาพและความตอ้งการของชุมชนนักปฏิบติัดา้น

การบริการการศึกษา   2)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  3)  แบบประเมินขนัตอนกิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์

ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  4)  เวบ็ไซตร์ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้น

การบริการการศึกษา  5)  แบบวดัพฤติกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา   

6)  แบบสอบถามความคิดเห็น เกียวกบักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นการบริการ

การศึกษา และ 7) แบบบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นการ

บริการการศึกษา   การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ (%)  ค่าเฉลีย ( x )  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)     

ผลการวิจยัพบว่า  1) ความตอ้งการระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นบริการ

การศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.33,  S.D.= 0.95)   2)  ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้น

บริการการศึกษาประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่   (1) องค์ประกอบของการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ประกอบดว้ย   

ผูบ้ริหาร ชุมชนนักปฏิบติั   ผูป้ฏิบติังาน   (2) ขนัตอนการแลกเปลียนเรียนรู้  ประกอบดว้ย  5 ขนัตอน  ไดแ้ก่  1. ขนั

ร่วมกนัก่อตงัสร้างกลุ่มชุมชน  2. ขันระดมสร้างความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย  3. ขนัแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูเ้ชียวชาญ  4.ขัน

สะท้อนแนวคิด พิชิตรางวลั  5.ขันประเมินผลงาน สร้างสรรค์สู่องค์กร  โดยขันตอนทังหมดผ่านการประเมินโดย

ผูเ้ชียวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมในทุกขนัตอน    3)  พฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูใ้ชร้ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้

ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา ดา้นการดึงความรู้ไปใชอ้ยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.84,  S.D.= 0.58)            

4)  ความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา  ระดบัมาก          

( x  = 4.10,  S.D.= 0.62)   

 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, การสร้างความรู้, ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์, ชุมชนนกัปฏิบติัดา้น   

                  บริการการศึกษา 
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A Study of Knowledge Creation Behavior with Online Knowledge Sharing System of 

Educational Services Community of Practice 
 
Author   Monticha  Chanton,  Asst.Prof.Dr. Anirut  Satiman 
Faculty  of  Technology Education,  Silpakorn  University 
 
Abstract  
           The purposes of the research were 1) to study the need for the exchange of online learning 

communities of practitioners on educational services 2) to study and develop the exchange of online 

learning communities of practitioners on education services 3) to study the behavior about knowledge 

exchange of practitioners on education services 4) to study the opinions of users to share their learning 

online. The sample group in this study was divided into 2 groups. The first is 25 academic services 

officers from centers, institutes and faculties of Silpakorn University by purposive sampling 2. The 

second is 9 knowledge experts in knowledge management, academic services and communication. 

 The research tools in this research is in the following: 1) status and requirement 

questionnaire  of community practitioners on education services 2) structure interview form 3) activities 

evaluate form for practitioners on the academic service 4) behavior evaluation form  for online academic 

services knowledge sharing 5) Attitude questionnaire about online knowledge sharing of academic 

services practitioners, 6) knowledge record about online academic sharing of academic services 

practitioners. The statistical analysis used mean ( x ) and standard deviation (SD). 

 The results showed that 1) The practitioners on education services need the learning 

behavior of online community system in high level ( x  = 3.33, SD = 0.95), 2) Online knowledge sharing 

of educational services community of practice consisted of 2 parts. (1) The organization of online 

knowledge sharing consisted of executives, community of practice and staffs. (2) The process of 

knowledge sharing consisted of 5 steps including:  1. Community of practice establishment, 2. Brain 

storming, 3. Knowledge sharing with experts, 4. Award for best practice presenters and 5. Evaluating 

and applying to the organization. All of steps have already evaluated by experts and found that they 

were suitable to use.  3) Behavior of knowledge creation for online knowledge sharing of education 

services community of practice in term of knowledge applying is in high level ( x  = 3.84, SD = 0.58). 

Finally, 4) the attitude of practitioners on educational services in the online learning community system 

about the content had average in high level ( x  = 4.10, SD = 0.62).   
 
Key Words:  behavior, create knowledge, online sharing system, community of 
practice on educational services  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ความรู้ในองคก์ร หรือความรู้ทีอยู่ในตวับุคลากรขององค์กร หากไม่มีการจดัเก็บอย่างเป็น

ระบบความรู้นนัก็จะไม่ถูกนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ย่างทีควรจะเป็น สิงสําคญัก็คือตอ้งให้

เกิด "การแลกเปลียนเรียนรู้" (knowledge sharing) ระหว่างกนัของบุคคลในองค์กร วิธีการใดก็ตามทีมี

เป้าหมายเพือพฒันางานของกลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้ทีเกิด

จากการทาํงาน ถือเป็นการจดัการความรู้ทงัสิน ซึงมีวิธีการจดัการความรู้มากมายหลายวิธี ควรใช้วิธีทีมี

ความง่ายในช่วงเริมตน้ แลว้ค่อย ๆ ใชว้ธีิการทียากหรือซบัซ้อนขึนตามลาํดบัและความจาํเป็น  

           การแลกเปลียนเรียนรู้จากวธีิการทาํงานแบบ best practice คือ วิธีทาํงานทีเป็นแบบอย่างใน

การปฏิบติัอนัดีเยียม เป็นวิธีทีเกิดผลงานในลกัษณะทีมีผลสัมฤทธิสูง มีประสิทธิภาพ หรือมีคุณภาพดี   

องค์กรขนาดใหญ่ การแลกเปลียนเรียนรู้ใน "ชุมชนนกัปฏิบติั" (Community of Practice,  CoP) ซึงใช้

แนวทางของจิรัชฌา วเิชียรปัญญา (2549) ซึงแต่งตงับุคคลทาํหนา้ที Moderator จดัตงัทีมจดัการความรู้ไป

ถอดประสบการณ์ และจดัใหมี้กิจกรรมแลกเปลียนความรู้อย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ  อาจเป็นชุมชนทีมี

ความสนใจในปัญหาเดียวกนั เรืองเดียวกนั ชุดความรู้ชุดเดียวกนั แต่อาจทาํงานอยู่ในต่างหน้าทีกนั หรือ

เผชิญกบัปัญหาคนละปัญหากนั มีคนมาเล่าประสบการณ์ของคนตงัแต่ 2 คนขึนไป ทาํใหเ้กิดประเด็นการ

แลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึงกนัและกนั หรือการใชว้ธีิการทาํเวบ็ไซตขึ์นมา เปิดโอกาสให้

สมาชิกใน CoP  ทีสนใจในเรืองเดียวกนั ไดม้าแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนัผ่านทางกระทู้

คาํถามต่าง ๆ และก็มีผูที้มีความรู้หรือมีประสบการณ์มาช่วยกนัตอบคาํถาม และแลกเปลียนความรู้ร่วมกนั  

(วจิารณ์ พานิช, 2553) 

 ในส่วนกายภาพขององคก์รหรือหน่วยงานทีมีความหลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม  กล่าวคือ

การเจริญเติบโตขององคก์รสถาบนัการศึกษา  มีงานแบ่งแยกหน่วยงาน มีการใหบ้ริการในหลายวิทยาเขต  

จึงเป็นอุปสรรคอย่างยิงในการติดต่อสือสาร  การบริหารจดัการตลอดจน ภาระหน้าทีงานทีได้รับ

มอบหมาย  ทาํใหเ้กิดความซบัซ้อน  การตอบคาํถามและใหข้อ้มูลของเจา้หนา้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก  ก่อให้เกิดการทาํงานร่วมกนัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างความรู้ร่วมกนัดว้ยกระบวนการจดัการความรู้เป็นสิงจาํเป็น แมว้า่องคก์รจะ

มีความรู้เดิมอยู่มากมายก็ย่อมมีวนัหมดไปหรืออาจใช้การไม่ได้ด้วยเหตุผลล้าสมยัหรือไม่ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบนั (วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ, 2553) 

 จากการศึกษาเครืองมือในการแลกเปลียนเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเครืองมือคอมพิวเตอร์

สนบัสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือ เช่น  เครืองมือบนัทึกความรู้  (Weblog)  เครืองมือกระดานความรู้ (Web 

Board)  เครืองมือคุยกนัฉันท์เพือน (Chat/MSN)  และเครืองมือสือสารสัมพนัธ์ (e-mail)         (ศิวนิต  

อรรถวฒิุกุล, 2551)  ซึงเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  และสามารถติดตามพฤติกรรมของ

ผูป้ฏิบติังาน  รวบรวมขอ้มูลเพือใช้ประเมินผลในดา้นต่าง ๆ ต่อไป  โดยมีอินเทอร์เน็ต เป็นการสือสาร

ผ่านขอ้ความ เสียง และรูปภาพจาก Webcam มีการโตต้อบกนัอย่างทนัทีทนัใด (real-time)  

1 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1499 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



      ผูว้ิจยั  ได้ใช้การวิจยัสร้างสรรค์การเปลียนสังคมในเชิงบวกด้วยการอาศัยจุดเด่นของ              

แรงขบัเคลือนเป็นหลกัสําคญั  เพือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  ทีกล่าวไวว้่า 

“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัชนันาํแห่งการสร้างสรรค์”  ดงันนั  ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาระบบการแลกเปลียน

เรียนรู้ออนไลน ์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  (ประพนธ์  ผาสุกยืด, 2547)  ไดใ้หแ้นวคิด

ขององคก์รทีจะจดัการความรู้ควรใชก้ารแลกเปลียนเรียนรู้บนเครือข่ายใหม้ากทีสุด  โดยผูว้จิยัรวบรวมทงั

วธีิคิด วธีิปฏิบติั  ตลอดจนการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ให้สอดคลอ้งกลมกลืนกบัลกัษณะของงาน 

มุ่งเนน้ทีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้าํงานผ่านช่องทางการสือสารออนไลน์และเก็บเป็นคลงัความรู้  เพือทาํ

ให้เกิดการยกระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากร ยกระดบัคุณภาพการทาํงาน และทาํให้องค์กรมี

ศกัยภาพในการแข่งขนั   เรียกไดว้า่ เป็นระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ทีมีประสิทธิภาพช่วยพฒันา

คน พฒันางาน ปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหดี้ยิงขึน  มุ่งหวงัใหผู้ใ้ชบ้ริการในองคก์รเกิดความพึงพอใจ

และยกระดบัองคก์รสู่องคก์รการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ไดใ้นอนาคต   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือศึกษาสภาพความตอ้งการระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน นกัปฏิบติั

ดา้นบริการการศึกษา 

2. เพือศึกษาและพฒันาระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้น

บริการการศึกษา 

3.   เพือศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา 

4.  เพือศึกษาความคิดเห็นและการสร้างความรู้ของผูใ้ชร้ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการสร้างความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษาอยู่ในระดบัมาก 

 2. การสร้างความรู้ดว้ยระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการ

การศึกษา  อยู่ในระดบัดี 

 

ขอบเขตของการวิจัย   

1. ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  ขา้ราชการ  พนกังาน  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งชวัคราว  

สังกดั  ศูนย์  สํานกั  สถาบนั กองบริการการศึกษา  และบณัฑิตวิทยาลยั  ทีมีหน่วยงานดา้นการบริการ

การศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน  175   คน (ขอ้มูลจากงานการเจา้ทีมหาวทิยาลยัศิลปากร  ณ  วนัที  

24  มกราคม  2557) 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 

     กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติังานดา้นการบริการการศึกษา  25  คน  เลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง  

เพือใชท้าํการทดลองระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ ดา้นการบริการการศึกษา   

    กลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นต่าง ๆ  ประกอบดว้ย  ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการความรู้  จาํนวน 3  คน  

ดา้นงานบริการการศึกษา  จาํนวน  3  คน  และดา้นสือออนไลน์  จาํนวน  3  คน รวม  9  คน 

3. ตัวแปรทีใช้ศึกษา 

    ตวัแปรตน้  คือ ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์การปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา   

    ตวัแปรตาม  คือ 1.  พฤติกรรมการสร้างความรู้ของชุมชนนักปฏิบติัดา้นการบริการ

การศึกษา   

  2.  แนวปฏิบติัทีดีในการทาํงานดา้นการบริการการศึกษาผ่านระบบ

การแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ประกอบดว้ย 

 1.  แบบสํารวจสภาพและความตอ้งการของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา  (IOC = 1) 

 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นสือ  ด้านเนือหาระบบการ

แลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  และดา้นการบริการการศึกษาสําหรับผูเ้ชียวชาญ  (IOC = 1) 

 3. แบบประเมินขนัตอนและกิจกรรมกระบวนการของระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์

ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา ไดผ้่านการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญในระดบั

เหมาะสม  ( x   = 4.00) 

 4. แบบประเมินเวบ็ไซตร์ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการ

บริการการศึกษา  สําหรับผูเ้ชียวชาญ ผ่านการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ (IOC = 1) 

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ใช้งานทีมีต่อเว็บไซต์ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้

ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา (IOC = 0.98) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ผู ้วิจยัได้จดัทาํแบบสํารวจสภาพและความต้องการของชุมชนนักปฏิบติัด้านบริการ

การศึกษา ทงันี  ผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพและ

ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบจริง และก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงานใหม้ากทีสุด 

2. ผูว้จิยัจดัทาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เพือสอบถามความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ชียวชาญดา้นสือ  ดา้นเนือหาระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  และดา้นการบริการการศึกษา  
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เพือนาํขอ้มูลทีไดป้ระกอบการจดัทาํระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบกบัผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้

ขอ้มูลในส่วนการจดัทาํระบบวา่ควรเป็นสือออนไลน์ในรูปเวบ็ไซต ์

3. ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขนัตอนการแลกเปลียนเรียนรู้  จาํนวน  5  ขนั  พร้อมกิจกรรมกระบวนการ

ของระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบติัด้านการบริการการศึกษา  เพือให้

ผูเ้ชียวชาญประเมินความเหมาะสมของขนัตอนและกิจกรรมต่างๆ เพือเป็นตน้แบบระบบการแลกเปลียน

เรียนรู้ออนไลน์ 

4. ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตร์ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  และไดน้าํไปให้ผูเ้ชียวชาญ 

แบบประเมินเว็บไซต์ในด้านเนือหา  ดา้นการออกแบบ  ด้านการแลกเปลียนเรียนรู้  และด้านความ

คล่องตวัในการใชง้าน  

 5. ผู ้วิจยันําเว็บไซต์ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ไปให้ชุมชนนักปฏิบติัด้านการบริการ

การศึกษาทดลองใช้  จาํนวน  5  สัปดาห์ โดยมีกิจกรรมและโครงการสัมมนาให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้

ปฏิสัมพนัธ์กนั  ดงันี ประกอบดว้ย  5  ขนั  ไดแ้ก่  ขนัที  1  :  สัปดาห์ที  1 ร่วมกนัก่อตงัสร้างกลุ่มชุมชน 

กิจกรรมประกอบดว้ย การชีแจงขอ้มูลกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้กบัอาสาสมคัรชุมชนนกัปฏิบติัและ

สร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการสนทนาเพือแลกเปลียนขอ้มูล  สมาชิก CoP. แนะนาํขอ้มูลส่วนตวั 

แจ้งตาํแหน่งและหน่วยงานทีสังกัด ลงทะเบียนข้อมูลในเวบ็ไซต์  สมาชิกพูดคุยปรับทศันคติ สร้าง

บรรยากาศในการแลกเปลียนเรียนรู้พร้อมแลกเปลียนประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบริการการศึกษาตาม

วตัถุประสงคท์ดลองใชเ้ครืองมือในเวบ็ไซต ์

 ขนัที  2  :  สัปดาห์ที  2 ระดมสร้างความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย  กิจกรรมประกอบดว้ย CoP.สํารวจ

ประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ  โดยแบ่งกลุ่มย่อยจากงานหลกัสูตร งานทะเบียนและสถิติ งานวดัประเมินผล 

งานหนงัสือสําคญั งานกิจการนกัศึกษา CoP. ช่วยกนัสกดัความรู้ทีไดฟั้งแลว้นาํเสนอประเดน็ผา่นกระดาน

สนทนานาํเสนอระดบัผูบ้ริหารผ่านบนัทึกขมุความรู้ร่วมกนัวเิคราะห์เป้าหมายและความตอ้งการของกลุ่ม

ไดส้าระความรู้ทีจะพฒันางานบริการและจดัเก็บในคลงัความรู้   

 ขนัที  3  :  สัปดาห์ที  3 แลกเปลียนเรียนรู้กบัผูเ้ชียวชาญ  กิจกรรมประกอบดว้ยจดักิจกรรม

กลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบติัการ สนทนาการแลกเปลียนเรียนรู้โดยเชิญผูเ้ชียวชาญร่วมกลุ่ม CoP.แบ่งกลุ่ม CoP.

ตามงานและผลดัเปลียนเรียนรู้งานแต่ละกลุ่ม เมือ CoP. ได้รับความรู้  จดับนัทึกไวใ้นขุมความรู้ 

ผูเ้ชียวชาญใหข้อ้เสนอแนะ ตรวจสอบและจดัสรรเวลาเพือโตต้อบในกระดานสนทนาออนไลน์ 

 ขนัที  4  :  สัปดาห์ที  4 สะทอ้นแนวคิด พิชิตรางวลั  กิจกรรมประกอบดว้ยเมือทุกคนได้

แสดงความคิดเห็นแลว้ จดัใหมี้การกลนักรอง เพือเลือกแนวทางทีดีทีสุดเพือเป็นตน้แบบแห่งการนาํไป

ปฏิบติั เลือกบุคคลทีมีแนวคิดดีทีสุด  CoP. ร่วมสะท้อนแนวคิดของแต่ละกลุ่มงาน  ผูเ้ชียวชาญให้

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  ผูว้จิยัติดตามพฤติกรรมการสร้างความรู้  มอบรางวลั วุฒิบตัร สําหรับแนวคิดการ

ปฏิบติังานทีดี เทคนิคการทาํงานบริการทีดี  และผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ Best of Broad เป็นตวัอย่างทีดี   
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                   ขนัที  5  :  สัปดาห์ที  5 ประเมินผลงาน สร้างสรรคสู่์องคก์ร กิจกรรมประกอบดว้ย  แบ่งกลุ่ม

ย่อยในงานทีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน  นาํความรู้ทีได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง   นาํแนวทาง

อภิปรายต่อ CoP. โดยมีผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํ  ร่วมกนัสรุปผลใหแ้นวทางมีคุณภาพ นาํไปบนัทึกยงั

ขมุความรู้  ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อระบบการแลกเปลียนเรียนรู้  แลกเปลียนเรียนรู้ (IOC=1)   

6. ผู ้วิจยัได้บนัทึกผลพฤติกรรมและการสร้างความรู้ของชุมชนนักปฏิบติัด้านบริการ

การศึกษาแบบรูบริคส์  

7. ผู ้วิจยัได้จดัเก็บบนัทึกขุมความรู้ทีได้  จากการถ่ายทอดประสบการณ์  แนวทางการ

ปฏิบติังานทีดีของชุมชนนกัปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษาเพือจดัทาํเป็นคู่มือ 

8.  ผูว้จิยัจดัเก็บขอ้มูลทงัหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  เพือนาํเสนองานวจิยัต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัในครังนี ประกอบดว้ย  

 1.  ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  เพือแบบสํารวจสภาพและความตอ้งการของชุมชนนกั

ปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสํารวจ  เพือตอ้งการขอ้มูล

เบืองตน้มาพิจารณาความเหมาะสมทีจะนาํไปสู่ขนัตอน กระบวนการพฒันา ตลอดจนสือออนไลน์ต่างๆ ที

จะนาํมาใชใ้นระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา  

2.  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สัมภาษณ์

ผูเ้ชียวชาญด้านสือ  ดา้นเนือหาระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  และด้านการบริการการศึกษา

สําหรับผูเ้ชียวชาญแลว้นาํมาวเิคราะห์ 

3. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินขนัตอนและกิจกรรมกระบวนการ

ของระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา   

4. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้งานทีมีต่อ

เวบ็ไซต์ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  ผูว้ิจยัได้

จดัทาํแบบสอบถามผูใ้ชง้านเวบ็ไซตก์ารแลกเปลียนเรียนรู้  โดยสอบถามดา้นเนือหา  ดา้นการออกแบบ  

ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้  และดา้นความคล่องตวัในการใชง้าน 

5. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินเวบ็ไซต์โดยผูเ้ชียวชาญทีมีต่อ

ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  ผูว้ิจยัได้จดัทาํ

แบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ โดยสอบถามดา้นเนือหา  ดา้นการออกแบบ  ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้  และ

ดา้นความคล่องตวัในการใชง้าน 

6. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัพฤติกรรมการสร้างความรู้ของชุมชน

นกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามทฤษฎีของ Nonaka and Takechi คือทฤษฎี 

เกลียวความรู้ (SECI’s Model) ประกอบดว้ย  การแลกเปลียนเรียนรู้ (Socialization)  การถอดความรู้ 
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(Externalization) การผสานความรู้  (Combination) และการดึงความรู้ไปใช ้ (Internalization)  ผูว้จิยัไดใ้ช้

เครืองมือ Social Media  ประกอบดว้ย  เวบ็ไซต ์ กระดานสนทนา  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เฟรสบุค๊  ไลน์  

ในการแลกเปลียนเรียนรู้  กาํหนดเกณฑก์ารประเมินและความหมาย คือ 3  หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรม 

มากกว่า  5 ครังขึนไป  2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรม ตงัแต่ 1-5 ครัง  1  หมายถึง  ไม่มีการแสดง

พฤติกรรมเลย   

7. นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ  โดยค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

 1.  การศึกษาสภาพและความตอ้งการระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  ของชุมชน        

นกัปฏิบติัด้านบริการการศึกษา  จากผูต้อบแบบสอบถามทงัสิน  25 คน  ชาย 4 คน (ร้อยละ 16.67)        

หญิง 21 คน  (ร้อยละ 83.33)   อายุของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  อายุ 26 - 35  ปี จาํนวน  10 คน 

(ร้อยละ 41.67)   ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกวา่ 15 ปี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ  31.67)   ตาํแหน่งงาน 

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 14 คน (ร้อยละ  56.67)  จากสภาพและความตอ้งการของ

ชุมชนนกัปฏิบติัการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ สรุปไดด้งัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที  1  ผลการวเิคราะห์สภาพและความตอ้งการของระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ 

ที ประเด็นคําถาม ค่าเฉลีย S.D. แปลผล อันดับ 

1 ท่านมีประสบการณ์ในการแลกเปลยีนเรียนรู้

เกียวกบัการปฏิบติังานดา้นการบริการ

การศึกษาในระดบัใด 3.33 0.79 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 3 

2 ท่านมีคู่มือ ตาํรา ระเบียบ ขอ้บงัคบัช่วยในการ

ปฏิบติังานดา้นการบริการการศึกษา 3.28 0.93 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 4 

3 หน่วยงานของท่านมีการเก็บขอ้มูลบนัทึก

ประสบการณ์ความรู้ความชาํนาญของบุคลากร

ไวเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้แบบออนไลน ์

 

 

2.85 0.98 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 7 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ดา้นการ

วางแผน กาํหนดนโยบายดาํเนินการดา้นการ

บริการการศึกษา 2.82 0.99 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 8 

5 หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกในการปฏิบติังานดา้นการบริการ

การศึกษา 3.67 0.96 

มีการใชง้าน

มากทีสุด 2 
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ตารางที 1 (ต่อ) 

ที ประเด็นคําถาม ค่าเฉลีย S.D. แปลผล อันดับ 

6 เทคโนโลยีเช่น Internet เวบ็ไซต ์เช่น Goto 

Know มีส่วนช่วยในการปฏิบติังานดา้นการ

บริการการศึกษาของท่าน 3.75 0.96 

มีการใชง้าน

มากทีสุด 1 

7 ท่านใชเ้ครืองมือสือสารออนไลน์ในการ

ปฏิบติังานดา้นการบริการการศึกษา ไดแ้ก่ 

MSN, facebook, skype 3.75 0.96 

มีการใชง้าน

มากทีสุด 1 

8 ท่านใชเ้ครืองมือออนไลน์ในการสือสารใน

การปฏิบติังาน 3.75 0.99 

มีการใชง้าน

มากทีสุด 1 

9 หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมสนทนา

การแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลนผ์่านเวบ็ไซต ์ 3.00 0.98 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 6 

10 หน่วยงานของท่านมีการจดัตงัชุมชนนกัปฏิบติั

และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านเวบ็ไซต ์ 3.08 0.99 

มีการใชง้าน

ปานกลาง 5 

  
 จากตารางดงักล่าวพบวา่ การปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา ของชุมชนนกัปฏิบติั พบวา่ใน 

มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ดา้นการวางแผน กาํหนดนโยบายอยู่ในระดบัระดบัปานกลาง (  = 2.82)  

และในหน่วยงานมีการเก็บขอ้มูลบนัทึกประสบการณ์ความรู้ความชาํนาญของบุคลากรไวเ้ป็นแหล่งศึกษา

คน้ควา้แบบออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 2.85) และมีการจดักิจกรรมสนทนาการแลกเปลียน

เรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  อยู่ในระดบั  ปานกลาง  (  = 3.00)  จึงมีความต้องการในระบบการ

แลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา 

 2.  ขนัตอนและกิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้  จากการสังเคราะห์และสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ

ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการบริการการศึกษาและด้านสือการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  พบว่า  

ผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นวา่ระบบการแลกเปลยีนเรียนรู้ควรมีองคป์ระกอบไปดว้ย  (1) ผูบ้ริหาร  (2) ชุมชน

นกัปฏิบติั  (3)  ผูป้ฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา  และให้ความเห็นว่าเหมาะสมกับทุกขนัตอนและ

กิจกรรมของกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้  แสดงได ้ ดงัแผนภาพดงันี 
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                    แผนภาพแสดงระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  

 

3.  พฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูใ้ช้ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน          

นกัปฏิบติัดา้นการบริการการศึกษา  สําหรับผูเ้ชียวชาญ แบ่งตอนการสอบถาม  4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือหา  

ดา้นการออกแบบ  ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้  ดา้นความคล่องตวัในการใชง้าน  แสดงได ้ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที  2  แสดงผลการแสดงความคิดเห็นทีมีต่อระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ 

ประเด็นพิจารณา เฉลีย S.D. แปลความหมาย 

ดา้นการดึงความรู้ไปใช ้ 3.83 0.58 มาก 

ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้ 3.75 0.59 มาก 

ดา้นการผสานความรู้ 3.75 0.45 มาก 

ดา้นการถอดความรู้ 3.64 0.72 มาก 

  

 จากตารางที 2  พบว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้านงานบริการ

การศึกษา  มีพฤติกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้โดยรวมในระดับมาก  (  = 3.74  S.D. = 0.58)                

เมือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการดึงความรู้ไปใช ้  จาก Explicit Knowledge ไปสู่  Tacit 

Knowledge อยู่ในระดบัมาก (  = 3.83  S.D. = 0.58)  รองลงมาคือดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้            

จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge  อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75  S.D. = 0.59)  ซึงเท่ากบั
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ดา้นการผสานความรู้  จาก Explicit Knowledge ไปสู่  Explicit Knowledge   อยูใ่นระดบัมาก  (  = 

3.75  S.D. = 0.45)  และลาํดบัสุดทา้ยคือ  ดา้นการถอดความรู้  จาก Tacit Knowledge ไปสู่  Explicit 

Knowledge  อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.64  S.D. = 0.72)  

 4. ความคิดเห็นทีมีต่อระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์พือการแลกเปลียนเรียนรู้

ออนไลน์ ของชุมชนนกัปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา แสดงไดด้งัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที  3  แสดงผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นทีมีต่อระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์   

ประเด็นพิจารณา เฉลีย S.D. แปลความหมาย 

ดา้นเนือหา 3.94 0.54 มาก 

ดา้นการออกแบบ 3.85 0.66 มาก 

ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้ 4.33 0.65 มาก 

ดา้นความคล่องตวัในการใชง้าน 4.28 0.64 มาก 

 

 จากตารางที  3  ความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบทีมีต่อระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  มีค่า

คุณภาพรวมในระดบัมาก (  = 4.10  S.D. = 0.62)  ผูใ้ช้ระบบไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัเวบ็ไซต ์        

รายดา้นตามลาํดบั  ไดแ้ก่  ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก  (  = 4.33  S.D. = 0.65)   รองลงมาคือ 

ดา้นความคล่องตวัในการใชง้านอยู่ในระดบัมาก  (  = 4.10  S.D. = 0.62)   ดา้นเนือหา  อยู่ในระดบัมาก   

(  = 3.94  S.D. = 0.54)  และดา้นการออกแบบอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.85  S.D. = 0.66)   

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู ้เ ชียวชาญและการทดลองระบบการ

แลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา  เพือศึกษาพฤติกรรมและการสร้างความรู้  

รวมถึงการรวบรวมขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ผูว้จิยัขออภิปรายผล ดงันี 

1.  ผลการศึกษาสภาพและความตอ้งการระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน

นกัปฏิบติั พบว่ากลุ่มตวัอย่างบุคลากรมีส่วนรวมในการสร้างความรู้ ดา้นการวางแผนกาํหนดนโยบาย

ดาํเนินการดา้นบริการการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 2.82  S.D. = 0.99)  และภายในหน่วยงานมี

การเก็บข้อมูลบนัทึกประสบการณ์ความรู้ความชํานาญของบุคลากรไวเ้ป็นแหล่งศึกษาค้นควา้แบบ

ออนไลน์อยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 2.85  S.D. = 0.98)  และใหค้วามเห็นวา่หน่วยงานมีการจดักิจกรรม

สนทนาการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ในระดบัปานกลาง   (  = 3.00 S.D. = 0.98 )  หากมี

ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชนนกัปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา  ผูใ้ช้ระบบตอ้งการ

องค์ประกอบของการแลกเปลียนเรียนรู้  ทีมีรายละเอียดของการแลกเปลียนเรียนรู้ (ร้อยละ 21.28)  
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รองลงมาคือการสร้างและแสวงหาความรู้และการแบ่งปันความรู้  (ร้อยละ  20.21)  ในดา้นงานบริการ

การศึกษา ลาํดบัแรกทีอยากใหร้ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  ในกลุ่มของงานหลกัสูตรมากทีสุด  

(ร้อยละ  27.22)  รองลงมา ไดแ้ก่  งานทะเบียน และงานวดัและประเมินผล  (ร้อยละ 24.68)  และงาน

หนงัสือสําคญัและงานกิจการนกัศึกษา   (ร้อยละ  10.76)   คู่มือหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลในดา้นงานบริการ

การศึกษาควรจดัเก็บสือออนไลน์มากทีสุด (ร้อยละ  50.00)  รองลงมาคือ เล่มรายงาน  (ร้อยละ  32.14)  

เทคนิคในการทาํงานดา้นบริการการศึกษา  ส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเพือนาํไปสู่องค์

ความรู้ใหม่ (ร้อยละ  34.78)  รองลงมาคือ  แนวปฏิบติัทีดีจากผูมี้ประสบการณ์การทาํงาน   (ร้อยละ  

29.71)  ตอ้งการ เวบ็ไซต์การแลกเปลียนเรียนรู้ทีประกอบไปดว้ยคู่มือการปฏิบติังาน  (ร้อยละ  22.97)  

รองลงมาคือ คลงัความรู้  ข่าวประชาสัมพนัธ์และขอ้คาํถามทีพบบ่อย  (ร้อย 21.53)  กระดานข่าว (ร้อยละ  

12.92)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของณฏัฐ์สิตา  ศิริรัตน์  (2551)  ทีว่าการศึกษาขอ้มูลสภาพปัญหา  ความคิด  

ความตอ้งการแลกเปลียนเรียนรู้  รวมทงัคุณลกัษณะของบุคลากรทางการศึกษา  ดา้นความรู้  ประสบการณ์

ในการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  เพือทีจะนาํมากาํหนดแนวทางการพฒันารูปแบบการ

แลกเปลียนเรียนรู้บนเครือข่าย   

2.  ผลการพฒันาระบบการและเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ประกอบดว้ย 

   องคป์ระกอบของการแลกเปลียนเรียนรู้  ประกอบดว้ย(1)  ผูบ้ริหาร  (2)  ชุมชนนกัปฏิบติั   

(3)  ผูใ้ชร้ะบบ  สอดคลอ้งกบับดินทร์ วจิารณ์ ทีวา่ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นลุ่มคนทีมีความชอบ  ใส่ใจร่วมกนั  

มีความสนใจในสาระหรือมีปัญหาร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนั

และกนัเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา  และยงัสอดคลอ้งกนักบัพดัชา  กวางทอง (2552)  ทีวา่คือกลุ่มคนทีรวมตวั

กนั (จริงหรือเสมือน)  เพือแลกเปลียนความรู้ระหว่างกันด้วยความสมคัรใจ  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน          

ดงัตวัอย่างเช่น  เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั  เพือการคน้หา  รวบรวม  ทบทวนและเผยแพร่วธีิปฏิบติัทีเป็น

เลิศ (best practices)  เพือรวบรวม ปรับปรุงและเผยแพร่ความรู้ทีใชใ้นงานประจาํและเพือสร้างนวตักรรม

และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกนั ประเด็นทีใช้ในการแลกเปลียนเรียนรู้ไดแ้ก่ แนวปฏิบติัทีดีในดา้นการ

ปฏิบติังานดา้นการบริการการศึกษา 

 ในส่วนของขนัตอนและกิจกรรมของกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน     

นกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษา ทีผ่านการประเมินจากผูเ้ชียวชาญดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้    ดา้นงาน

บริการการศึกษา  อยู่ในระดบัทีเหมาะสม  แบ่งเป็น  5  ขนัตอน  ใชร้ะยะเวลาทงัสิน  5   สัปดาห์  ประกอบ

ไปดว้ย  1.ขนัร่วมกนัก่อตงัสร้างกลุ่มชุมชน   2.ขนัระดมสร้างความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย   3. แลกเปลียนเรียนรู้

กับผู ้เ ชียวชาญ  4. ขนัสะท้อนแนวคิด พิชิตรางวลั  และ 5.  ประเมินผลงาน สร้างสรรค์สู่องค์กร   

สอดคลอ้งกบัสายสุนีย ์ เทพสุขเอียม (2553)  ทีวา่การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญและนาํผลจากการสัมภาษณ์มา

ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  กระบวนการจดัการเรียนรู้  สือ  การเผยแพร่ความรู้  และการประเมินผล  
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 3.  เวบ็ไซตที์ใชใ้นระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นบริการการศึกษาคือ  

http://gradsharing.com ผลการประเมินเวบ็ไซตข์องผูเ้ชียวชาญดา้นระบบเครือข่ายและดา้นการแลกเปลยีน

เรียนรู้ออนไลน ์ โดยผูเ้ชียวชาญ มีค่าคุณภาพของการประเมินเวบ็ไซตก์ารแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของ

ชุมชนนกัปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.53  S.D. = 0.37)  เมือพิจารณา

รายดา้น  พบว่า ไดแ้ก่  ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก  มาก (  = 3.50  S.D. = 0.35) ดา้นการ

ออกแบบอยู่ในระดบัมาก (  = 3.50  S.D. = 0.41)  ดา้นเนือหาอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.46  S.D. = 0.35) 

และดา้นความคล่องตวัในการ  ใชง้านอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.53  S.D. = 0.37)  สอดคลอ้งกบั ณัฏฐ์สิตา  

ศิริรัตน์, (2551)  ทีวา่คุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทีสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั เป็นปัจจยัที

มีผลต่อความสําเร็จของการปฏิบติักิจกรรมแลกเปลยีนเรียนรู้  และช่วยใหก้ารสร้างผลงานกลุ่มและผลงาน

รายบุคคลบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้ เทคโนโลยีทีสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัตลอดจนสิงอาํนวย

ความสะดวกบนเวบ็ไซต์ทีจดัให้และช่วยให้การปฏิบติักิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกันมีความสะดวก  

รวดเร็ว  กล่าวคือ  การสร้างการสร้างความพร้อมของเครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในเวบ็ไซตใ์หมี้ศกัยภาพ

เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดต้ลอดเวลา 

 4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ของชุมชน

นกัปฏิบติังานดา้นบริการการศึกษา  จากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  25  คน  ซึงเป็นกลุ่มชุมชน นกัปฏิบติังาน

ด้านการบริการการศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (  = 84) และส่วนใหญ่ เป็นพนักงานใน

สถาบนัอุดมศึกษา (  = 13.34)  มีอายุระหว่าง  26-35  ปี   (  = 40)  มีระยะเวลาปฏิบติังานระหว่าง        

11-15  ปี  (  = 32) ความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบมีค่าคุณภาพในระดบัมาก (  = 4.10  S.D. = 0.62)        

เมือพิจารณารายดา้น  พบวา่ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก   (  = 4.33  S.D. = 0.65)  ส่วนของ

ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90  S.D. = 0.54)  ดา้นเนือหาอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.94  S.D. = 

0.54) และดา้นความคล่องตวัในการใช้งานอยู่ในระดบัมาก  (  = 4.10  S.D. = 0.62)  สอดคลอ้งกบั          

สุภณิดา  ปุสุรินทร์คาํ (2549) ทีว่าการศึกษาการพฒันารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ซึงเป็นการดึงดูดความสนใจของสมาชิกทีมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน   

 5.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูใ้ช้ระบบ พบว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้

ของชุมชนนกัปฏิบติัดา้นงานบริการการศึกษา  มีพฤติกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้โดยรวมในระดบัมาก  (  = 

3.74  S.D. = 0.58)  เมือพิจารณารายดา้น พบวา่  มีพฤติกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้  อยู่ในระดบัมาก (  = 

3.75  S.D. = 0.59)  พฤติกรรมดา้นการถอดความรู้   อยู่ในระดบัมาก  (  = 3.64  S.D. = 0.72) พฤติกรรม

ดา้นการผสานความรู้  (  = 3.75  S.D. = 0.45)  ดา้นการดึงความรู้ไปใช ้ อยู่ในระดบัมาก (  = 3.83  S.D. 

= 0.58)    และเมือพิจารณาจากแบบบนัทึกพฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูใ้ชร้ะบบการแลกเปลียนเรียนรู้  

ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี   คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ  76.00  โดยพิจารณารายด้าน  อนัดบัแรกคือการ         

ร่วมเสนอแนวทางแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี  คิดเป็นร้อยละ  98.67  รองลงมาคือ  การอ่านข้อมูลการ

แลกเปลียนเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  76.00     มีการแบ่งปันประสบการณ์การทาํงาน คิดเป็นร้อยละ  74.67     
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มีการแบ่งปันความรู้ผ่านระบบการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ  68.00  แสดงความคิดเห็น

ผ่านระบบแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์เป็นอนัดบัสุดทา้ย  คิดเป็นร้อยละ  62.67 สอดคลอ้งกบั เนาวนิตย ์

สงคราม  (2550)  ทีไดท้าํแบบสร้างประเมินค่านิยมการสร้างความรู้  ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นมาตรวดัระดบั

ทีเรียกวา่ รูบริคส์  (Rubrics)  3  ระดบั คือมีการปฏิบติับ่อยครัง  มีการปฏิบติับางครัง และไม่มีการปฏิบติั

เลย  ซึงเป็นการพิจารณาให้คะแนนจากพฤติกรรมการสร้างความรู้ของบุคลากรในการปฏิบติังาน         

และสอดคลอ้งกบัวราภรณ์  ผ่องสุวรรณ  (2553)  ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการในการจดักิจกรรมสร้างความรู้

ร่วมดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการทีสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมกนัสร้างขึน  โดยใช้ Rubric  

เป็นเกณฑใ์นการใหค้ะแนนของกระบวนการและใชป้ระเมินคุณภาพงานวจิยั  

 

ข้อเสนอแนะทัวไป 

1. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเรืองการแลกเปลียนเรียนรู้ผูร่้วมกิจกรรรมก่อน  

จะช่วยสร้างทศันคติทีดีต่อการทาํงานร่วมกนัการเห็นถึงเป้าหมายและการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

2. หน่วยงานควรจดัเวทีให้กบัผูป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติัการ ไดมี้โอกาสแลกเปลียนเรียนรู้

ระหวา่งหน่วยงานเพือทีจะไดเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน 

  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 . ควรใหมี้การศึกษาระบบการจดัการความรู้ในรูปแบบอืน ๆ เช่น  การถ่ายโอนความรู้  การ

แสวงหาความรู้  การแบ่งปันความรู้  เพือใหก้ารจดัการความรู้ขององคก์รมีประสิทธิภาพ 

 . ควรศึกษาบริบทขององค์กรทีจะเขา้ไปนาํเสนอกิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือจะ

ไดรั้บความร่วมมืออย่างดีเยียม  และจะนาํไปสู่ตน้แบบแห่งการปฏิบติัทีดีต่อไป 

 3. ควรมีการศึกษาวจิยัเกียวกบัการแลกเปลียนเรียนรู้ออนไลน์ ในงานดา้นอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ งานกิจการนกัศึกษา  งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานคลงัการเงินและพสัดุ 
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Abstract 

This conceptual framework as guided designing and creating learning 

activities model needed to promote analytical thinking for students aged between 7-9 

years of study by using pictorial maps to solve the primary problems in analytical 

thinking. This study finds the differences of learner’s thinking in each stage. The 

researcher has analyzed and synthesized important theories of learning contribute to 

designing and creating learning activities were part of learning activities model. The 

pattern is support a new media in the future part of this research that promote analytical 

thinking and offer ease the learning method thoughts more clearly. The conceptual 

framework focuses on five main elements of analytical thinking consist of matching, 

classifying analyzing error, generalizing and specifying. The use of pictorial maps as a 

key part in the media guide was part of a learning activity occurs. Learning activities 

conduce away from model and sequence model has started at engagement, directed 

inquiry, exploration, explanation, open-ended inquiry and evaluation. These model 

provide learners with an earnestly to learn by adopting the analytic way to think and 

have knowledge and experience on their own. An experience to make a plan how to 

learn and apply knowledge correctly.                

 

Keywords: learning activities model, pictorial maps, analytical thinking  

 

Introduction 

In the 21st century, people should know how to use their knowledge and 

skills in order to solve new problems of the new world, they must have learning skill. 

This learning skill is a high level of thinking skill called the 21st century learning skill 

(Sahin, 2009). Voogt, et al. (2009) has indicated that the Second Information 

Technology in Education Study showed the comparison during the years 1998 to 2006 

reported an increase about school principals in a number of Asian countries (Hong 

Kong, Japan, Taiwan, Thailand, Singapore) for the assessment of 21st century skills. 

They have a new assessment frameworks are needed and the most frameworks debate 
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the need  for  an  emphasis  on  formative  assessment  to  allow  for  individual  guidance  

of  students  in  their  learning process. Performance assessment strategies are required 

to be able to understand students’ progress in mastering the 21st century skills. Osborne 

(2013) preferred that in the 21st century, expectations of the outcomes of education 

have a higher degree and focus on higher order thinking of synthesis, analysis and 

evaluation. Marzano et al. (1998) pointed out, in the classroom if the student to realize 

the important features of a know it and communicate directly and discovered by them 

self that helps promote a great idea is the good choice. Siribunnam & Tayraukham 

(2009) showed that in the future student must have moral which requires lifelong 

learning and learn more. The developing thinking skills get them ready and know how 

to adapt and face the issues. For a variety ways of thinking many people had expose 

teaching to think of the process. The thinking skill is necessary about training and 

developing for student. Hyerle (2009) has indicated that the lack of analytical, 

organizing ability is the greatest academic destruction of many students. 

The researcher aware of the problem the lack of analytical and focus 

students on their thinking, especially in the concrete operational stage of prathomsuksa 

student. The work of Piaget's conservation studies concluded that young children do 

not usually master arrangement until the concrete operational stage usually about age 7 

or 8 because sometimes do not command information in accord with adult logic. (Piaget 

& Szeminslca, 1941 ) .  Montaku (2011) referenced Chareonwongsak (1999) revealed 

that analysis means skeletonized part about something discover what it made from, how 

to link the relative element. In addition analytical thinking used to investigate the fact 

by analysis to distinguish the various components and examined the relationship 

between the elements. 

Therefore, the researcher has studied with The New Taxonomy of 

Educational Objective for designing learning activities model that promote analytical 

thinking. Marzano (2008) makes clear that many researcher attest to this dynamic of 

human learning. An individual elaborates on the knowledge as understanding. The 

reasoned extension of knowledge as function of applying the analysis processes. It is a 

part of an analysis in the New Taxonomy. Marzano et al. (1998) show that "Look 

inside" ideas is the working of analysis. Analyzing skills are uses to show and 

distinguish components, attributes, claims, assumptions, reasons and clarify existing 

information by examining parts and relationships. Learning to occur, it be provided to 

suit individual learning activities. 

In this research designed learning activities and practice by using interactive 

pictorial maps. The study of pictorial memory suggested a large storage capacity for 

visual information and good retention of picture over time (Dowse & Ehlers, 2005). 

Park (2011) found that the flow of thinking is occur from the using the pictorial map 

and cards can join meaning pictograms (from a graphic knowledge)  to present tools 

such as written, visual, and spatial information and this blending is more likely to 

retrievable from recollection than written information alone. 
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Marzano et al. (1998) pointed out that the developing content goals that need 

students to analyze patterns and relationships is fundamental to success in school and 

in life. For the students' low achieving should learn from programs transfer to learning 

situations in content courses. This was reflected in the myriad of thinking skills 

programs that focus on analyzing patterns and relationships using geometric figures, 

numerical relationships, Venn diagrams, and logic. Hyerle (2009) suggested that 

Student must have the know-how to analytically construct interrelationships and go 

well beyond holding isolated bits of information. Finally, they must assess 

knowledge. This is the general processes of organizing information  

The following goals established to develop learning activities model by 

using pictorial maps. The researchers designed and created framework and tools for 

students and enable students to analyze the task in practice. This learning activities will 

expect way that making the students learning in a meaningful way, learning that 

is appropriate to promote analytical thinking, upgrade students’ knowledge and their 

achievement included students have problem solving methods about rote learning, the 

learning that occurs by analyzing and linking the idea of learners approach may be to 

discover innovative approaches to learning and teaching for teachers. 

Objectives  

1)  To study and design the learning activities model to promote analytical 

thinking. 

2)  To study and design a pictorial maps for the use of learning activities  
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Research Methodology 

Part 1 Study and design the learning activities model.   

This study and design support the learning activities model and tools has 

designed to aid student construct knowledge. Student must have the know-how to 

analytically construct interrelationship so they can check knowledge and be able to 

adapt them to meet the particular requirements of the task. Researcher identifies student 

group to design proper tools. Addition, teacher can design practical and learning 

assessment to understand capacity of the tools rather than simply clinging to familiar 

and habitual practices. Researcher has planned a framework and write the details of 

learning activities model and tools are based on 5E’s learning cycle model and level of 

Inquiry in National Geographic Science. 

Table 1. 5E’s learning cycle model in National Geographic Science (Source: Judith 

Sweeney Lederman P.16) 

 

 

 

Phase 

 

Description 

Engagement 

 

 

“Students are presented with unfamiliar phenomena, objects, 

events and/or questions to pique their curiosity and have them 

make connections with what they already know.  They raise 

questions, identify problems to solve, and consider plans to find 

answers to their questions. Teachers are able to ascertain prior 

knowledge and elicit misconceptions.”  

 

Exploration 

 

“Students are provided with a common base of experiences.            

They actively examine and manipulate objects and phenomena 

through direct investigations organized by the teacher.”  

 

Explanation 

 

“Students explain their understanding of the concepts and 

processes they have been exploring. They have opportunities to 

verbally explain new concepts and /or demonstrate new skills and 

abilities.” 

Elaboration 

 

“Students are given opportunities to apply concepts in new 

contexts or situations in order to develop deeper understandings.  

Students take part in activities that extend conceptual 

understandings and that allow them to practice new skills.” 

Evaluation “Students assess their knowledge, skills, and abilities. Activities 

permit evaluation of student development, lesson effectiveness.” 
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Table 2. Level of Inquiry in National Geographic Science (Source: Judith Sweeney 

Lederman P.15-16) 

 

Data Collection 

Researcher search and analyze data related document, textbook, research 

and journals both in the country for study and design systematic process for obtaining 

information about students such as their analytical thinking, learning activities, 

processing, understanding, and recalling information. A method used to describe the 

designing pattern learning activities before develop to the model and analysis of 

principles meant the search for the structure of analytical thinking. In addition, analysis 

of relationship of the stage in learning activities. It is important or necessary for student. 

The document analysis for some part of this study need to choose interviews 

address teachers’ conceptions about their teaching and analytical thinking process from 

10 persons in primary school and observing students’ learning in the class and checking 

their performance assessment in analytical thinking from 30 persons by randomly for 

study a general information before designing teaching method or lesson plans. In 

designing learning activities should regardless of the content to the learner. The 

structure of the content proper to bring to the analysis and applied to all subjects. 

Researcher design the learning activities from the level of 5E’s learning 

cycle model in National Geographic Science and Level of Inquiry in National 

Geographic Science. The researchers analyzed the data and concluded that the choice 

is right and has expanded to design activities be clear to guide the development learning 

activities model to promote analytical thinking. In summary, the process is a 6 stage 

together. As described in figure 1. Designing Learning Activities.  

Phase 

 

Description 

Exploration 

 

“Students are given the question and instructions about how to go 

about answering the question.” 

Direct Inquiry 

 

“Students investigate a problem presented by the teacher and use 

a procedure that is prescribed by the teacher. They have the 

opportunity to analyze data and arrive at their own evidence-based 

conclusions.” 

Guided Inquiry 

 

“Students take more responsibility and choose their materials, 

data organization, and approach to analysis. They apply their 

analytical skills and support their evidence-based conclusions.” 

Open-Ended 

Inquiry 

“Students to take full responsibility for all aspects of the 

investigation. These activities involve students in formulating 

their own research questions, developing procedures to answer 

these research questions, collecting and analyzing data, and using 

evidence to reach their own conclusions.” 
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Students will explore the framework of their own and survey a pictorial maps 

to allow students to become familiar planned to use. Students receive 

questions and suggestions about how to go about answering the questions 

which helps in analytical thinking. 

Engagement 

Researcher apply the principles used to allow students to learn in terms of 

learning activities. Students can study about subjects and content of their 

interest by using pictorial maps. They study of interest on the map image 

supporting recall prior knowledge. The various base plan the activities and 

research to find answers, raise questions, find problems to solve, and 

consider plans to find answers on their own. 

Directed Inquiry 

Students will study basic knowledge in a content. The navigating of the 

characters in activities enables students to upgrade their knowledge and 

understanding of analysis. The direct inquiry led to new questions and 

guideline their analytical thinking. The pre-test tested to look at the 

introduction and outline a framework for the students to study on the right 

focus and support by teacher. 

Exploration 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1517 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Designing Learning Activities  

 

 

Explanation 

Students show an understanding of the concepts and processes that 

they have explored from their learning. They can study and practice about 

the thinking stage of the analysis and explain new concepts of answering 

questions. The pictorial maps give an opportunity for students who do not 

read or write fluently. Students can also do a self - analysis if the analyst 

does not understand or not valid. 

Open-Ended Inquiry 

Students completed the practice in learning activities they achieved an 

understanding of analytical thinking and to define their own learning 

activities. The student choose. The need in defining questions of their own 

to develop methods to answer the question. These stage collecting and 

analyzing information and using evidence to reach conclusions on their own. 

Evaluation 

Students test their own knowledge and understanding from post-test. 

Evaluation of the work in the five-step analysis procedure which consists of 

matching, classifying, analyzing error, generalizing and specifying cover all 

of analytical thinking and their action. 
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Researcher will analysis data, the study results will explain a level of 

analytical thinking of student and describes the various components of the New 

Taxonomy of Educational Objective as a foundation for understanding of the research 

and theory supporting the learning activity model.  

Table 3. The New Taxonomy of Educational Objective (Source: Marzano & Kendall, 

2008 P.91-92) 

 

Phase 

 

Description 

Matching 

 

- Require student to identify similarities and differences 

- Use terms and phrases like the following: match, 

categorize, compare, compare and contrast, differentiate, 

discriminate, distinguish, sort, create an analogy, create a 

metaphor 

 

Classifying 

 

- Require students to identify superordinate and 

subordinate categories 

- Use and phrases like the following: classify, organize, 

sort, identify a broader category, identify categories, 

identify different types 

 

Analyzing 

error 

 

- Require student to identify logical errors in information 

and processing errors in the execution of procedural 

knowledge 

- Use terms and phrases like the following: analyze the 

errors in, identify problem, identify issues, identify 

misunderstandings, asses, critique, diagnose, evaluate, 

edit, revise 

 

Generalizing 

 

- Require students to infer new generalizations and 

principles from known information 

- Use terms and phrases like the following: generalize, 

what conclusions can be drawn, what references can be 

made, create a  generalizations, create a principle, create 

a rule, trace the development, from conclusions 

 

Specifying 

 

- Require students to make and defend predictions about 

what might happen or what will necessarily happen in 

given situation 

- Use terms and phrases like the following: make and 

defend, specify, predict, judge, deduce, what would have 

to happen, develop an argument for, under what 

conditions 
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Researcher study about several elements as the availability of students' 

knowledge and expectations of learning is essential to take into account the activity 

patterns are consistent. Based on the analysis of the core of the theory has been applied. 

The use of pictorial maps as part of the promotion of analytical thinking of learners. 

There are many methods that can develop students’ thinking skills by following aims 

of the curriculum. Teachers can apply teaching methods (not only content) 

emphasizing on thinking development to improve their students’ ability and thinking 

skills as well (Siribunnam & Tayraukham, 2009). It also requires the preparation of the 

work and planning to include the researchers analyzed the principle of thinking and 

design table of learning activities. 

Table 4. Analysis objective and tasks The New Taxonomy of Educational Objective 

 

 

Phase 

 

Description 

Matching 

 

Students will learn from pictorial maps. Students will analyze the 

answers of the pictorial and select the pictorial manually. In 

choosing answers that are the same size, shape or color as be set 

to match the color match the image. Example, What color an 

oranges? The learners choose a color match to oranges and show 

that learners could analyze the matching and depending on 

beginner to advance level. 

 

Classifying 

 

Students will learn from pictorial maps. They will analyze the 

answers of the image. In selecting categories of the same type as 

classified in any group. Example, In a flower group students 

swarming the flowers only in the right group that can categorize. 

They staying in classifying level in their analytical thinking. 

 

Analyzing 

error 

 

Students will learn from pictorial maps. They will analyze the 

answers of the image to find logical errors it allows the learner 

error analysis is more systematic. The use of pictorial maps as the 

media is making the students can imagine at a more 

concrete than read-only. 

 

Generalizing 

 

Students will learn step by step and see the big picture from 

understanding more clearly not reading only. They can infer new 

generalizations and principles from known information. 

 

Specifying 

 

Students will necessarily happen in given situation in practice by 

using pictorial maps. This stage will give the students predicted. 

That of a given situation what will happen allow students to 

analyze the answers from the predictable. 
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Part 2 Study and design pictorial maps for the use of learning activities 

Design pictorial maps for learning activities. Researcher take into illustrate 

the desired results the students to learn and respond. The navigation in pictorial maps 

to assist in analytical thinking of student. In a study of Sojourner & Wogalter (1998) 

found that “ the pictorial map represents information and knowledge via the spatial 

organization of concepts/topics, ideas, words, or other items, linked to and arranged in 

an ordinal pattern according to the education contents.” In addition, Park (2011) has 

indicated “the navigation arrows on the map were guiding the direction of the 

education. The card size allowed easy use for individuals with such conditions as 

arthritis or hand tremors.”  

In the design of this pictorial map is a media. This media has taken into 

account the ages of the students on vibrant attention.  The used of navigate is easy to 

use. This research is an example of the media's portrayal of map images that students 

can learn and do things on their own. Students will become familiar with the drag of 

the map to the point or to find answers on their own. This is only a basic design and 

designed as part of the core concepts that promote analytical thinking in the practice 

continuously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Designing pictorial maps 

 

 

Figure 3. Designing pictorial maps in practice 

 

 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1521 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



Results/ Conclusion 

This a conceptual framework be seen as trying to define purpose of study 

and consider the theoretical and conceptual  form a coherent related to research topic, 

a conceptual framework has seen as a statement design learning activities model by 

using pictorial maps and students’ learning achievement. Researcher creating the ways 

of constructing the analytical thinking. Researcher will offer a values of education is 

the goal of innovation. 

The successful demonstration of learning activities model by using 

interactive pictorial maps provide the method to build new knowledge in science 

subject. This model also introduces a line of ask learning base on 5E’s learning cycle 

model and level of Inquiry in National Geographic Science and pass process of thinking 

analysis by 5 stage such as matching, classifying, analyzing error, generalizing and 

specifying which learners learn by themselves to create their own experiences with 

learning in a meaningful way which involves Inquiry learning. Inquiry-based learning 

be referred to diverse ways in which scientists study the natural world and propose 

explanations based on evidence derived from their work. It included the activities of 

students in which the develop knowledge and understanding of scientific ideas, as well 

as an understanding of how scientists study the natural world (National Research 

Council, 1996).  In addition, students will construct their knowledge in this model. 
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Figure 2 Designing Learning Activities Model 

                            “4Es - DO Model” 
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Discussion 

Part 1 Study and design the learning activities model.   

This study provides conceptual of designing learning activities model for 

promote analytical thinking. The conceptual developed to discuss the strategic and 

capacity to relate the process of analytical thinking for student in concrete operation 

stage. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, children in the 

concrete operations stage are capable of many forms of logical though. They can easily 

classify objects and continue to develop their newly acquired logical thinking 

capabilities though out the elementary school years.  

The work of Siribunnam & Tayraukham (2009) revealed that teacher 

has embraced Learning by 7-E cycle learning model applied to chemistry. Particularly 

in the exploration and an elaboration phases creates by self-knowledge. The results 

show that students who are capable of critical thinking and attitudes in learning more. 

In student learning by themselves , They find the technique  to  arrange  the  knowledge  

to  learn, develop  their thinking abilities and  their learning achievements  improved  

also. Nuangchalerm & Thammasena (2009) found that students have engaged and 

express their feeling how learning environment be incorporated. The new 

knowledge incorporated through sensory stimuli by incorporating students’ current 

and prior understanding. They are continuously building and rebuilding understanding, 

need to feedback on their knowledge and experiences as well. 

 

Part 2 Study and design pictorial maps for the use of learning activities 

In this research designed learning activities and practice by using interactive 

pictorial maps. The study of pictorial memory suggested a large storage capacity for 

visual information and good retention of picture over time (Dowse and Ehlers, 2005)  

Amin points out that the using graphic organizers is a powerful and an effective tactics 

for meaningful learning and support learners to generate mental pictures with the 

information (Amin, 2004). Park (2011) reveals that in future study in health education, 

the using interactive pictorial can help remove an obstacle of advanced age and 

restricted education about subjects with lower education levels. 

Demonstrate an individual difference of student and need to solve problems 

about teaching and learning on the full of potentiality direct to the point of problem. 

The development of students’ knowledge by the use of pictorial maps is one approach 

is the key to being a tool to support learners' diverse thinking processes. 
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Recommendations 

This conceptual framework is like planning to design a learning activity 

before synthesize more ideas and improve existing concepts. Researcher will find new 

ideas that are interesting to support the creation or development of a learning activity 

with efficiency by providing a beneficial learning leads to analytical thinking that is the 

concrete stage. Which also need further study both in theoretical context for learning 

all the students and the instructor. Particular forms of learning activities that are stylish, 

diverse and will be useful to those studying in establishing guidelines for management 

of shared learning and applying to extend or find a theory that is consistent with 

cognitive or other subject by other interest. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) วิเคราะห์การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  และ(3) แนวทางแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
มีประชากร 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
ผู้บริหารหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 
อ าเภอ และประชาชน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 20 คน สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา พบว่า  (1) การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีความก้าวหน้าน้อยมาก แม้มีการก าหนดขั้นตอนไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการปฏิบัติงานตามภารกิจ             
ที่ก าหนดให้ถ่ายโอนยังมีความซ้ าซ้อนและไม่เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจที่ก าหนดไว้  (2) ปัญหาและ
อุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข เกิดจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ก าหนดเรื่องการกระจาย
อ านาจเป็นนโยบายหลัก ไม่ได้ให้ความส าคัญ ขาดความจริงใจในการกระจายอ านาจ รวมทั้งไม่ส่งเสริมให้มี
การกระจายอ านาจ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยังไม่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างและ
บุคลากรด้านสาธารณสุข (3) แนวทางแก้ไขปัญหา คือ รัฐ ควรมีความจริงใจในการกระจายอ านาจด้าน
สาธารณสุข สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง น าเสนอตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จในการถ่าย
โอนภารกิจ มีหน่วยงานพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านสาธารณสุข และควรปรับรูปแบบการจัดสรร
งบประมาณตามจ านวนประชากรให้กับท้องถิ่นโดยตรง  

ค าส าคัญ     กระจายอ านาจด้านสาธารณสุข   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ าเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study: (1) the decentralization of 

public health administration authority to local administrative organizations; (2) 

obstacles to and problems involved with the transfer of public health tasks to local 

administrative organizations in Lang Suan District, Chumphon Province; and (3) 

approaches to solving those problems. This was a qualitative research based on in-depth 

interviews with 20 key informants, chosen through purposive sampling, who 

represented the 5 sample groups of government administrators, local government 

employees involved in public health work, administrators of service units under the 

Ministry of Public Health, administrators of provincial- or district-level government 

agencies, and members of the general public. The data were analyzed through 

descriptive analysis.  
The results showed that (1) Very little progress has been made in the 

decentralization of public health administration authority to local administrative 

organizations in Lang Suan District, even though the steps are elucidated in the relevant 

laws. In practice, there is still redundancy in many public health tasks and the tasks are 

not carried out as specified in the decentralization plan. (2) Some of the obstacles to the 

decentralization of public health authority are that the Ministry of Public Health has not 

set this as a priority policy, does not consider it important, and does not promote and 

encourage decentralization. Also, the local administrative organizations are not well 

prepared because they are small and lack sufficient public health personnel and 

infrastructure. (3) Approaches to solving the problems are to make the government more 

sincere in its efforts to decentralize power, to build greater understanding among 

stakeholders, to learn from the examples of other districts that have been more 

successful at public health decentralization, to set up an agency in charge of developing 

public health knowledge, and to change the method of budget allocation to make the 

budget match the population of each local area.    
 

Key words:  decentralization of public health authority, local administrative  

                     organizations, Lang Suan District, Chumphon Province 

 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะ
เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการเมือง  ดังน้ันรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงมีบทบัญญัติที่มี
ความก้าวหน้าทางการเมืองมาก (ปธาน สุวรรณมงคล 2554: 263-264)  ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับ กระแสการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของโลกในปัจจุบันได้แก่ 1) การ
กระจายอ านาจ  2) การเพิ่มอ านาจให้แก่องค์กรในระดับท้องถิ่น และ  3) การเพิ่มสิทธิและอ านาจของสตรี
(International Development Research Centre, 2008) ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 แม้จะมีกลิ่นอายของการรัฐประหาร แต่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550  ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยการคัดเลือกจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และผ่านการ
ลงประชามติจากประชาชน   (ปธาน สุวรรณมงคล  2554) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสาระส าคัญของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว้  โดย รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักปกครองตนเอง  การก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น โดยได้ตราพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และได้ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 1) 
ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 34 ภารกิจ จาก  7 
กรม  แต่มีภารกิจที่ด าเนินการถ่ายโอนแล้วเพียง  7 ภารกิจ ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถ่ายโอนภารกิจสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและ กรมอนามัย ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 
6  ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจการแก้ไขปัญหาเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ การจัดหาและพัฒนาน้ าสะอาด   
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัยท างาน  การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ   (รายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภารกิจทั้ง 6 ด้าน ปีงบประมาณ 2549 – 2551 ) 

แม้จะได้มีการด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจในระดับหน่ึงแต่ภารกิจส าคัญที่ควรจะถูก
ถ่ายโอนยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  (ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
2549)  และจากการศึกษาของปรีดา แต้อารักษ์และคณะ (2551)  พบว่าการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่และการ
ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลขณะน้ัน  (รัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ  ชินวัตร)   
ในช่วงท่ีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา  ด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่าง ปี 2549 – 
ปี 2551 (ช่วงรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร)ได้มีการผลักดันให้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  22 แห่ง  ในปี พ.ศ.2550  และได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปี 2551  อีก  6 แห่ง (ปรีดา แต้อารักษ์  2553)   

ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551  และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจด้านสาธารณสุข และงบประมาณการบริการสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  การ
ฟื้นฟูสภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมสถานีอนามัย และบุคลากร ภารกิจการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อร้ายแรง โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือด าเนินการภายในเขตจังหวัด  ภายใต้การ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่  และในปี 2552  มีการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ต่อมา ปี 2555 ได้มีการโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(สถานีอนามัยเดิม)
และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) เพิ่มอีก 18 แห่ง  รวมสถานีอนามัยที่โอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปแล้ว 46 แห่ง จาก 9,770 แห่ง คิดเป็นเพียงร้อยละ  0.47  (จรวยพร  ศรีศศลักษณ์  โอปอล์ ประภาวดี 
2556) 
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ถึงแม้ว่า ได้มีการพยายามด าเนินการกระจายอ านาจในรูปแบบอื่นๆ  เช่น รูปแบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น  
ในขณะเดียวกันข้อประจักษ์ในเบื้องต้นในหลายกรณีศึกษา พบว่า  การกระจายอ านาจด้านสุขภาพยังมีปัญหา
ทั้งในด้านความก้าวหน้าและมีอุปสรรคในการขับเคล่ือนต่อเน่ืองอยู่หลายประการ (ปรีดา แต้อารักษ์  2553)   

ส าหรับอ าเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร  ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น   แต่ก็ยังพบประเด็นปัญหา  และอุปสรรคหลายด้าน  ในการด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามภารกิจที่ได้รับการรับโอนมา ความเข้าใจในการด าเนินการตามภารกิจ  รวมถึงการให้การ
สนับสนุนและการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จากประเด็นดังกล่าว 
จึงได้ ด าเนินการ ศึกษาแนวทางและขั้นตอน รวมถึงแนวโน้ม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการถ่าย
โอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร  เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาการกระจายอ านาจ
ด้านสาธารณสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจยั  

1.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา ในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 การกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุ 
 กฎหมาย แผนงาน แนวทาง ขั้นตอน  หน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

กระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 

 ปัญหา อุปสรรคของการกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุ 
 ความต้องการรวมศูนย์อ านาจของกระทรวงสาธารณสุข 
 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนภารกิจฯ 
 ความเชื่อมั่นและแรงจูงใจ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการถ่ายโอนภารกิจฯ 

 แนวทางแกไ้ขปญัหา  ในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 
 

การกระจายอ านาจ
ด้านสาธารณสุข
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 อ าเภอ 
หลังสวน  

  จังหวัดชุมพร 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะพื้นที่อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่

ศึกษา ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล  

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และด าเนินการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) โดย

แบ่งประชากรที่ท าการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน  ดังน้ี 

1.2.1 กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 คน 

1.2.2 กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  จ านวน 4 คน 

1.2.3 กลุ่มผู้บริหารหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 คน 

1.2.4 กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้ขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัด และ

ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  สาธารณสุขอ าเภอ

หลังสวน  ท้องถิ่นอ าเภอหลังสวน  จ านวน  4 คน 

1.2.5  กลุ่มประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  4 คน  
ใช้แบบสัมภาษณ์และการทบทวนเอกสาร (Documentary review) ทั้งด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข   แนวคิดการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข   น าข้อมูลมาจัดระเบียบ
ข้อมูล   ตรวจสอบความเพียงพอ ความตรงของข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล(data 
triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)   

 
ผลการวิจัย 
1.กฎหมาย แผนงาน แนวทาง ขั้นตอน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 

การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการภายใต้ 

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

พ.ศ.2542 รวมถึงประกาศใช้ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 1) เป็นการ

กระจายงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 34 ภารกิจ จาก 7 กรม ของกระทรวงสาธารณสุข  ต่อมามีการรัฐประหาร 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยยังคงหลักการเดิมในการกระจายอ านาจ กล่าวคือ “ รัฐต้องให้ความ

เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก   

ในการจัดบริการสาธารณะ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น” มีการประกาศใช้

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนด
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ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) โดยก าหนดการกระจายอ านาจด้าน

สาธารณสุข  3 กลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่ ภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ภารกิจด้านการรักษาพยาบาล และภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจุบันได้มี

การผลักดันให้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(สถานีอนามัยเดิม) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปแล้ว 46 แห่ง จาก 9,770 แห่ง   คิดเป็นเพียงร้อยละ  0.47   

ส าหรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ของอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

พบว่า  ยังไม่มีการด าเนินการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แม้แต่แห่งเดียว แต่เทศบาลเมือง

หลังสวนเคยขอรับโอนสถานีอนามัยต าบลขันเงิน ในปี พ.ศ. 2552  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ

ถ่ายโอนสถานีอนามัยจังหวัดชุมพร  แต่มีการร้องเรียนจากประชาชนไม่ยินยอมให้ถ่ายโอนสถานีอนามัย

ต าบลขันเงิน  ท าให้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรให้ชะลอการถ่ายโอน และขอให้เทศบาลเมือง

หลังสวนปฏิบัติงานร่วมกับสถานีอนามัยต าบลขันเงิน ร่วมกันไปพลางก่อน จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2557)  

ในส่วนภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้มี

การแต่งตั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็น เจ้าพนักงาน ตาม พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องด้านสาธารณสุข  โดยภารกิจที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนน้ัน 

เป็นหน้าที่ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และมีการด าเนินการร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลมาอย่างต่อเน่ือง ก่อนที่จะมีการกระจายอ านาจ จากการศึกษา  พบว่า  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่  ไม่ทราบบทบาทหรือการด าเนินการใดๆ ของ

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของจังหวัดชุมพรหรืออ าเภอหลังสวน  โดยคณะกรรมการสุขภาพระดับ

พื้นที่ เป็นหน่วยที่ถูกก าหนดให้มีการโอนภารกิจด้านสาธารณสุขไปให้ด าเนินการ ตามแผนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2543  ในส่วนของภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

พบว่า  มีการอบรมและท าความเข้าใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และมีการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยให้มีอ านาจ

หน้าทีเ่พียงการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเท่าน้ัน    

2. ปัญหา อปุสรรคของการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 
2.1 ความต้องการรวมศูนย์อ านาจของกระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นความต้องการรวมศูนย์อ านาจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า  กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ได้ก าหนดเรื่องการกระจายอ านาจเป็นนโยบายหลัก รวมทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจ  

เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าการโอนภารกิจให้ท้องถิ่นไปด าเนินการ  

จากโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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เปรียบเสมือน ฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น  อาจเป็นสาเหตุหน่ึง       

ที่ท าให้กระทรวงสาธารณสุขเกรงจะสูญเสียฐานอ านาจในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสุขในระดับ

พื้นที่  และพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่น  เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะกรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล และกลุ่มที่ท าการศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ไม่ขัดข้องที่จะโอนหรือ

รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แต่ต้องมีความจริงใจในการกระจายอ านาจ และอยู่ภายใต้เง่ือนไข

ว่า สิทธิ สวัสดิการต้องไม่น้อยกว่าเดิม  งบประมาณ ในการดูแลสุขภาพประชาชนต้องไม่ลดลง  รวมถึงต้อง

มีการพัฒนาความรู้วิชาการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง     ซึ่งแตกต่างกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ชุมพรและสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ที่มีความเห็นว่า ไม่ควรกระจายอ านาจในรูปแบบของการโอน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ควรปฏิบัติงานร่วมกัน หรือให้การ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมากกว่า  

2.2 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนภารกิจฯ 
ประเด็นความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบาย  พบว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการก าหนดนโยบายด้านสาธารณสุขมากขึ้น สามารถก าหนดนโยบายพัฒนา

และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน   ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการจัดภารกิจด้านสาธารณสุขมากขึ้น แต่ก็มีข้อกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อนโยบายในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  ในด้านอ านาจหน้าที่ ถือว่ามีความ

พร้อมมากเน่ืองจาก  มีการก าหนดในกฎหมายไว้ชัดเจนโดยเฉพาะกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกระดับ รวมถึงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ในส่วนของโครงสร้างองค์กร  พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยังไม่มี

ความพร้อมในด้านโครงสร้างและบุคลากรด้านสาธารณสุข แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ระดับ

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง รวมถึง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีศักยภาพและความพร้อมมากกว่า 

ในส่วนของความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข พบว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความพร้อมด้านงบประมาณ มีแนวโน้มในการรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นและจัดสรร

งบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

2.3 ความเช่ือมั่นและแรงจูงใจ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการถ่ายโอนภารกิจฯ 
ส าหรับ ประเด็นความเชื่อม่ันและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการโอนภารกิจด้าน

สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมสูงขึ้น กลุ่มที่

ท าการศึกษามีความเชื่อม่ันในศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น แต่ควรพิจารณาตามความ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1532 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรโอนภารกิจด้านสาธารณสุขแบบเหมารวม โดยเฉพาะการ   

ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ในส่วนของแรงจูงใจในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข  

กลุ่มที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า  ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ  สิทธิสวัสดิการ ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความพร้อมของงบประมาณในการปฏิบัติงาน           

เป็นแรงจูงใจหลัก โดยกลุ่มที่ท าการศึกษา  มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความก้าวหน้า      

ในอาชีพราชการสูงกว่า สามารถก าหนดกรอบโครงสร้าง อัตราก าลังได้เอง  ประเด็นเรื่องสิทธิสวัสดิการ 

กลุ่มที่ท าการศึกษา  มีข้อกังวลเรื่องสิทธิด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาล ควรก าหนดให้มีสิทธิเท่าเทียมกับ

ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสิทธิการเบิกจ่ายตรง  ด้านงบประมาณ กลุ่มที่

ท าการศึกษา  มีความเห็นว่า งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   

ประเด็น การแทรกแซงทางการเมืองต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้บริหาร

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยหวังผลกับคะแนนเสียงที่อาจจะได้รับ แต่กลุ่ม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และกลุ่ม

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีความเห็นว่า การเมืองท้องถิ่น ไม่ได้มีการแทรกแซง       

การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข แต่อาจต้องท าความเข้าใจในหลักวิชาการหรือมาตรฐานวิชาชีพด้าน

สาธารณสุขกับนักการเมืองท้องถิ่น และ มีความเห็นว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่        

ให้ความส าคัญ   ให้อ านาจตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์และ

งบประมาณด าเนินงาน  

3. แนวทางแก้ไขปัญหา ในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุ 
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่ารัฐ ควรก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจเป็นนโยบายหลัก   

ควรมีความจริงใจในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข   ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่างๆ              
ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข  ควรมีการน าเสนอตัวอย่างของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่โอนไปขึ้นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วประสบความส าเร็จ  ควรมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ   ในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านสาธารณสุขและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและควรปรับ
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัวประชากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  
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อภิปรายผล      ปัญหา อุปสรรคของการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข 

1. ความต้องการรวมศูนย์อ านาจของกระทรวงสาธารณสุข 
เม่ือพิจารณาถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษา พบว่า กระทรวงสาธารณสุข

ไม่ได้ก าหนดเรื่องการกระจายอ านาจเป็นนโยบายที่ส าคัญ  รวมทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจ  

ซึ่งสอดคล้องกับ  ผลการศึกษา ของ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการกระจาย

อ านาจด้านสุขภาพ(2542) ซึ่งพบว่า นโยบายการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข  

ไม่มีความชัดเจนทั้งๆ ที่มีกฎหมายรองรับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สงครามชัย   ลีทองดี (2553)        

ซึ่งพบว่า การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ ยังไม่มีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากนัก  

ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจ  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

มีการด าเนินการภารกิจด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาอย่างต่อเน่ือง             

ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนแล้ว  ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ไม่ทราบบทบาทหรือการด าเนินการใดๆ  ของคณะกรรมการสุขภาพ

ระดับพื้นที่ของจังหวัดชุมพรหรืออ าเภอหลังสวนแต่อย่างใด  ทั้งที่ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1) พ.ศ.2543ได้ก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจ ให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ สงครามชัย   ลีทองดี  (2553) ซึ่งพบว่า  มีการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้อง

กับขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  เท่าที่ควร และผลการศึกษา ของพีระ  ตันติเศรณี (2544)      

กล่าวว่า การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรจะวางรากฐานการปกครองที่มีทั้งรัฐบาล

กลางและรัฐบาลท้องถิ่นมาตั้งแต่การปฏิวัติ  2475 มิใช่การขยายกลไกราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค          

จนกลายเป็นองค์กรที่มหึมาซับซ้อน  ท าตัวเป็น “คุณพ่อรู้ดี” แต่นับวันยิ่งไร้ประสิทธิภาพและเชื่องช้า  เม่ือ

พิจารณาจาก โครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น แต่ยังต้องขึ้นตรงกับราชการส่วน

ภูมิภาค หากสูญเสียโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ  จะท าให้กระทรวงสาธารณสุข สูญเสีย

อ านาจ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้กระทรวงสาธารณสุขเกรงจะสูญเสียอ านาจ และไม่ส่งเสริมการกระจาย

อ านาจ 

2. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนภารกิจด้านสาธารณสุข 
ด้านนโยบาย  ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการก าหนด

นโยบายด้านสาธารณสุขมากขึ้น สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ปรีดา          

แต้อารักษ์ (2551) ว่า จุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีความรู้และสนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น 
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สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น  ด้านอ านาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม  เน่ืองจากมีการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไว้ชัดเจน โดยเฉพาะ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

ในส่วนโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรด้านสาธารณสุข  พบว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยังไม่มีความพร้อม เน่ืองจากยังไม่มีการก าหนดกรอบโครงสร้าง    

กองสาธารณสุข  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จะมีความพร้อมมากกว่า  สอดคล้องกับ           

ผลการศึกษาของ ปรีดา  แต้อารักษ์ (2551) ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่มีโครงสร้างการบริหารงาน

สาธารณสุข มีเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น1 และเทศบาล เท่าน้ันที่มีส่วนสาธารณสุขรองรับ  

ในด้านของความเพียงพอของงบประมาณ  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม

ด้านงบประมาณ มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น  อาจมีข้อจ ากัดในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่าน้ัน และการจัดสรรงบประมาณถูกก าหนดจากส่วนกลางเป็นหลัก          

ซึ่งสอดคล้องกับ  ผลการศึกษา ของ บุษยา  สังขชาติ (2552) ที่พบว่า สถานีอนามัยกลัวเรื่องงบประมาณด้าน

สุขภาพขององค์การบริหารสวนต าบลขนาดเล็กมีไมเพียงพอในการดูแลสุขภาพของประชาชนและ             

ผลการศึกษาของ จิรบูรณ์  โตสงวน (2553) พบว่า หลายประเทศมีความอิสระทางการเงิน การคลัง แต่

ประเทศโปรตุเกสยังมีการรวมศูนย์อ านาจ ท าให้ การตอบสนองต่อประชาชนไม่ดีทั้งในเรื่องปริมาณและ

ขอบเขต แสดงให้เห็นว่าการให้อ านาจในการตัดสินใจและอิสระในเรื่องการเงินการคลังเป็นเรื่องส าคัญ   

3. ความเช่ือมั่นและแรงจูงใจ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการถ่ายโอนภารกิจฯ 
ประเด็นความเชื่อม่ันในศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษา พบว่า  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นมาก  สามารถรองรับการถ่ายโอน

ภารกิจด้านสาธารณสุขได้  แต่ควรพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรโอน

ภารกิจด้านสาธารณสุขแบบเหมารวม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีดา  แต้อารักษ์(2553) ว่า การ

สนับสนุนจากระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ “เหมือนเดิมหรือดีขึ้น” คุณภาพการบริการไม่แตกต่างจากเดิม  

ในส่วนของแรงจูงใจในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่

ท าการศึกษาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ  สิทธิสวัสดิการ ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความพร้อมของงบประมาณในการปฏิบัติงาน  เป็นแรงจูงใจ

หลักที่จะท าให้การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2551) ที่พบว่า  ข้อกังวลของบุคลากรด้าน

สิทธิประโยชน์ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และ

สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ จรวยพร  ศรีศศลักษณ์และคณะ(2552) อ้างใน โกวิทย์  พวงงาม (2554)        
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ว่า ปัจจัยท่ีช่วยในการสนับสนุนการถ่ายโอนให้ลุล่วงไปด้วยดีประกอบด้วย แรงจูงใจ เช่น การมีงบประมาณ

ในการท างานที่มากขึ้น  มีอัตราต าแหน่งมากขึ้น ความความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น หรือการมีสาย

บังคับบัญชาที่สั้นลง ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น  

ในส่วนประเด็น การแทรกแซงทางการเมืองต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  กลุ่มผู้บริหาร

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่ขับเคล่ือนนโยบายในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ มีความเห็นว่า การเมือง

ท้องถิ่นมีการแทรกแซงการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหวังผลกับ

คะแนนเสียงท่ีได้รับ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ ปรีดา  แต้อารักษ์ (2553) ว่าการกระจายอ านาจไปสู่

ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ  อาจต้องแลกเรื่องประสิทธิภาพการด าเนินการบางด้าน อาจเกิดปัญหาไม่ประหยัด

ในขนาด  (Economy of scales) และมีการแทรกแซงทางการเมืองในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข    

 
ข้อเสนอแนะ  

1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรน าผลการศึกษา สรุปประเด็นส าคัญเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องในระดับพื้นที่ ได้ศึกษา

ข้อมูลด้านกฎหมาย แผนการกระจายอ านาจ  รวมถึงแนวทางในการกระจายอ านาจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  

1.2 ควรน าเสนอผลการศึกษาเพื่อสะท้อนมุมมองต่อประเด็นความต้องการรวมศูนย์

ของกระทรวงสาธารณสุข จากฝ่ายผู้โอนและฝ่ายผู้รับโอนภารกิจด้านสาธารณสุข รวมถึงมุมมองของ

ประชาชนและ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

1.3 ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงน าข้อเสนอจากการวิจัยครั้งน้ีไปปรับใช้เพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และแผนการกระจายอ านาจฉบับต่อไป 

1.4 ประเด็นความเชื่อม่ันและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องในการถ่ายโอนภารกิจฯ  

1.4.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรน าประเด็นที่ท าให้เกิดความไม่ความเชื่อม่ันใน

การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ไปก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  

1.4.2 ส่งเสริม ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข 

1.4.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองต่อการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการด้านสาธารณสุข 
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ประเด็นด้านความจริงใจในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   ควรศึกษาความจริงใจในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยควรท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจท่ีแท้จริง   

2.2 ประเด็นด้านการการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขตามจ านวนประชากร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  ควร ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณด้านสาธารณสุข ตามจ านวนประชากร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อน าผลการศึกษา
มาประกอบการน าเสนอเพื่อก าหนดนโยบายในการกระจายอ านาจแก่ผู้เก่ียวข้องต่อไป 

2.3 ประเด็นด้านโครงสร้างในการบริหารราชการของประเทศไทย ไม่เอื้อต่อการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรศึกษา ปัญหา และอุปสรรคของ โครงสร้างในการ
บริหารราชการของประเทศไทย ต่อการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสะท้อน
มุมมองในการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินให้เอื้อต่อการกระจายอ านาจท่ีแท้จริง 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
โกวิทย์ พวงงาม และคณะ  (2554)  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณก์ารจัดบริการ 
        ด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาวิทยาลัย 
        ธรรมศาสตร ์  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
จรวยพร  ศรีศศลักษณ์  โอปอล์ ประภาวดี (2556) อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น สถาบันวิจัย 
        ระบบสาธารณสุข 
จิรบูรณ์ โตสงวน  ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ และหทัยชนก สุมาลี  (2553)  “ การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ 
        ในต่างประเทศ ”  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  4, (1) : 89-100 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  (2549)  “เหลียวหลังแลหน้าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        ความส าเร็จ-อุปสรรคและก้าวต่อไป”  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  3, 3 (กันยายน) : 45-52 
บุษยา สังขชาติ  (2551)  “ การกระจายอ านาจการจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุม 
       โรคในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา”   วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและ 
        พัฒนาระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปธาน สุวรรณมงคล  (2554)  การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย  นนทบุรี             
         บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด  
ปรีดา แต้อารักษ์  (2553) สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบกระจายอ านาจด้านบริการสุขภาพ  สถาบันวิจัยระบบ 
        สาธารณสุข  นนทบุรี 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1537 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ปรีดา แต้อารักษ์  นิภาพรรณ สุขสิริ  ร าไพ แก้ววิเชียรและ กิรณา แต้อารักษ์  (2551)  ก้าวท่ีผ่านไปบน 
        เส้นทางกระจายอ านาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  นนทบุรี 
พีระ  ตันติเศรณี  (2544)  การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขขอ้เสนอส าหรับประเทศไทย อ.เมือง จ.สงขลา   
        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  นนทบุรี 
รายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 
        ภารกิจทั้ง 6 ด้าน ปีงบประมาณ 2549 – 2551   
สงครามชัย  ลีทองดี  (2553)  การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการด าเนินงานตามแผน 
         กระจายอ านาจด้านสุขภาพ  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  นนทบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2551)  สรุปผลโครงการ 
        ติดตามการด าเนินงานถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ  (2552)    
       กระทรวงสาธารณสุข   การศึกษาการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และ เทศบาล)   
International Development Research Centre  (2008)  Policy Recommendations from       
        the International conference  Mexico City 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1538 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

กระบวนการจัดการโลจิสตกิส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา 

กรณศึีกษา บริษทั ไซมสี  อโีคไลท์ จํากดั 

 

Process of logistics management industry of lightweight concrete wall  
a case study of Siamese ecolite limited 

 

                                                                                                         0

1 วงจิตร ภูพวก   วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์ 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากระบวนการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงั

คอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา บริษทัไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั  2) ศึกษาตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ของ

อุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบากรณีศึกษา บริษทัไซมีส อีโคไลท์ จาํกัด 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบากรณีศึกษา บริษทั 

ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษา

คร้ังน้ี ไดแ้ก่  กลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัของฝ่ายการตลาด –ขาย  ฝ่ายผลิตและฝ่ายจดัซ้ือ –การเงิน จาํนวน 7  

คน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล วิเคราะห์เน้ือหา สรุปผล

การศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณความ เพื่อหาแนวทางกระบวนการจัดการ           

โลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจต่อไป 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ ทั้ง 14 กิจกรรมพบว่า  กิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพการทาํงานตํ่าและใชเ้วลาในการทาํงานมากกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ไดแ้ก่ กิจกรรมรับคาํสั่งซ้ือ  

จัดซ้ือ  บริหารคลงัสินคา้และบริการลูกคา้ โดยส่งผลกระทบต่อระบบการทาํงานทั้งระบบ  ทาํให้ไม่

สามารถส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ได้ภายในเวลาท่ีกาํหนด  นอกจากน้ีปัจจยัท่ีผลต่อประสิทธิภาพและ

ระยะเวลาการในการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นทกัษะและประสบการณ์ขอบบุคลากร  ดา้นนโยบายการ

จดัเกบ็สินคา้  ปัจจยัดา้นการจดัซ้ือ และปัจจยัดา้นสารสนเทศ  2) ตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ทางบริษทั
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จะใหค้วามสาํคญัในส่วนงานการพฒันาในดา้นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นระบบโลจิสติกส์ เช่น

การนาํชอฟแวร์การควบคุมสินคา้คลงัสินคา้ หรือระบบขนส่ง แต่ในบางส่วนของตน้ทุนในการจดัการโลจิ

สติกส์ เช่นการจดัซ้ือ การจดัหาวตัถุดิบ ตน้ทุนในการบริการลูกคา้ และกระบวนการคาํสั่งซ้ือ  ซ่ึงตน้ทุนใน

การขนส่งจะสูงกว่ามาตรฐาน   ซ่ึงดา้นตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงในการเคล่ือนยา้ยแผ่นผนงัคอนกรีต  จึงทาํให้

แผ่นผนงัคอนกรีตมีตน้ทุนในการบริการลูกคา้สูงข้ึน บริษทัจะเลือกพาหนะให้เหมาะสมกบัปริมาณการ

สั่งซ้ือ ตลอดจนวางแผนการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  3) การประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในบริษทั มีการวางแผนการพฒันาให้ไปในทิศทางเดียวกนักบักุลยุทธ์และทิศทาง

ของธุรกิจ การดาํเนินโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยจีะมีกระบวนการขั้นตอน การท่ีจะพฒันาระบบใหมี้

ประสิทธิภาพบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจขั้นตอนกระบวนการพฒันาเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูใ้ชร้ะบบ

ตอ้งให้ขอ้มูลความตอ้งการระบบแก่ทีมผูพ้ฒันาระบบและให้ความร่วมมือตลอดจนปรับตวักับความ

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมเดิมท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบ นอกจากน้ีกระประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากร ตลอดจน

ตอ้งมีการส่ือสารและบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการใชร้ะบบแก่ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากผลการศึกษาน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้ผูบ้ริหารของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีต

มวลเบาท่ีควรให้ความสําคญัเก่ียวกบั การจดัการโลจิสติกส์  ดา้นการพยากรณ์  ดา้นการคาํสั่งของลูกคา้ 

ดา้นการจดัซ้ือ และดา้นการบริหารคลงัสินคา้ โดยธุรกิจควรมุ่งเนน้กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการ

และการควบคุม การเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ

ให้บริการและสารสนเทศท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่จุดกาํเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินคา้ เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 คาํสําคญั  กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ 

 

Abstract 
The purposes of the study were to:1) to study the process of managing the 

logistics industry's aerated concrete wall a case study of Siamese ecolite limited;2) to 
study the cost of managing the logistics industry's aerated concrete wall a case study of 
Siamese ecolite limited;3) to study the application of information technology for 
industry logistics system of aerated concrete wall a case study of Siamese ecolite 
limited. Data were collected by means of in-depth interviews with key informants in 
this study, including group executive and worker of marketing – sales, Production and 
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procurement department - Finance, the 7 people and the data were checked for 
completeness and accuracy of the data centers. Content analysis and conclusions 
presented in the form of species. To find ways to manage logistics processes are 
appropriate to the business. 

The results showed that the:1) the process of logistics management, the 14 
activities, it was found that activities with work efficiency low and use the work time 
than the criterion include purchase orders, warehouse management and customer 
service The impact system function system Unable to deliver goods to customers 
within the time limit. The factors affecting the efficiency and duration of operation, 
including factors of the skill and experience of the personnel policies collecting items, 
Purchasing factor and factor of information, 2) the cost of logistics management. We 
will focus on the development of the information technology systems used in logistics 
such as the control software product warehouse Or transportation, but in some of the 
cost of logistics management, such as purchasing, the supply of raw materials, the cost 
of customer service, and process the order. The cost of transportation will be higher 
than the standard The fuel cost of moving sheet concrete wall. The cost of a concrete 
wall panels for increased customer service. The company will choose a vehicle to suit 
the order quantity Transportation planning as well as efficiency, and effective, 3) the 
application of information technology in the company. It is planned to develop in the 
same direction with the strategy and direction of the business. The project will develop 
technology-step process. To develop systems for effective personnel must understand 
the development process as well. In particular, the system must provide information to 
the team's development and cooperation, as well as adapting to the changing needs of 
their cultures that arise from using the system. In addition, the application of 
information technology in organizations successful. Administrators must support both 
budget and personnel resources. The need to communicate and manage change 
resulting from the use of the system to all agencies involved. 

The results of this study, the researcher proposed. Policy recommendations to 
the administration of industry lightweight concrete wall should recognize the 
importance of logistics management. Forecasts of customer orders, procurement and 
warehouse management. Businesses should focus on the planning process. Operations 
and control the movement and storage more efficient and effective. Including the 
provision of services and the use of modern information involved. From point of 
origin to point of consumption. For the purpose of responding to customer needs.  

 
 Keyword   Logistics  management  process.  
 
บทนํา 

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นภาคธุรกิจความรุนแรงมากข้ึน ดงันั้นการดาํเนินธุรกิจจึงตอ้งแสวงหา

วิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์ร การพฒันาศกัยภาพทางโลจิสติกส์ (Logistics) จึงเป็นอีก
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หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร  การประสาน การดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ   

เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นการสร้างคุณค่า (Value) โดยการนาํสินคา้จากตน้

กาํเนิดไปสู่สถานท่ี ซ่ึงมีความตอ้งการดว้ยรูปแบบ  การขนส่ง จงัหวะเวลา คุณภาพ และปริมาณท่ีถูกตอ้ง

และไม่เสียหายและท่ีสาํคญัจะตอ้งมีตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีสามารถแข่งขนัได ้ฉะนั้นการขาดการประสาน

ระหว่างกนัและกนัแลว้ก็ยากท่ีจะพฒันาระบบโลจิสติกส์  (Logistics System) ขององคก์รได ้นอกจากน้ีมี

ปัจจยัต่อการเจริญเติบโตขององค์กรโดยตรง คือปัจจัยในด้านตน้ทุน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตน้ทุนการ

วางแผน  การดาํเนินการ และตน้ทุนด้านอ่ืนอีกมากมาย ซ่ึงตน้ทุนจะตอ้งมีการควบคุมให้ดี  เน่ืองจาก

ตน้ทุนทั้งหมดน้ีจะสร้างกาํไรให้กบัองคก์รท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทันั้นเอง เพราะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน

บริษทันั้น  ทางบริษทัสามารถท่ีจะควบคุมได ้ซ่ึงถา้เราจะควบคุม หรือลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ

ท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดตน้ทุนท่ีมากเกินไป เราจาํเป็นตอ้งมีการนาํกลยทุธ์ทางดา้นโลจิสติกส์ (Logistics) เขา้มา

ช่วย    

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าบริษทัไซมีส อีโคไลท์ จาํกดั เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีมี

กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา  กรณีศึกษา บริษทั ไซมีส อีโคไลท ์

จาํกดั เป็นตน้แบบในการศึกษา ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีแสดงผลผา่นกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีสามารถเป็นขอ้มูลให้กบั

ผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นการพฒันาปรับปรุง  และวางนโยบายใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ขององคใ์ห้ประสบความสาํเร็จ  ดงันั้นการนาํการจดัการระบบโลจิสติกส์มาประยกุตใ์นอุตสาหกรรมผนงั

คอนกรีตมวลเบาจะเป็นการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีต

มวลเบาให้ดีข้ึน  ส่วนของกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ ส่วนของตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ และ

ส่วนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นตน้แบบในการจดัการ    

โลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา

บริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา

บริษทั  ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั 
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3. เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงั

คอนกรีตมวลเบา  กรณีศึกษาบริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

       ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจงแบ่งเป็น   3   กลุ่ม ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความ

เช่ียวชาญ  มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานรวมทั้งสามารถใหผู้ข้อ้มูลไดอ้ยา่ง

เหมาะสม จาํนวน  7 คน  ดงัน้ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานฝ่ายตลาด-ขาย จาํนวน 2 คน  ผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายจดัซ้ือ- การเงิน จาํนวน 2 คน  และผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิต  จาํนวน  3   คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวบข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ห้

ข้อมูลหลักโดยมีเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย  คําถามในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured  interview)เป็นคาํถามแบบปลายปิด  เร่ิมจากคาํถามในเร่ืองทัว่ๆ ไปแลว้เร่ิมเขา้สู่ประเด็นท่ี

สนใจการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน ซ่ึงประเด็นคาํถามไดแ้ก่ กระบวนการจดัการโลจิกสต ์ 

ตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ และการใชป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีสาํหรับระบบการจดัการโลจิสติกส์ของ

อุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั 

โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็นส่วนคาํถาม ทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนคาํถามของผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานของฝ่ายการตลาด-ขาย  ส่วนคาํถามของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของฝ่ายจดัซ้ือ-การเงิน และ

ส่วนคาํถามของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของฝ่ายผลิต ซ่ึงได้แบ่งตามกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีแต่ละฝ่าย

ปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นส่วน

ฝ่ายผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์จริง ซ่ึงทาํการสัมภาษณ์แต่ละ

กลุ่มแล้วนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาทาํการตรวจสอบและยืนยนั เพื่อนําข้อมูลแต่ละส่วนมา

เปรียบเทียบและเสริมกนั จากขั้นตอนดงักล่าวสามารถนาํขอ้มูลมาอธิบายถึงกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ 
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การวเิคราะห์ของมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ครบแลว้  ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี  1) ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลนาํมาตรวจสอบความครบถว้นของ

ขอ้มูล 2) วิเคราะห์เน้ือหา ตามกรอบแนวคิดการวิจยัและวตัถุประสงคข์องการวิจยั  3) วิเคราะห์เน้ือหา

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ของกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูล  4) สรุปผลการวิจยันาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความดงัประเด็นต่อไปน้ี  กระบวนการ

จดัการโลจิสติกส์   ตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับ

ระบบโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบากรณีศึกษาบริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั 

 

การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเร่ือง “กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา 

กรณีศึกษา บริษทัไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั” โดยทาํการศึกษา กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ ตน้ทุนในการ

จดัการโลจิสติกส์ และการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ สามารถนาํผลการศึกษามา

วิเคราะห์สรุปผลและอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

1. การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า   

 จากท่ีผูบ้ริหารไดมี้การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในส่วน

ของฝ่ายผลิต  เพ่ือทาํการบริการหารสินคา้คงคลงั การจดัตารางการผิต หรือการใช้แรงงานในช่วงเวลา 

วิธีการท่ีใชใ้นการการพยากรณ์จะเป็นวิธีใชว้ิจารณญาณ โดยจะใชว้ิธีการประมาณของพนกังานขาย  การ

พยากรณ์ความตอ้งการลูกคา้ของบริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั มีการสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพยากรณ์ 

(Forecasting) (ธนารักษ ์ พิทกัษา: 2552) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ การพยากรณ์ยิง่พยากรณ์อุปสงคไ์ดถู้กตอ้งใกลเ้คียง

กบัความเป็นจริงเท่าใด ยิ่งจะทาํใหก้ารวางแผนและการติดสินใจดาํเนินงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึนเท่านั้น 

ดว้ยวิธีการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ของบริษทั ไซมีส อีโค ไลทจ์าํกดั จะเป็นการพยากรณ์ท่ีไดรั้บรายงานผล

จากฝ่ายขาย  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้เม่ือกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลในอดีตเพียงพอท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ เพื่อลดการ

ผดิพลาดใหใ้ชว้ิธีพยากรณ์สาเหตุ ซ่ึงเป็นทั้งปัจจยัภายในและภายในองคก์รมาเป็นตวัแปรในการพยากรณ์ 

2. กระบวนการคาํส่ังซ้ือ  (Order Processing) 

กระบวนในการจดัการคาํสั่งซ้ือเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้ ดงันั้นมีผลต่อระดบัความ

พึ่งพอใจของลูกคา้ไดง่้าย  จึงควรใชเ้วลาในกระบวนการน้ีให้สั้นและหลีกเล่ียงความผิดพลาดให้ไดม้าก
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ท่ีสุด ซ่ึงทางแผนกฝ่ายขายทาํหนา้ท่ีในการติดต่อลูกคา้ เสนอสินคา้และบริการจดัการกบัคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ 

โดยเร่ิมตน้จากฝ่ายขายไดรั้บใบสั่งซ้ือจากลูกคา้แลว้ทาํการจดัการกบัคาํสั่งซ้ือให้รวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั รุธิร์  พนมยงค ์(2547) พบว่า การเพิ่มคุณภาพให้บริการโลจิสติกส์คือความถูกตอ้งของ

เอกสาร และบริษทัฯยงัมีปริมาณพนกังานเพียงพอท่ีสามารถรับงานของลูกคา้ไดท้นัท่วงที  กิจกรรมการ

รับคาํสั่งซ้ือตอ้งการความถูกตอ้งแม่นยาํของเอกสาร ซ่ึงกระบวนการจะเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ การโอน และการชาํระเงิน เป็นตน้  

3. การบริการลูกค้า (Customer Service)                                                                                        

การบริการลูกคา้ ซ่ึงบริษทัใหค้วามสาํคญัและถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีองคก์รตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบสินคา้ตรงเวลาครบตามจาํนวน นอกจากให้ความสําคญัต่อ

คุณภาพผลิตภณัฑแ์ลว้ บริษทัยงัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการให้บริการ  การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั

ลูกคา้ ซ่ึงจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการนําส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้ง  ถูกจาํนวน ถูกสถานท่ี  ถูกเวลา ตาม

เง่ือนไขท่ีตกลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองอาจ เล้ียงพนัธุ์สกุล (2548) พบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จดัการโลจิสติกส์จะตอ้งเพิ่มการใชปั้จจยัการดาํเนินงานใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารมีการ

นาํระบบบริหารทรัพยากรขององคก์ร (Enterprise Resource Planning :ERP) เขา้มาเช่ือมโยงกระบวนการ

เสนอราคาจนถึงการทาํงานของการใหบ้ริการลูกคา้   

4. การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ  (Part and Service Support) 

การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ ส่วนของการตลาดมกัจะจดัสรรเพื่อลูกคา้ท่ีมีบริการหลงั

การขาย  ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการจดัสรรการชดเชยช้ินส่วนเม่ือสินคา้ใชง้านตามขอ้กาํหนด  บทบาทหน้าท่ี

ของโลจิสติกส์  คือความรับผดิชอบเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ช้ินส่วนจะมีจาํนวนเพียงพอในเวลาและสถานท่ี

ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ช้ินส่วนสินคา้ท่ีเสียหายสามารถคิดเป็นตน้ทุนใหลู้กคา้  บริษทัมีนโยบายชดเชยช้ินส่วนท่ี

สามารถตอบสนองไดท้นัที    การบริการหลงัการขายมกัจะรองรับรายการท่ีผิดพลาดจากผูค้า้  เม่ือไรก็

ตามท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีระบบจดัส่งช้ินส่วนตอบสนองโดยเร็ว  เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสินคา้หลงั

การขายใหลู้กคา้  

5. การส่ือสารในการกระจายสินค้า  (Logistics Communications) 

การส่ือสารในการกระจายสินคา้ ระบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งการจดัการ

อยา่งมีประสิทธิภาพของสารสนเทศและระบบส่ือสาร  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความร่วมมือ

ระหวา่งองคก์ร  ลูกคา้ทัว่ไป  ลูกคา้ประจาํองคก์ร   ซ่ึงในการส่ือสารตอ้งมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อ

เป็นการยืนยนัและสามารถเก็บขอ้มูลเป็นหลกัฐาน โดยอุปกรณ์ในการส่ือสารส่วนใหญ่เป็นโทรศพัท ์ 
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อีเมล์  และแฟกซ์  ในส่วนงานการจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการสั่งซ้ือ   การจดัเก็บคลงัสินคา้รวมถึงการ

จดัส่งสินคา้จะส่งรายงานผ่านระบบโปรแกรมสําเร็จรูปทั้งหมด  การมีระบบส่ือสารท่ีดีจะช่วยลดปัญหา

ภายในเก่ียวกบัประสานงานระหวา่งแผนกทาํใหก้ารดาํเนินงานรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยั เอกลกัษณ์ 

กูเ้กียรติวงศ ์(2552) พบว่าการไหลของขอ้มูลขาดการประสานงานในโซ่อุปทานในบริษทัในส่วนของการ

ผลิตยงัไม่มีความมีต่อเน่ือง ตอ้งมีการจดักระบวนการ เน่ืองจากการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน มีความถูก

ตอ้งเพื่อใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจและส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

6. การจัดซ้ือ   (Purchasing) 

 การจดัซ้ือเป็นกระบวนการเสาะหาแหล่งซ้ือวตัถุดิบ  ตน้ทุนในการจดัซ้ือ และดาํเนินงานในการ

สั่งซ้ือสินคา้และอะไหล่จากผูผ้ลิต  เพื่อทาํใหแ้น่ใจว่าจะสนบัสนุนกระบวนการผลิตและการตลาดไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยก่อนการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบตอ้งส่งตวัอยา่งวตัถุดิบท่ี

จะจดัส่งให้บริษทัเขา้มาตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ  เพื่อให้แน่ใจว่าวตัถุดิบดงักล่าวมีคุณภาพตามท่ีบริษทั

กาํหนด  หากพบว่าวตัถุดิบนั้นมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปและไม่เขา้เกณฑต์ามท่ีกาํหนด   แมจ้ะผ่านการ

ตรวจสอบในคร้ังแรกแลว้ก็ตาม วตัถุดิบนั้นจะถูกส่งกลบัไปยงัผูจ้าํหน่าย  การวดัผลจะวดัผลในรูปของ

เวลาท่ีดาํเนินงาน และความถูกตอ้งในการจดัการกบัคาํสั่งซ้ือพบว่าใชเ้วลานาน เน่ืองจากใชว้ิธีการจดัซ้ือ

แบบ  order to order เม่ือไดรั้บใบสั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือสินคา้กบัผูผ้ลิต โดยคาํนึงถึงจุดคุม้ทุนในการสั่งแต่ละ

คร้ังเป็นหลกั ทาํให้ระยะเวลารอคอยก่อนท่ีบริษทัฯส่งใบส่งซ้ือสินคา้ไปยงัผูผ้ลิตมีเวลานาน ส่งผลให้

ระยะเวลาการทาํงานโดยรวมใชเ้วลานาน ตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการจดัซ้ือใหเ้หมาะสมแต่ละคาํสัง่ซ้ือ 

7. การเคลือ่นย้ายพสัดุและสินค้า  (Material Handling) 
 

  การเคล่ือนยา้ยพสัดุและสินคา้  เป็นกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้คงคลงัในระหว่าง

การผลิต  รวมถึงการถ่ายขนยา้ยสินคา้เสร็จภายในโรงงานหรือคลงัสินคา้ เพื่อลดระยะทางกรเคล่ือนยา้ยให้

นอ้ยท่ีสุด เพื่อประหยดัแรงงานและค่าใชจ่้าย   รวมถึงการสนบัสนุนกระบวนการปฏิบติัการผลิตไดอ้ย่าง

ราบร่ืน  สามารถลดกระบวนการจดัเก็บและการจดัส่งสินคา้และเพิ่มผลผลิตภายในโรงงานการเคล่ือนยา้ย

พสัดุเป็นบทบาทหน่ึงภายในการจดัการคลงัสินคา้  ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัใชร้ถโฟลค์ลิฟทใ์นการเคล่ือนยา้ย

สินคา้ รวมถึงการโหลดสินคา้ข้ึนตู ้ การเคล่ือนยา้ยพสัดุและสินคา้จะใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งวางระบบใน

การวิ่งรถแต่ละเท่ียวไม่ใหเ้สียเท่ียว  

8. การเลอืกทีต่ั้งโรงงานและคลงัสินค้า  (Plant and Warehouse site  Selection) 

การเลือกท่ีตั้งของโรงงานและคลงัสินคา้ ตอ้งคาํนึงถึงระยะทางของแหล่งวตัถุดิบและลูกคา้ เพ่ือ

ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ แต่ของกล่าวถึงการเลือกท่ีตั้งของโรงงานในปัจจุบนัซ่ึงเป็นการ

สร้างโรงงานในเครือกลุ่มบริษทั ไซมีส ฯ ซ่ึงเดิมบริษทัหลกัมีพื้นท่ีเหลือจึงไดท้าํการแบ่งพื้นท่ีเพื่อขยาย
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โรงงานเพิ่ม เม่ือกล่าวถึงปัญหาหรือปัจจยัต่าง ๆ ก็ไม่เป็นปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง แหล่งวตัถุดิบ 

ตลาด ถือว่าอยูพ่ื้นท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Porter,M.E.(1985) ท่ีว่า สถานท่ีตั้งในการกระจายสินคา้ได้

อยา่งทัว่ถึง เพื่อให้จดัส่งสินคา้ตรงเวลาทนักบัความตอ้งการของลูกคา้   จึงขอให้ขอ้มูลในส่วนคลงัสินคา้

ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการเก็บพกัสินคา้และแปรรูปสินคา้  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถพยากรณ์ระยะยาว

ไดเ้พื่อรองรับสินคา้ในอนาคต สาเหตุท่ีสร้างคลงัสินคา้ไวใ้นพื้นท่ีเพื่อความสะดวกในการขนส่งเกบ็สินคา้   

9. การจัดการสินค้าคงคลงั (Inventory  Management) 

  การจดัการสินคา้คงคลงัยงัเป็นการเช่ือมโยงระหว่างการวางแผนกบัการปฏิบติัการสินคา้คงคลงั

เป็นตวัท่ีรองรับในระบบการใหบ้ริการลูกคา้โดยจากลูกคา้ภายในบริษทั คือ สนบัสนุนการผลิตแก่โรงงาน

หรือสนบัสนุนการตลาดจากโรงงานไปยงัลูกคา้สินคา้คงคลงัมีความจาํเป็นเพราะมีความไม่แน่นอนจาก

ความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นระดบัสินคา้คงคลงัท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินการท่ีทราบว่าจะมี

สินคา้คงคลงั ณ.ท่ีใดบา้ง เม่ือใดจะส่งสินคา้มาเติมเต็มกรณีสินคา้ในคลงัลดลง และในปริมาณเท่าใด จึง

จาํเป็นต้องมีการควบคุมสินคา้คงเพื่อรักษาระดับการให้บริการและความต้องการของลูกคา้และการ

เปล่ียนแปลงการผลิต 

10. การขนส่ง  (Transportation ) 

การขนส่ง  เป็นการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากจุดกาํเนิดไปยงัจุดท่ีมีการบริโภคให้มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด โดยจัดส่งสินค้าถูกต้องครบจํานวนในสภาพท่ีสมบูรณ์และตรง ตามเวลาท่ีกาํหนดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดดว้ยบริการท่ีรวดเร็ว  การขนส่งสินคา้ขาออกให้กบัลูกคา้นั้นทางบริษทัมีการขนส่งจะใช้

บริการทางบรรทุกเป็นวิธีการขนส่งท่ีสะดวกท่ีสุดเพราะสามารถส่งถึงจุดหมายไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการขนถ่าย

สินคา้จากการเปล่ียนยานพาหนะ ตลอดจนวางแผนการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุกลัยา ลีลาวานิชกิจ (2548: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา เร่ือง การจดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีพบว่า ดา้นการขนส่ง ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ มีการ

ตรวจสอบ และป้องกนัไม่ให้สินคา้ชาํรุดเสียหาย เน่ืองจาก การขนส่ง รองลงมา คือ มีการพิจารณาเร่ือง

ค่าใชจ่้ายเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือก ประเภทขนส่ง 

11. การบรรจุภณัฑ์  (Packaging) 

การบรรจุภณัฑข์องแผ่นผนงัคอนกรีต มีบทบาทเพื่อบรรจุภณัฑก์ารเก็บรักษาสินคา้ให้คงสภาพ 

และสามารถจดัเรียงรวบรวมอยูใ่นเน้ือท่ีจาํกดั ให้มีปริมาตรการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผล

ต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ และการบรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีการออกแบบเพื่อให้ทาํหน้าท่ีในการป้องกนัสินคา้ทั้ง

เกิดข้ึนในขณะเคล่ือนยา้ยสินคา้ และมีการตรวจเช็คสภาพสินคา้ของลูกคา้ทุกสัปดาห์ และมีการเช็คสตอ็ก
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ต่าง ๆ ทุกเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกลัยา ลีลาวานิชกิจ (2548) พบว่ามีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนส่ง

และมีการป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ชาํรุดเสียหาย โดยบริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบมาตรฐานการบรรจุภณัฑสิ์นคา้

ก่อนทาํการโหลดสินคา้ข้ึนรถ 

12. การจัดการคลงัสินค้า  (Warehousing and Storage) 

การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและ

การเคล่ือนยา้ยสินคา้และการจดัเก็บจึงรองรับความตอ้งการในการเก็บสินคา้ โดยมีการกาํหนดพื้นท่ี การ

วางผงัเน้ือท่ีการจดัเก็บในคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัระบบการบริหารการผลิตแบบทนัเวลา

พอดี (คาํนาย อภิปรัชญาสกล, 2550: 110-111) ท่ีกล่าววา่การบริหารการผลิตแบบทนัเวลาพอดีเป็นการผลิต

สินคา้ และบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ ในปริมาณท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยใชว้ิธีการลดระดบัสินคา้

คงคลงัเหลือเพียงปริมาณตํ่าสุด สําหรับพื้นท่ีในคลงัสินคา้ตอ้งมีการจดัเก็บสินคา้ไวเ้ป็นประเภทสินคา้ 

สามารถใชร้ถโฟลค์ลิฟเขา้ไปตกัไดส้ะดวกรวดเร็วต่อการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมสุข 

นากสุกและดวงพรรณ กริชชาญชยั (2550) ระบบการจดัการคลงัสินคา้ ช่วงเพิ่มประสิทธิภาพในจดัสถานท่ี

ในคลงัสินคา้ ลดความผดิพลาดในการหยบิและจดัส่งสินคา้ 

13. การจัดการโลจิสตกิส์ย้อนกลบั  (Reverse Ligistics) 

บริษทัไดมี้นโยบายในส่วนสินคา้ท่ีส่งให้ลูกคา้เกิดการชาํรุด เสียหาย ผิดขนาดจาํนวนท่ีตอ้งการ 

รวมถึงพาเลทท่ีรองสินคา้ไปซ่ึงทางลูกคา้ไม่สามารถนาํไปใชง้านต่อได ้ ทางบริษทัจึงไดใ้หท้าํการขนกลบั

ไม่วา่จะเป็นในส่วนของแผน่ผนงัคอนกรีต ยงัสามารถนาํกลบัมาบดและรีไซเคิลนาํกลบัมาเขา้กระบวนการ

ผลิตใหม่  รวมถึงพาเลททรองแผ่นผนังท่ีมีสภาพสมบรูณ์สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งคาํนวณหรือพิจารณาการคุม้ค่ากบัการตอ้งเสียค่าขนส่งในการขนส่งสินคา้ท่ี

เสียหายกลบัมาเพื่อทาํการรีไซเคิล ยงัตอ้งเสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการรีไซเคิล เป็นตน้ 

14. การจํากดัของเสีย  (Waste Disposal) 

การจาํกดัของเสีย   ของเสียต่างๆ เป็นผลพวงมาจากกระบวนการผลิตและสินคา้ส่งคืน  เม่ือไรก็

ตามท่ีของเสียสามารถนาํกลบัมาใช่ใหม่  หรือนาํมาผ่านกระบวนการเพื่อใชใ้หม่  การเคล่ือนยา้ย  การ

จดัเก็บ  และการขนยา้ยเขา้โรงงาน  ก็คือความรับผิดชอบของการจดัการโลจิสติกส์  ถา้ไม่สามารถผ่าน

กระบวนการเพื่อนาํกลบัไปใช่ใหม่ไดก้็จะกลายเป็นของเสีย ซ่ึงของเสียท่ีเกิดจากการผลิตหรือการส่งคืน

สินคา้ ทางบริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดัไดน้าํสินคา้มารีไซเคิล หรือการบดแลว้นาํเขา้สู่กระบวนการผลิต 

การกาํจดัของเสียก็เป็นวิธีการท่ีช่วยลดปัญหาของเสียใหน้อ้ยท่ีสุดและสามารถนาํส่วนท่ีของเสียนาํกลบัมา

ใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม  
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ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ 

จํากดั 

1.ต้นทุนการให้บริการลูกค้า    (Customer  Service  level) 

ปัจจยัสาํคญัในการพิจารณาการกาํหนดระดบัการใหบ้ริการลูกคา้ในระดบัต่าง ๆ คือ  ตน้ทุนค่าเสีย

โอกาสในการขาย  เงินท่ีจ่ายไปเพื่อสนบัสนุนการบริการแก่ลูกคา้  ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํให้

คาํสัง่ซ้ือสมบูรณ์  การจดัหาอะไหล่และการใหบ้ริการสนบัสนุนอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการจดัการสินคา้

ส่งคืน  ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นการบูรการณ์ขององค์กรและความพึงพอใจของ

ลูกคา้  และตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการขายไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียยอดขายในปัจจุบนัเท่า  แต่ยงัรวมไป

ถึงโอกาสในการขายในอนาคตจากลูกคา้รายเดียวกนัและลูกคา้รายอ่ืน เน่ืองจากการพูดปากต่อปากของ 

อดีตลูกคา้   

2. ต้นทุนกระบวนการส่ังซ้ือและข้อมูลการส่ังซ้ือ  (Order  Processing  Costs) 

 ตน้ทุนกระบวนการสั่งซ้ือและระบบสารสนเทศ  ไดแ้ก่  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการสั่งซ้ือ  

การกระจาย  การติดต่อส่ือสาร  และการพยากรณ์ความต้องการลูกค้า  ต้นทุนการสั่งซ้ือและระบบ

สารสนเทศเป็นการลงทุนท่ีสําคญัอย่างยิ่ง  เพื่อรองรับระดบัการให้บริการลูกคา้และการควบคุมตน้ทุน  

ตน้ทุนการสัง่ซ้ือไดแ้ก่  การส่งคาํสั่งซ้ือ  การบนัทึกคาํสั่งซ้ือ  การประมวลคาํสั่งซ้ือ  และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งภายในและภายนอก ดงันั้นตน้ทุนส่วนน้ีจึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้

หรือเรียกว่าค่าใชจ่้ายการรับคาํสั่งซ้ือสินคา้ ดงันั้นตน้ทุนการจดัการงานโลจิสติกส์ มีต่อไปน้ี  ค่าเอกสาร

เพื่อส่งสินคา้ออกใหก้บัลูกคา้  ค่ารับคํ่าสัง่ซ้ือ และค่าบริหารงานทัว่ไป เป็นตน้  

3. ต้นทุนปริมาณ    (Lot Quantity  Cost 

 ตน้ทุนปริมาณ การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากในการจดัหาสินคา้และบริการ เพื่อให้

ประหยดัเงินจากการควบคุมตน้ทุนต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพมีส่วนสาํคญัต่อกาํไรสุทธิของธุรกิจเพิ่มข้ึน  

วิถีทางท่ีดีสุดก็คือการลดตน้ทุนการจดัหา  โดยมีการกาํหนดเป็น การจดัการเปล่ียนแปลงราคา   สัญญา

จาํนวนจดัซ้ือ  การจดัซ้ือแบบไม่ตอ้งจดัเก็บสินคา้ เป็นตน้ ตน้ทุนการปริมาณของการจดัซ้ือและความถ่ีใน

การสั่งซ้ือ ในการจดัซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบแต่ละประเภทตอ้งคาํน่ึงถึงคุณค่าและอายุการใชง้าน คุณภาพ

และอตัราปริมาณการใชง้านจริง  

4. ต้นทุนค่าขนส่ง  (Transportation  Casts) 

 กิจกรรมดา้นการขนส่งทาํให้เกิดตน้ทุนค่าขนส่ง  ตน้ทุนท่ีสนบัสนุนการขนส่งสามารถพิจารณา

ไดห้ลายทางข้ึนอยูก่บัหน่วยในการวิเคราะห์  ตน้ทุนสามารถแบ่งไดต้ามประเภทของลูกคา้ผลิตภณัฑ ์ช่อง
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ทองการจดัจาํหน่าย เช่น  ตน้ทุนขนส่งขาเขา้กบัตน้ทุนขาออก  ตน้ทุนเหล่าน้ีแปรผนัตามปริมาณการขนส่ง  

นํ้ าหนกั  ระยะทาง  และจุดตน้ทางและจุดปลายทาง  นอกจากน้ีตน้ทุนและบริการยงัผนัแปรตามวิธีการและ

รูปแบบการขนส่งอีกดว้ย  ตน้ทุนส่วนสาํคญัควรคาํนึงถึง  วิธีในการขนส่ง  การรวบรวมสินคา้ก่อนทาํการ

ขนส่ง  การกาํหนดเส้นทางการขนส่ง  การวางแผนดา้นเวลาใชใ้นการขนส่ง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ต้นทุนคลงัสินค้า  (Warehousing  Costs) 

ตน้ทุนคลงัสินคา้เกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในคลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ การเลือกสถานท่ีตั้ง

โรงงานและคลงัสินคา้ นอกจากน้ีตน้ทุนยงัแปรผนัไปตามจาํนวนและสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้ กิจกรรม

ภายในคลงัสินคา้ประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และการขนสินคา้ภายใน

คลงัสินคา้ เพ่ือจดัเก็บในคลงัสินคา้ ซ่ึงจะใช้รถโฟล์คลิฟทใ์นการวิ่งขนในการวิ่งรถแต่ละรอบซ่ึงจะขน

สินคา้ไปเก็บแลว้ขากลบัก็จะมีรถเปล่ากบัมาเพื่อมาขนสินคา้ในรอบต่อไป  ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั

จะมีตน้ทุนในส่วนของค่าพลงังาน  และตน้ทุนในการบริหารคลงัสินคา้จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดงัน้ี  ค่า

พนกังาน  ค่าอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในคลงัสินคา้  ระบบบริหารคลงัสินคา้ และค่าสถานท่ี  

6. ต้นทุนในการเกบ็รักษาสินค้าคงคลงั   (Inventory  Carrying  Costs) 

 ตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั กิจกรรมท่ีทาํให้ตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัเพิ่ม

สูงข้ึน  ไดแ้ก่  การควบคุมสินคา้คงคลงั  การบรรจุภณัฑ ์ การซ่อมแซมละการทาํลายสินคา้ท่ีมีการชาํรุด  

โดยทัว่ไปแลว้  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาสินคา้จะแปรผนักบัปริมาณสินคา้คงคลงั      ตน้ทุนน้ีถือ

เป็นค่าเสียโอกาส ซ่ึงไดร้วมตน้ทุนในการควบคุม ซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย หรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสินคา้คง

คลงั ดังนั้นตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัจึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี  ค่าเก็บรักษาสินคา้        

(ค่าดูแลสินคา้) ค่าประกนั  ค่าสินคา้เสียหาย  ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการเก่ียวกบัการเกบ็รักษา  เป็นตน้ 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบโลจิสตกิส์ กรณศึีกษา บริษทั ไซมีส อโีคไลท์ จํากดั 

นอกเหนือจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อประมวลผล และติดตามรายการดงักล่าวแลว้ 

ผูบ้ริหารบริษทัไดมี้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชง้านในแต่ละแผนกเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแม่นยาํและสะดวกใน

การใชง้าน  สําหรับเทคโนโลยีท่ีใชง้านในกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะผ่านรูปแบบเทคโนโลยีเฉพาะดา้นซ่ึงเป็น

โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงการนําเทคโนโลยีเขา้มาใช้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยาํลดความผิดพลาด รวมถึง

สามารถปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนติดงานอ่ืน ๆ ติดต่อประสานเพิ่มเติมยอ่ย ๆ ก็จะติดต่อ

ผ่านอีเมล์  โทรศพัท์ แฟกซ์ ทุกอย่างในการติดต่อส่ือสารหรือสั่งงานทุกคร้ังตอ้งมีขอ้มูลเพื่อเก็บเป็น

หลกัฐาน กรณีขอ้มูลบา้งส่วนโปรแกรมไปสามารถวิเคราะห์หรือแยกได ้ทางผูรั้บผิดชอบในส่วนงานนั้นก็
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ไดท้าํในโปรแกรมพื้นฐานเช่น MS word , Excel  เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรินดา วงศโ์กศลสุข(2552) 

พบวา่เทคโนโลยท่ีีทาํไดม้าซ่ึงขอ้มูล การเกบ็และแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีคุณภาพสามารถช่วยองคก์รส่งสินคา้

ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและทางผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสําคญักบัการลงทุนใน

ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าการท่ีผูบ้ริหารมุ่งจะพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพบุคคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจขั้นตอนกระบวนการพฒันาเป็นอย่างดี ตลอดจนตอ้งมีการส่ือสารและบริหารความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการใชร้ะบบแก่ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Grosby and Feigenbaum 

(2001) พบวา่การจดัอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการทาํงานและขอ้จาํกดัต่าง ๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหไ้ม่

มีคุณภาพเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้   

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังนี ้

1. ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัการจดัการ       

โลจิสติกส์ ดา้นการดาํเนินการตามคาํสัง่ของลูกคา้ ดา้นการจดัซ้ือ และดา้นการบริหาร คลงัสินคา้ โดยธุรกิจ

ควรมุ่งเนน้กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม การเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสินคา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการใหบ้ริการและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่จุดกาํเนิดจนถึงจุดการ

บริโภคสินคา้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2.ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา ควรให้ความสําคญัเก่ียวกับการจัดการ        

โลจิสติกส์ ดา้นการดาํเนินการตามคาํสั่งของลูกคา้ โดยธุรกิจควรมุ่งเนน้การนาํระบบการ สั่งซ้ือท่ีทนัสมยั 

เช่น ระบบ EDI ระบบ EFT มาใชเ้พื่อเพิ่มความรวดเร็วและพฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินการโดยธุรกิจ

ควรมุ่งเนน้การนาํอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบใน

คลงัสินคา้ 

3. ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบั การจดัการโลจิ

สติกส์ ดา้นการจดัซ้ือ โดยธุรกิจควรมุ่งเนน้การวิเคราะห์คุณค่าการจดัซ้ือหลงัจากการจดัซ้ือจบส้ินลง และ

การจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตสินคา้จากผูข้ายหลายรายเพื่อป้องกนัความเส่ียงภยัในการจดัซ้ือ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ของธุรกิจในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีการดาํเนินการในประเทศไทย

ท่ีได้มีการใช้ระบบการจัดการโลจิสติกส์  เพื่อนําข้อมูลหรือผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต 

2. ควรมีการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์กบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีต

มวลเบา ซ่ึงตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของระบบคุณภาพต่าง ๆ จะวดัผลดา้นปริมาณและของเสียท่ีเกิดข้ึน 

ส่วนระบบการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ก็มีตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโดยให้

ความคาํสําคญัในส่วนของเวลา ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น  เพื่อจะได้ทราบ

ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของธุรกิจ 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชก้ารจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน โดยสามารถใชว้ิธีการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ผลจากการศึกษาจะสามารถช่วยใหท้ราบถึงกลุ่มปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ารจดัการโลจิสติกส์ไดม้ากยิ่งข้ึน และจะนาํไปสู่การเลือกใชเ้ทคนิคท่ีมีความ

เหมาะสมกบัปัจจยันั้น ๆ 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ี จะมุ่งเน้นในเร่ืองการจดัการโลจิสติกส์ภายในโรงงานเท่านั้น ซ่ึงใน

กระบวนการโลจิสติกส์ท่ีทาํการศึกษาภายในองค์กร ซ่ึงยึดกิจกรรมของระบบโลจิสติกส์ ทั้ งหมด 14 

กิจกรรม อาทิเช่น การพยากรณ์ รับคาํสั่งซ้ือ บริหารคลงัสินคา้  บริการลูกคา้ การส่ือสาร จัดซ้ือ การ

เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ การเลือกท่ีตั้งโรงงาน  การจดัการสินคา้คงคลงั การขนส่ง การบรรจุภณัฑ ์ ส่งคืนสินคา้ 

และการกาํจดัขอเสีย ผูว้ิจยัเห็นว่าในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาทั้งระบบโลจิสติกส์โซ่อุปทานในส่วน

ของการวางแผนกลยทุธ์  การตลาด- การขาย การเงิน เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาครั# งนี# มีวตัถุประสงค์เพื'อศึกษาทศันคติของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกนัสงัคม กรณีศึกษา บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั และเพื'อ
หาปัญหาการใช้บริการของลูกจ้างที' มีต่อสิทธิประโยชน์สวสัดิการกองทุนประกันสังคม ของพนักงานที'
ปฏิบติังานใน บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั กลุ่มตวัอย่างที'ใช้
ในการศึกษา คือ พนักงานประจาํ และพนักงานเหมาช่วยที'ทาํหน้าที'ปฏิบติังานใน บริษทั พรอคเตอร์ 
แอนด ์แกมเบิลแมนู แฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 789 คน ซึ' งไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั#น 
(Stratified Random Sampling) จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีของยามาเน่ ดว้ยระดบัความ
คลาดเคลื'อนของการสุ่มตวัอย่างที'ระดบั .05  สถิติที'ใชใ้นการศึกษาคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี'ย
หรือมชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจยั
พบว่า เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ XX.YZ มีอายุมากกว่า 25 ปี –30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.62 มีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.52 มีประสบการณ์ทาํงานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ aY.Z7 ตาํแหน่ง
งานส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 8Y.9c ลกัษณะการว่าจา้งส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจาํคิด
เป็นร้อยละ ZY.9c การวิเคราะห์ที'มาของการรับรู้ขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมกรณีศึกษา 
บริษทั พรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ' ง (ประเทศไทย) จาํกดัพบว่าพนกังานมีระดบัการรับรู้
ที'มาของขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมอยู่ในระดบันอ้ย และผลการวิเคราะห์ความรู้สึกของ
ลกูจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมกรณีศึกษา บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟค
เจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าการความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมอยู่
ในระดบัปานกลาง ทั#งทางดา้นการใหบ้ริการและทางดา้นระบบงาน 

  
คําสําคัญ: ทศันคติ สิทธิประโยชน ์กองทุนประกนัสงัคม 
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Abstract 
This study aimed to examine Attitudes on The Social Security Fund of 

Employees: A Case Study of Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. and 
for the problem service of the employee welfare benefits on the Social Security Fund. 
Of employees working in Proctor & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. The 
sample used in this study is permanent and contract employees to help serve working 
in Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. 290 people. They were selected 
by stratified random sampling method of sample size calculation method of Yamane 
with a sampling error of .05. The statistics used in the study is Percentage Arithmetic 
Mean and Standard Deviation. The results showed that: 55.17 percent were female, 
over 25 years, 30 years, accounting for 28.62 percent of the undergraduate degree. 
65.52 percent have less than 5 years’ experience representing 81.72 percent of jobs, 
mostly in operations. 91.03 percent characterized mainly engaged staff representing 
71.03 percent. Analysis of the perceived benefits from the Social Insurance Fund Case 
Study of Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. Found that employees who 
perceived level of social security benefits information at a low level. And analysis of 
the feelings of employees on the benefits social security case study of Procter & 
Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. found that feelings of employees towards 
benefits. social Security is moderate. Both the service and the system works. 
 
Keywords: Attitude benefits Social Security Fund 

 

บทนํา 
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมนั# นเป็นสวัสดิการบังคับขั#นพื#นฐานที' ทุกสถาน

ประกอบการไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือบริษทัจาํกดั ที'มีลูกจา้งตั#งแต่ 1 คนขึ#นไปทาํงานอยู ่
จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากทางรัฐบาล การประกนัสังคมมีวตัถุประสงค์เพื'อใชเ้ป็นหลกัประกนัใหก้บั
ลกูจา้งจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต หลกัประกนัสงัคมมีคุณลกัษณะดงันี#  

Y. เป็นระบบของการเฉลี'ยทุกข์ – เฉลี'ยสุขซึ' งกนัและกนัระหว่างมวลสมาชิกซึ' งโดยทั'วไป
รัฐบาลของทุกประเทศจะใหค้วามสําคญัแก่บุคคลที'ทาํงานมีรายไดแ้ละอยู่ในระบบแรงงานก่อนและจะ
ขยายความคุม้ครองไปสู่ผูที้'ทาํงานที'มีรายไดน้อกระบบการจา้งงานปกติ ซึ' งจดัอยู่ในกลุ่มที'เรียกว่าแรงงาน
นอกระบบ 

7. เงินสมทบที'เก็บไปนั#นจะสะสมเป็นกองทุนซึ' งจะใหสิ้ทธิประโยชน์เฉพาะกบับุคคลที'ส่ง
เงินสมทบ ซึ'งประเทศไทยเรียกวา่ ผูป้ระกนัตน เท่านั#น 

c. การเกบ็เงินสมทบ ซึ'งถือวา่เป็นภาษีพิเศษ ซึ'งจะเกบ็จากบุคคลที'กฎหมายกาํหนดเท่านั#น 
ดงันั#นลูกจา้งหรือที'เรียกกนัว่า “ผูป้ระกนัตน” จะไดรั้บความช่วยเหลือ 7 กรณี ดงันี#  กรณี

ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีตาย, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชรา
ภาพ, กรณีวา่งงานซึ'งแนวคิดประกนัสงัคมนี#  เริ'มตน้ตั#งแต่การเปลี'ยนแปลงการปกครองตั#งแต่ปี พ.ศ. 2475 
และไดมี้การจดัทาํ “พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533” ซึ'งมีผลบงัคบัใชต้ั#งแต่วนัที' 2 กนัยายน พ.ศ. 
2533 ต่อมาวนัที' 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ไดมี้การขยายความคุม้ครอง โดยขอความร่วมมือให้สถาน
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ประกอบการที'มีลูกจา้งตั#งแต่ 1 ราย ต้องเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื'อให้ลูกจ้างได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ' งผูที้'จะได้รับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมนั#นคือ 
“ลูกจา้ง” สิทธิประโยชน์ดงักล่าวจะไดต่้อเมื'อลูกจา้ง เจ็บป่วย ประสบอุบติัเหตุ ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย 
ว่างงาน หรือคลอดบุตร ซึ' งสิ'งเหล่านี# ก่อใหเ้กิดปัญหา หรือความเดือดร้อนทางดา้นเศรษฐกิจและการเงิน
กบัทุก ๆ คน โดยเฉพาะผูที้'มีรายไดน้อ้ย ดงันั#นสวสัดิการกองทุนประกนัสังคมจึงเป็นเสมือนหลกัประกนั
ที'ทาํให้ผูที้'มีรายไดน้อ้ย สามารถดูแลสุขภาพไดเ้มื'อยามเจ็บ ไข ้ไม่สบาย หรือ เกิดอุบติั โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้ว่าลูกจ้างเองจะทาํงานได้ ก็ยงัได้รับการดูแลจากทางรัฐบาล ผูที้'ดูแลและจัดการ
สวสัดิการนี# คือ หน่วยงานที'มีชื'อวา่ “สาํนกังานประกนัสงัคม” ซึ' งสาํนกังานจะหนา้ที'ในการดูแลดา้นต่างๆ 
ทั#งในเรื' องของการขึ#นทะเบียนลูกจา้งและสถานประกอบการ รวมถึงการทาํการเก็บเงินค่าสวสัดิการ
ประกนัสังคมหรือที'เรียกกนัว่า “กองทุนเงินทดแทนประกนัสังคม” โดยเงินก็มาจากการหักเงินจากฐาน
ค่าจา้งเงินเดือนของลูกจา้งเดือนละ 5% และสถานประกอบการ หา้งหุ้นส่วน บริษทั ก็ตอ้งสมทบให้กบั
ลูกจา้งอีก 5% ซึ' งประเด็นแนวโนม้การประกนัสังคมในประเทศไทยนั#นควรจะตอ้งเร่งดาํเนินการปฏิรูป
ระบบประกนัสังคมโดยเฉพาะในกรณีชราภาพ ท่ามกลางการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที'กาํ
เริ'มเขา้สู่การเป็น aging society มากขึ#นทุกที โดยการคาดการณ์จาก UN Population Division ที'คาดการณ์
ไวว้า่อีก 40 ปีขา้งหนา้จะมีคนชราภาพเพิ'มขึ#นอีก 20% ของประชากรทั#งหมด แมว้่าระบบประกนัสังคมจะ
สามารถสะสมเงินสมทบไดเ้ป็นจาํนวนมากแต่ระบบกย็งัมีขอ้จาํกดัในหลายดา้น เช่น 

Y. การครอบคลุมไม่ทั'วถึง โดยรวมแลว้ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 44,800,000 คน 
รายงาน ณ วนัที' 1 กนัยายน 2553 (“สาํมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ.2553” 2553 : ออนไลน์)แต่มีผูใ้ช้
ประกนัสงัคมเพียงแค่ 9,660,445 คนเท่านั#น(“จาํนวนผูป้ระกนัตนจาํแนกรายจงัหวดัประจาํเดือน กนัยายน 
2553” 2553 : ออนไลน)์ 

7. การสื'อสารที'ยงัจาํกดั และเขา้ไม่ถึงตวัลูกจา้งแมว้่าจะมีการทาํวารสารส่งใหแ้ต่ละบริษทั
เพื'อใชใ้นการประกาศ การทาํเวบ็ไซต ์หรือมี call center แต่กย็งัมีประสิทธิภาพที'ยงัไม่เพียงพอ 

c. ความรู้ในเรื'องสิทธิสวสัดิการประกนัสงัคมในส่วนงานของฝ่ายบุคคลยงัมีความรู้ที'จาํกดั 
ในปัจจุบนัมีลูกจา้งประมาณ 9,730,849 คน ที'เขา้เป็นผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) 

ขอ้มูล ณ วนัที' 30 กนัยายน 2556 (“จาํนวนผูป้ระกนัตนจาํแนกรายจงัหวดัประจาํเดือน กนัยายน 2556” 
2556 : ออนไลน์) และขอบเขตของระบบประกนัสังคมไทยก็ครอบคลุมความเสี'ยง 3 ประการ คือการ
ประกนัสุขภาพ  การประกนัชราภาพ และการประกนัว่างงาน ซึ' งระบบประกนัสังคมไทยยงัอยู่ในระดบั
เริ'มตน้ เมื'อเปรียบเทียบกบัประเทศที'พฒันาแลว้ ยิ'งไปกว่านั#น ระบบประกนัสังคมยงัคงมีปัญหาจาํนวน
มาก ซึ' งทาํให้มีขอ้จาํกดัในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในประเทศ แต่ลูกจา้งที'อยู่ในสิทธิ
ประกนัสังคมส่วนใหญ่นั#นยงัมีความไม่เขา้ใจหรือมีความรู้เกี'ยวกบัสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมนอ้ยมาก 
ซึ' งบริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ' ง (ประเทศไทย) จาํกดั ก็เป็นบริษทัฯ หนึ'งที'มีปัญหา
เรื'องการรับรู้ ความเขา้ใจและทศันคติเกี'ยวกบัสวสัดิการประกนัสังคมไม่ดีเท่าไหร่นกั สืบเนื'องจาก บริษทั
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ฯ ไดมี้การจดัสวสัดิการทางดา้นการประกนัชีวิตและการประกนัสุขภาพกลุ่มกบัพนกังานและครอบครัว
ของพนักงานอย่างเต็มที' โดยมีการให้บริการทางดา้นขอ้มูลทั#งทางโทรศพัท์ (Call Centre) และทาง
เวบ็ไซต ์แต่ในส่วนของเรื'องสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมนั#นลูกจา้งยงัมีความสนใจเกี'ยวกบัสิทธิ
ประโยชน์ประกนัสังคมที'น้อย ซึ' งสามารถพิจารณาจากขอ้มูลจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเบิกเคลมและจาํนวน
ผูใ้ช้บริการสอบถามเรื' องการใช้สิทธิสวสัดิการ ทั#งในส่วนของประกนักลุ่มที'บริษทัจดัให้ และสิทธิ
ประโยชนข์องการประกนัสงัคมตั#งแต่ กรกฎาคม 7XXX – มิถุนายน 7XXv ที'ผา่นดงันี#  
 
แผนภูมิที' 1 จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเบิกค่ารักษาพยาบาลต่างๆ  

 
ที'มา: รายงานการใชบ้ริการ AIA และประกนัสังคมของ P&G ประจาํปี 2013 – 2014 

 
แผนภูมิที' 2 จาํนวนผูใ้ชบ้ริการสอบถามรายละเอียดเกี'ยวกบัสวสัดิการ 

 
ที'มา: รายงานการใชบ้ริการ AIA และประกนัสังคมของ P&G ประจาํปี 2013 – 2014 
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จากแผนภูมิที' 1 และ 7 ทาํใหเ้ห็นถึงการใชบ้ริการในช่วงระยะเวลาที'ผ่านมานั#น ลูกจา้งใช้
สิทธิประโยชน์ที'บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มากกว่าการใชสิ้ทธิประโยชน์ของประกนัสังคม ทางผูวิ้จยัจึง
ตอ้งการทราบถึงทศันคติและสาเหตุที'ทาํให้มีการใชบ้ริการที'นอ้ยเมื'อเปรียบเทียบกนัสวสัดิการที'ไดจ้าก
ประกนัสงัคมบางอยา่งนั#นมีมากกวา่ เช่นการใหค่้าสงเคราะห์บุตร หรือสิทธิz ในการรักษาต่อเนื'องในกรณีที'
ลูกจา้งตอ้งหยุดงานเกิน 30 วนัตามคาํสั'งแพทยแ์ต่ทางประกนัสังคมก็ยงัมีเงินชดเชยใหก้บัลูกจา้งต่อเนื'อง
จนครบ 180 วนั เป็นตน้ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื'อศึกษาทศันคติของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์สวสัดิการกองทุนประกนัสังคม กรณีศึกษา

บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
2. เพื'อสาํรวจปัญหาการใชบ้ริการของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์สวสัดิการกองทุนประกนัสังคม 

กรณีศึกษาบริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

วธีิการวจิยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
พนกังานประจาํและพนักงานเหมาช่วงรายเดือนที'ปฏิบติังานในบริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์

แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 1,030 คน ซึ' งแบ่งเป็นพนกังานประจาํ จาํนวน 850 
คน และพนกังานเหมาช่วงรายเดือน 180 คน ขอ้มลู ณ วนัที' 30 กนัยายน 2556 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัครั# งนี# คือ พนกังานใน บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟค
เจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 7aa คน ซึ' งไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างง่าย โดยใชสู้ตรของ (Taro Yamane; 
1973) ที'ความคลาดเคลื'อนได ้X% 

2.  เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครื'องมือที'ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และลกัษณะ

ของแบบสอบถามที'ใชเ้ป็นลกัษณะของแบบสอบถามปลายปิด โดยมีลกัษณะเครื'องมือที'ใชใ้นการวิจยัครั# ง
นี#  ประกอบไปดว้ย c ส่วน 

ส่วนที' Y เป็นแบบสอบถามเกี'ยวกบัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน ตาํแหน่ง
งาน และลกัษณะการวา่จา้งงาน รวมทั#งหมด v ขอ้ 

ส่วนที'  7 เป็นแบบสอบถามเกี'ยวกับที'มาของการรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกนัสงัคม รวมทั#งหมด Y9 ขอ้ 

ส่วนที'  c เป็นแบบสอบถามเกี'ยวกบัความรู้สึกของลูกจ้างที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกนัสงัคม แบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ใหญ่ มี a ขอ้ยอ่ย ทั#งหมด Ya หวัขอ้ 
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ในแบบสอบถามส่วนที' 7 และ c นั#นไดมี้การแบ่งออกเป็น X ระดบั โดยการหาความกวา้ง
ของอนัตรภาคชั#นสร้างตามมาตรวดัของ Likert Scale โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคาํตอบดงันี#  

ระดบัคะแนนเฉลี'ย         ระดบัการรับรู้และความรู้สึก 
คะแนนเฉลี'ย �.7Y – X.99 แปลความวา่  มีการรับรู้ดีมากที'สุด/มีความรู้สึกดีมากที'สุด 
คะแนนเฉลี'ย c.�Y – �.79 แปลความวา่  มีการรับรู้ดีมาก/มีความรู้สึกดีมาก 
คะแนนเฉลี'ย 7.vY – c.�9 แปลความวา่  มีการรับรู้ปานกลาง/มีความรู้สึกปานกลาง  
คะแนนเฉลี'ย Y.aY – 7.v9 แปลความวา่  มีการรับรู้นอ้ย/มีความรู้สึกไม่ดี  
คะแนนเฉลี'ย Y.99 – Y.a9 แปลความวา่  มีการรับรู้นอ้ยที'สุด/มีความรู้สึกไม่ดีที'สุด 
8. สถิตทิี�ใช้ในการศึกษา 
1. ค่าเฉลี'ยหรือมชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
2. ค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะทั'วไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
9. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะคน้หาขอ้มลู โดยจะใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 แบบ คือ 
Y. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามใหก้บั

กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวผูวิ้จัยเอง ซึ' งเป็นพนักงาน บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ' ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั และพนกังานชั'วคราวที'ไดมี้ส่วนเกี'ยวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม 
ซึ'งเป็นแบบสอบถาม ตามขั#นตอนดงันี#  

- ทาํการขออนุญาตกบัทางผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟค
เจอริ' ง (ประเทศไทย) จาํกดั เพื'อขออนุญาตไปสอบถามพนกังานโดยผูวิ้จยัจะเป็นผูน้าํแบบสอบถามไป
แจกแก่กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตวัเอง จาํนวน 399 ชุด 

- เก็บรวบรวมแบบสอบถามที'ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนั#นทางผูวิ้จยัจะทาํการเก็บรวม
รวมแบบสอบถามจากทุกตาํแหน่งงานที'ตอ้งการศึกษา โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 290 ฉบบั 

7. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที'ไดจ้ากการคน้ควา้ รวบรวมวารสาร เอกสาร 
และงานวิจยัต่าง ๆ ทั#งภาครัฐและเอกชน เพื'อเป็นส่วนประกอบในเนื#อหาและนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู 
 

ผล/สรุปการวจิยั 
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี#  
Y.  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด

เป็นร้อยละ XX.YZ มีอายุมากกว่า 25 ปี –30ปี คิดเป็นร้อยละ 28.62 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
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ร้อยละ 65.52 มีประสบการณ์ทาํงานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ aY.Z7 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ฝ่าย
ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 8Y.9c ลกัษณะการวา่จา้งส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจาํคิดเป็นร้อยละ ZY.9c 

7. สรุปผลการวิเคราะห์ที'มาของการรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
กรณีศึกษา บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดัพบว่าพนกังานมีระดบั
การรับรู้ที'มาของขอ้มลูสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี'ยรวม
เท่ากบั 7.78และลูกจา้งนั#นมีการรับรู้ขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม โดยมีค่าส่วนเบี'ยงเบน
มาตรฐานรวม ซึ' งมีค่าเท่ากบั 0.aa เมื'อพิจารณาระดบัการรับรู้ขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม
แต่ละขอ้สามารถเรียงตามลาํดบัไดด้งันี#  

ลาํดบัที' 1 การรับรู้ขอ้มลูสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมจากทางฝ่ายบุคคลอยู่ในระดบั
ปานกลาง  

ลาํดบัที' 2 การรับรู้ขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมจากทางเวบ็ไซดอ์ยู่ในระดบั
ปานกลาง  

ลาํดบัที' 3 การรับรู้ขอ้มลูสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมจากทางหวัหนา้งาน และลาํดบั
สุดทา้ย การรับรู้ขอ้มลูสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมจากทางอื'นๆ เช่นเพื'อนร่วมงานนั#นอยู่ในระดบั
นอ้ยที'สุด 

c. สรุปผลการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม
กรณีศึกษา บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าการความรู้สึก
ของลกูจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี'ยรวม
เท่ากบั 7.aa และความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมไม่แตกต่างกนัมากนกั 
โดยพิจารณาจากค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานรวม ซึ' งมีค่าเท่ากบั 0.a� เมื'อพิจารณาความรู้สึกของลูกจา้งที'มี
ต่อสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมแต่ละขอ้เรียงตามลาํดบัไดด้งันี#  

Y. ทางดา้นการใหบ้ริการ 
ลาํดับที'  1 เจ้าหน้าที'ประกันสังคมสามารถอธิบายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้อย่าง

ถกูตอ้งและชดัเจนในการใชบ้ริการนั#นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ลําดับที'  2 เจ้าหน้าที' ให้คําแนะนําที'ถูกต้องชัดเจนในการสอบถามสิทธิประโยชน์

ประกนัสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ลาํดับที'  3 เจ้าหน้าที' มีการให้บริการที' สุภาพระหว่างการรอใช้บริการสิทธิประโยชน์

ประกนัสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง และลาํดบัสุดทา้ยคือ เจา้หนา้ที'มีการติดตามผลอย่างต่อเนื'องในการ
ใหบ้ริการสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมอยูใ่นระดบันอ้ย  

7. ทางดา้นระบบงาน 
ลาํดบัที' 1 มีระบบการใชง้านที'ง่ายและสามารถหาขอ้มูลต่าง ๆ ไดจ้ากทาง Internet นั#นอยู่ใน

ระดบัปานกลางลาํดบัที' 2มีบุคลากรที'มีความรู้ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามเกี'ยวกบัสิทธิประโยชน์
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ประกนัสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง ลาํดบัที' 3 มีบุคลากรที'เพียงพอต่อการให้บริการเกี'ยวกบัระบบของ
สิทธิประโยชน์ประกนัสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง ลาํดบัสุดทา้ยคือ สื'อที'ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เรื'อง
สิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมอยูใ่นระดบันอ้ย  

�.  ทศันคติของลกูจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชนส์วสัดิการกองทุนประกนัสังคมจากที'ไดท้าํการวิจยันั#น
อยู่ในระดบัปานกลาง เพราะลูกจา้งส่วนใหญ่นั#นมีการรับรู้และความรู้สึกในระดบัปานกลาง ทาํใหพ้ฤติกรรมการ
แสดงออกและทศันคติที'มีต่อสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมเฉย  ๆไม่สนใจ 

X. ปัญหาการใชบ้ริการของลกูจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์สวสัดิการกองทุนประกนัสังคมนั#น ในเรื'อง
ของการประชาสมัพนัธ์ยงัมีการสื'อสารในดา้นต่าง ๆ  ยงัไม่น่าสนใจที'เพียงพอ ในดา้นการบริการนั#นในเรื'องของการ
ติดตามจากเจา้หนา้ที'ยงันอ้ย และสื'อที'ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ของระบบการดาํเนินงานสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกนัสงัคมยงัไม่โดดเด่น สะดุดตาเท่าไหร่ 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
ขอ้ที' Yที'มาของการรับรู้ขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมกรณีศึกษา บริษทั พรอค

เตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดัอยู่ในระดบัปานกลาง แต่พนกังานแต่ละคนนั#น
มีการรับรู้ที'มาของสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก ทั# งนี# เนื'องจากระดับ
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งที'ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปริญญาตรี และมีอายุงานส่วนใหญ่อยู่ที'ไม่เกิน X 
ปี ดงันั#นจึงทาํให้พนักงานส่วนใหญ่ยงัมีการรับรู้ในเรื'องสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกนัสังคมปาน
กลาง ชึ' งจะไดรั้บการสื'อสารหรือการรับขอ้มูลส่วนใหญ่จากฝ่ายบุคคล และฝ่ายบุคคลในแต่ละสถาน
ประกอบการณ์นั#นไม่เหมือนกนั บางสถานประกอบการณ์นั#นมีเจา้หนา้ที'ที'เชียวชาญดา้นประกนัสังคม 
บางที'ไม่มีเลย จึงทาํให้การรับรู้ของพนักงานนั#นจึงยงัไม่มากนัก ซึ' งผลการวิจยันี#สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
เรื' องความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการรับรู้และความคาดหวงัในการปฏิบัติหน้าที'ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลยันเรศวรในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลยันเรศวรของประไพรัตน์ ไวทยกุล และ คณะ
(7XX�)การศึกษาพบว่า การรับรู้การมีตวัตนของสาํนกังานสภามหาวิทยาลยันเรศวรนั#นส่วนใหญ่รู้จกัจาก
การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มลูเกี'ยวกบัสาํนกังานสภามหาวิทยาลยันเรศวร เพราะกลุ่มประชากรนั#น
เป็นกลุ่มบุคคลที'ทาํงานอยู่ในมหาวิทยาลยันเรศวร และตอ้งประสานงานทางดา้นต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ อยู่ตลอดเวลาเนื'องดว้ยกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ 
นั#นมีขอ้มูลจาํนวนมาก ทาํให้หลาย ๆ ฝ่ายจาํไดไ้ม่หมด จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการรับรู้ที'ดี เนื'องจากมีการใช้
บริการอยา่งสมํ'าเสมอ 

ขอ้ที' 2 ที'มาของความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมกรณีศึกษา 
บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดัอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่พนกังาน
แต่ละคนนั#นมีความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมกรณีศึกษาไม่แตกต่างกนั
มากนกั ทั#งนี# เนื'องจากตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ และ
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สถานภาพส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจาํ จึงทาํให้พนกังานส่วนใหญ่มีความรู้สึกของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมในระดับปานกลางทั# งในด้านการบริการสิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกนัสงัคมจะมาจากเจา้หนา้ที'สามารถอธิบายสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมไดถู้กตอ้งและชดัเจนในการ
ใชบ้ริการ และดา้นระบบเกี'ยวกบัสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกนัสังคมจะมาจากมีระบบที'ใชง่้ายและ
สามารถหาขอ้มูลต่าง ๆ ไดจ้าก Internetอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ' งผลการวิจยันี#สอดคลอ้งกบัแนวคิดเรื'อง 
แนวคิดพฤติกรรมองค์การสมยัใหม่ ของ สุพานีสฤษฎ์วานิชว่าดว้ย ความรู้สึกเป็นลกัษณะหนึ'งของจิต
(Mind)ดงันั#นสิ'งที'ไม่มีความรู้สึกจึงไม่มีจิต กอ้นหิน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ฯลฯ จึงไม่มีจิต ดงันั#นเมื'อเป็น
ลกัษณะภายในจึงบ่งบอกความรู้สึกออกมาเป็นอารมณ์ โดยอารมณ์จะมีความหลากหลายในการไดรั้บสิ'ง
เร้าแลว้แสดงอาการออกมาซึ' งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ อารมณ์บวก อารมณ์กลาง อารมณ์ลบ ซึ' ง
ผลการวิจยัอยูใ่นอารมณ์กลาง คือไม่ยินดี ยินร้าย เฉย ๆ นั#นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั# งหมดเกี'ยวกับทัศนติของลูกจ้างที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกนัสงัคม กรณีศึกษาบริษทั พรอคเตอร์แอนด ์แกมเบิลแมนูแฟคเจอริ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
1. จากผลการวิจยัที'พบว่าทศันคติของลูกจา้งที'มีต่อสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมอยู่

ในระดบัปานกลาง ทาํใหพ้นกังานรู้สึกปกติ จึงจาํเป็นตอ้งเพิ'มประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมทางดา้นความรู้
ใหก้บับุคลากรที'เกี'ยวขอ้งกบัการทาํงานทางดา้นนี#ใหเ้ยอะขึ#น 

2. จากผลการวิจัยในด้านการให้บริการนั# นย ังขาดการติดตามทั# งทางด้านการเบิกค่า
รักษาพยาบาลและการให้สิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม ทางประกนัสังคมควรจะมีการใชร้ะบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปมารองรับเพื'อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตามงาน โดยไม่ต้องให้ลูกจ้างหรือ
ผูใ้ชบ้ริการนั#นเขา้มาเช็ควา่สามารถเบิกไดห้รือไม่ และจะไดรั้บเงินเมื'อไหร่ 

c จากผลการวิจยัทางดา้นระบบการดาํเนินงานสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคมนั#น สื'อ
การประชาสัมพนัธ์เพื'อให้ลูกจา้งหรือผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจถึงระบบการดาํเนินงานนั#นยงัไม่น่าสนใจ ดงันั#น
ควรจะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์ใหบ่้อยขึ#น .โดยการเขา้ไปหาชุมชนหรือสถานประกอบการเพื'อใหค้วามรู้
เกี'ยวกบัสิทธิประโยชนก์องทุนประกนัสงัคมใหม้ากขึ#น 
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กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ร่วมกับการแสวงหาความรู้บนเว็บและระบบพี�เลี�ยง 
A framework of instructional Model based on Projectbased learning with                 

WebQuest and Mentoring system. 
นางสาววริยา  เยน็เปิง (Variya Yenpoeng)1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง (Monchai Tiantong)2 

1 นักศึกษาปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

บทคัดย่อ............................................................................................................................. 

  การวจิยัครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ1)สังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพี�เลี�ยง2)ประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดที�สังเคราะห์ขึ�นเพื�อนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบสําหรับการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

วธีิดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 7 ขั�นตอนไดแ้ก่ 1) ศึกษาหลกัการแนวคิด ขั�นตอน ทฤษฎีและงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง 2) ร่างกรอบแนวคิดขั�นตน้ 3) ปรึกษาอาจารย์ที�ปรึกษา  4) กําหนดกลุ่มตวัอย่าง  5) สร้าง

แบบสอบถาม 6) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญ 7) ปรับปรุงแก้ไขกรอบ

แนวคิดและสรุปผล  ผลการวจิยัไดก้รอบแนวคิดที�มีชื�อวา่ PMW Model ส่วนประกอบอยู่  4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 

ส่วนของผูส้อน (Teacher Module) 2) ส่วนของผูเ้รียน (Student Module) 3) ส่วนของการเรียนรู้ (Learning 

Module) ประกอบดว้ย 3 ส่วนย่อย ไดแ้ก่ 3.1)โครงงานเป็นฐานโมดูล (Project based learning Module) 

3.2)ระบบพี�เลี� ยงโมดูล(Mentor module) 3.3)การแสวงหาความรู้บนเวบ็โมดูล (WebQuest  Online 

Module) 4) ส่วนของการประเมินผลดว้ยรูบิค (Rubric Assessment Evalvation) ผลการประเมินรูปแบบที�

สังเคราะห์ขึ�นจากผู ้เชี�ยวชาญจาํนวน 10 คน คดัเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพบว่าผลการประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบที�สังเคราะห์ขึ�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญพบวา่ทีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากที�สุด ( = 4.49, 

SD = 0.50)  สรุปได้ว่าสามาร ถนํา รูปแ บบที�สั ง เ คราะห์ขึ� นนี� ไ ปใช้งานได้อย่ าง เหมาะส ม 
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Abstract 
  The objective of this research were as follow: 1) to Synthesize the framework of 
instructional Model based on Projectbased learning with WebQuest and Mentoring 
system and 2)to evaluate the synthesized conceptual framework for using as a 
prototype on instructional on Object Oriented Programming Principles.  The research 
procedures consisted of 7 steps as follows: 1) Studied principles, procedures, theories 
and related lituratures, 2) Drafted the preliminary conceptualed framework, 3) Consulted 
an advisor, 4) Defined the samples, 5) Created the questionnaires,  6) Collected the data, 
and 7) Improved and conclusion the model. The  research  results  named “PMW Model” 
consisted of  4 parts as follows: 1) Teacher Module 2) Student Module 3) Learning 
Module,consisted of three components which are 3.1)Project based learning Module 
3.2) Mentor module 3.3) WebQuesis Online Module 4) Rubric Assessment 
Evatvation.  The evaluation  results of the synthesized model from 10 experts  selected by 
purposive sampling. The evaluation of appropriateness of the synthesized model by 
experts revealed that they had agreed in high level ( = 4.49, SD = 0.50). In 
conclusion, that can be used the synthesized model properly. 

 
Key Words:  Projectbased learning, Web Quest, Mentoring system 

 

บทนํา........................................................................................................................................ 
  จากกรอบแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2544 -2554  ประเทศไทยในดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการพฒันาดา้นการศึกษา (E-education) ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา

บุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้การสร้างระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที�เอื�อให้ผู ้เ รียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากสารสนเทศเนื�อหาและความรู้ [1]และจากพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง

แกไ้ขเพิ�มเติม  พ.ศ.2545 (มาตรา 22) การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพมาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตั�ง

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื�อการศึกษาเป็นส่วนหนึ� งในมาตราของ

พระราชบญัญตัิดงักล่าวที�จะพฒันาปวงชนในประเทศให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอที�จะใช้เทคโนโลยี

เพื�อการศึกษาโดยเฉพาะในดา้นใช้เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตซึ� งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที�มาช่วย

เสริมสร้างความรู้เชื�อมโยงแหล่งความรู้เพื�อเพิ�มคุณภาพให้การเรียนรู้ รวมทั�งส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ของ

ปวงชนให้เกิดความต่อเนื�องตลอดชีวิตด้วยตวัของเขาเอง ตามความพร้อมและความต้องการต่อการ

ดาํรงชีวติในสังคมอย่างมีความสุข [2]  จากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นการศึกษาจึงทาํใหเ้กิดการเปิดโอกาส

ทางการศึกษามากขึ�น  ทั�งนี� เพื�อให้โอกาสผูเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
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คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี ไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุขตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ

ฉบบัปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเติม  พ.ศ.2545   ทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผู ้เรียน 

เนื�องจากนกัศึกษาของสาขาวชิาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ที�เขา้มาศึกษา

ต่อนั�นมาจากหลากหลายสาขาวิชาทาํให้คุณลกัษณะของผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัมีความรู้พื�นฐานไม่

เท่ากนัและไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของวชิาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะรายวิชาที�มี

การเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ ได้แก่ วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  จากการศึกษาผลการเรียนของ

นกัศึกษาในรายวชิาดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่นกัศึกษามีผลการเรียนค่อนขา้งนอ้ย และผูเ้รียนมีความสามารถ

ที�แตกต่างกนั เนื�องมาจากประสบการณ์ของผูเ้รียนและความสนใจของผูเ้รียนเองเพราะลกัษณะของ

เนื�อหาวชิาค่อนขา้งซบัซ้อนจึงไดน้าํเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น  การสอนเพิ�มเติมให้

นอกเวลาเรียน แต่ก็จะไดผ้ลดีกับนักศึกษาที�มีความสนใจและมีผลการเรียนค่อนข้างดีอยู่แลว้เท่านั�น

สําหรับผูท้ี�มีผลการเรียนค่อนขา้งอ่อนประกอบกบัตวันกัศึกษาเองไม่มีความสนใจมากพอจึงทาํให้การ

สอนเพิ�มเติมไม่เกิดผลสําเร็จตามที�ต ั�งไว ้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัสําหรับการจดัการเรียนการ

สอนที�มีความสอดคลอ้งกบัการแก้ปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงได้นาํการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based Learning) ซึ�งเป็นการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัอีกวธีิหนึ�งที�มีบทบาทต่อการเรียนรู้ตาม

หลกัการปฏิรูปการศึกษาซึ�งเป็นวธีิหนึ�งที�จะพฒันาผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้และทกัษะจากการปฏิบตัิงานที�ได้

จากการศึกษาคน้ควา้และการใชค้วามรู้ในชีวติจริงโดยสร้างผลงานออกมาใหเ้ป็นที�ปรากฏ ซึ� งแสดงออก

ถึงศกัยภาพของผูเ้รียนที�เกิดขึ�นจากการเรียนรู้ ผลงานที�เกิดจากการสร้างสรรค์ของผูเ้รียนนอกจากจะเกิด

จากการวางแผนปฏิบตัิงาน ที�แสดงให้เห็นถึงความรู้และทกัษะที�เกิดขึ�นจากการเรียนรู้แลว้ ยงัสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้อย่างลึกซึ� งจากการนาํความรู้ไปปฏิบตัิไดแ้ละสามารถ

ใชง้านไดแ้ละจากววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ทาํให้การพฒันาโครงงานเพื�อการเรียนรู้โดย

อาศยัโครงงานเป็นฐานมีแนวโนม้ที�เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์มากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจาก

โครงงานทางคอมพิวเตอร์สามารถพฒันาไดง่้าย รวดเร็ว ทนัสมยั น่าสนใจและใชไ้ดผ้ลกบัผูเ้รียนทกุระดบั 

รวมทั�งมีเครื�องมือช่วยพฒันามากมาย สามารถจาํแนกประเภทของโครงงานทางคอมพิวเตอร์ได ้6 ประเภท 

ดงันี�  1) โครงงานพฒันาสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Media Project) 2).โครงงานพฒันาโปรแกรมประยุกต ์

(Application software project) 3).โครงงานพฒันาเครื� องมือทางการศึกษา (Education Tool Project) 4).

โครงงานพฒันาเครื� องมือสําหรับการติดต่อสื�อสาร (Communication Tool Project) 5).โครงงานสร้าง

สถานการณ์จาํลง (Simulation Project)6).โครงงานพฒันาเกมการสอน(Instructional Game Project) 

[3]...................................................................................................................................... 
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  เนื�องจากวชิาเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ เป็นวชิาที�ตอ้งศึกษากระบวนการในการออกแบบเชิงวตัถุ 

ส่วนเชื�อมโยงประสานของออบเจก็ต ์การสืบทอด (inheritance) หลกัการของการเก็บซ่อน ความสามารถ

ในการแปลงร่าง (polymorphism) ความสามารถในการจดัโครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงนามโดยใช้โปรแกรม

ภาษาเชิงวตัถุในการฝึกการเขียนจึงไดเ้ลือกโครงงานประเภทพฒันาเครื� องมือทางการศึกษา (Education 

Tool Project)”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””..... 

  การเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐานผูส้อนจะตอ้งแยกแยะปัญหา รายการ หรือสาระทั�งนี�

ขึ�นอยู่กบักลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการของ ผูส้อน ซึ� งอาจกาํหนดรูปแบบขึ�นมาหรือใช้ความรู้ของ

ผูเ้รียนโดยเกิดจากการระดมสมองก็ได ้ในขั�นนี�  ผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัตดัสินใจวา่จะทาํอย่างไรที�เป็นไปได ้

ซึ�งจะตอ้งขบัเคลื�อนจากความรู้ทั�วไปเป็นความรู้เฉพาะดา้นที�เจาะจง เช่น การเขียน การวาด และจะตอ้ง

พิจารณาแยกย่อยโครงงานออกมา เพื�อให้แน่ใจว่าสามารถทาํโครงงานให้สําเร็จลงได ้ซึ� งผู ้สอนจะมี

บทบาทในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกรณีที�ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัเป็นคู่หรือกลุ่ม ผูเ้รียนจะทาํการรวบรวม

ขอ้มูลเกี�ยวกบัโครงงานที�เลือกทาํ แหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ หอ้งสมุด คน้ควา้ดว้ยตนเองจากเน็ตโดยที�ผูส้อนได้

นาํระบบของ WebQuest มามีส่วนร่วมดว้ยเพื�อใชเ้ป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม สอบถามหรือ

สัมภาษณ์ผูเ้กี�ยวขอ้งจากนั�นเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจริงตามขั�นตอนที�ผ่านมา เพื�อสร้างแรงจงใจให้แก่

กลุ่มที�จะพฒันาเป็นผลงานใหเ้ห็นออกมาโดยการนาํเสนอผลงาน ต่อสาธารณะ ผูส้อนทาํหน้าที�แนะนาํ

ช่องทางในการนาํเสนอแก่สังคมซึ�งขึ�น  อยู่กบัชนิดของโครงงานและกิจกรรมทางวิชาการที�มีอยู่อาจจะ

นาํเสนอหลากหลายรูปแบบก็ได ้ข ั�นตอนสุดทา้ยในการเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะเป็นการประเมินผล ซึ�งควร

ประเมินหลาย ๆ แนวทาง ไดแ้ก่  1.ผูเ้รียนประเมินตนเอง 2.ผูส้อนประเมินผูเ้รียน3.ประเมินผลกระทบ.

[3].................................................................................. .  

  จากสิ�งที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้และจากที�ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัก็พบว่าลกัษณะของวิชาการ

เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเป็นวชิาที�เนน้ใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษากระบวนการในการออกแบบเชิงวตัถุแบบต่าง ๆ 

สําหรับใชจ้ดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาวชิาจึงเหมาะกบัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน แตก่าร

ใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดพีอสาํหรับในยคุ

ของสังคมแห่งการเรียนรู้ และผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตรงตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเติม  พ.ศ.2545   กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ โดยที�สามารถ

นาํไปใชเ้ป็นนวตักรรมทางการศึกษา ที�ไดผ้นวกกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารมาประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน สําหรับครู อาจารยไ์ดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  ดงันั�นผูว้จิยั

จึงไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูล   เพื�อนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน  โดยเลือกใช้เทคนิค

ของ WebQuest ร่วมกบัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นหลกัโดยมีระบบพี�เลี�ยง ( Mentoring ) เขา้มา
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สนับสนุนการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์  ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เพื�อนาํไปจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อฝึก

ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื�อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ�น และส่งเสริมการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ให้ขบัเคลื�อนต่อไป

อย่างไม่หยุดย ั�ง เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผู ้เรียนผูส้อน ส่งผลให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ ตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล   เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเติม  

พ.ศ.2545   ที�ไดบ้ญัญตัิไว ้ ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เป็นคน

เก่ง คนดี มีความสุข และก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ................................................................................................... 
  1.เ พื� อ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ก ร อ บ แ น ว คิ ด ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช ้

                   โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น ร่ ว ม กั บ ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ บ น เ ว็ บ แ ล ะ ร ะ บ บ พี� เ ลี� ย ง 

  2.เ พื� อ ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก ร อ บ แ น ว คิ ด ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

                   โดย ใช้ โ ค ร ง งา นเ ป็น ฐา นร่ วม กับ กา ร แ ส ว งห าค วา มรู้ บน เ ว็บแ ละ ร ะ บบ พี� เ ลี� ย ง 

 

วิธีการวิจัย..................................................................................................... 
  1.ศึกษาทฤษฏี เอกสาร งานวิจยั และบทความที�เกี�ยวข้องกับการแสวงรู้บนเว็บ การเรียนรู้   

                แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจดักลุ่มผู ้เรียน เครือข่ายสังคม 

                ออน ไ ล น์  แ ละ ทฤ ษ ฏี อื�น ๆ ที� เ กี� ย วข้อง ................................................................................... 

  2.ร่างกรอบแนวคิดเบื�องต้นเกี�ยวกับการแสวงรู้บนเว็บในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที� 

                จดักลุ่มผูเ้รียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ.............................................................. 

  3.ปรึกษาอาจารย์ที�ปรึกษา เพื�อปรับปรุงแก้ไขแบบร่างโมเดล............................................... 

  4.กําหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . 

  5.สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด............................................ 

  6.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู ้เ ชี�ยวชาญ................................... 

  7.วิเคราะห์ผล ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดและสรุปผล.................................................... 
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ผล/สรุปผลการวิจัย.............................................................................................................. 

  ผลการวจิยั ปรากฏวา่ไดก้รอบแนวคิดมีชื�อวา่ PMW Model ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 1) ส่วนของ

ผูส้อน (Teacher Module) 2) ส่วนของผูเ้รียน (Student Module) 3) ส่วนของการเรียนรู้ (Learning Module) 

4) ส่วนของการประเมินผลดว้ยรูบิค (Rubric Assessment Evatvation) ดงัภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิด PMW Model 

รูปแบบของกรอบแนวคิด PMW Model ประกอบดว้ย 4 Module ดงันี� ...................................................... 

  1.ส่วนของผู้สอน (Teacher Module) คือ ส่วนที�ผูส้อนทาํหนา้ที�ให้รายละเอียดของเนื�อหา เป็นผู ้

กาํหนดโครงงานเพื�อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการที�ไดล้งมือปฏิบตัิจริงเป็นผูก้ระตุ้น 

PMW Model 

 

 

 

Student Module 

Student  Multiple Intelligences Test 

Group 

2 

Course 
(Object Oriented 

Programming Principles) 

Teacher 

Teacher Module 

1 

Project based Learning 

 Module 

Mentor module 

WebQuest Online module 

Learning Module 3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

Evatvation Module 

Project Rubric Assessment 

Evatvation 

4 
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แนะนาํและใหค้าํปรึกษา โดยผูส้อนสามารถใหค้าํแนะนาํหรือชี�แนะเพิ�มเติมได ้และยงัเป็นผูแ้นะนาํ

แหล่งความรู้สําหรับผู ้เรียนใช้ในการศึกษาเพิ�มเติมด้วย............................................................  

 2.ส่วนของผู้เรียน (Student Module) ในส่วนนี�จะทาํการจดักลุ่มผูเ้รียนโดยวเิคราะห์องคป์ระกอบ

ในด้านความรู้ คุณสมบัติ ล ักษณะ ประสบการณ์ หลังจากนั�นทําการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มผู ้เ รียน 

  3.ส่วนของการเรียนรู้ (Learning Module) เป็นการนาํขอ้ดีของแต่ละเทคนิควธีิมาช่วยส่งเสริมให้

ผู ้ เ รี ย น ไ ด้มี แ หล่ ง เ รี ย น รู้ ม า กขึ� น  ซึ� ง ป ร ะ ก อบ ด้ว ย รู ป แ บ บ กา ร เ รี ย น รู้  3  แ บ บ ด้ว ย กัน คื อ  

  3.1.PjBL Module  จะเป็นส่วนที�ผูส้อนยึดเป็นหลกัผูส้อนจะใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียนในเรื�องการทาํ 

                      โครงงานเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาวชิาที�เรียนโดยที�ผูเ้รียนจะเป็นผูท้ี�ตอ้งศึกษาหาความรู้ 

                      และจัดทําโครงงานโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที�ผู ้สอนสร้างขึ�นหรือจากแหล่งอื�น ๆ   

  3.2.Mentor Module  ในส่วนของระบบพี�เลี�ยงจะคอยให้คาํแนะนาํกบักลุ่มผูท้าํโครงงานโดยใช ้

                      ความรู้และประสบการณ์ที�ตนเองเคยศึกษามาก่อนแลว้แนะนาํกลุ่มผูท้าํโครงงานเพื�อให ้

                      บรรลุวตัถุประสงค์ที�ต ั�งไว.้.........................................................................................  

  3.3.WebQuest Module Online ในส่วนนี� ผูส้อนจะเป็นผูแ้นะนําให้ผูเ้รียนเข้าไปศึกษา 

                 คน้ควา้เพิ�มเติมโดยที�ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ที�ผูส้อนกาํหนดไวใ้ห ้

                 แ ล้ ว โ ด ย ที� ผู้ เ รี ย น จ ะ เ ข้ า ไ ป สื บ ค้ น ไ ด้ จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ นั� น  ๆ  ไ ด้ เ ล ย 

  4.ส่วนของการประเมินผลด้วยรูบิค (Rubric Assessment Evalvation) เป็นส่วนของการ

ประเมินผลโดยผูส้อนไดป้รับเกณฑก์ารประเมินใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ที�มีความแตกต่างกนัโดยใหผู้เ้รียน

มีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคทั�ง 2 รูปแบบ คือ....  

    4.1 การประเมินแบบองคร์วมหรือภาพรวม (Holistic Score) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

                             ตามหลักการของ  เครก เมอร์ทเลอร์ (Craig Mertler)..เพื�อประเมินลักษณะว่า 

                             โครงงานที�นกัศึกษาทาํขึ�นอยู่ในระดบัใด   

   4.2 การประเมินแบบแยกองคป์ระกอบหรือแบบแยกส่วน (Analytic Score) เพื�อนาํมาใช ้

                             เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของในครั� งต่อไปให้ดีขึ�น................................ 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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สรุปผล . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

  ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

เป็นฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพี�เลี�ยงของผูเ้ชี�ยวชาญ 10 คน ผลการประเมินแสดง

ดังตารางที�   1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ตารางที� 1 : ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดย

ใชโ้ครงงานเป็นฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพี�เลี�ยง................................................... 
 

รายการประเมนิ x S.D แปลผล 

1.ความเหมาะสมของ  Teacher Module 4.3 0.53 มาก 

2.ความเหมาะสมของ  Student Module 4.9 0.42 มากที�สุด 

3.ความเหมาะสมของ  Learning Module 4.9 0.42 มากที�สุด 

4.ความเหมาะสมของ  Rubric Assessment Evalvation 4.3 0.48 มาก 

5.ความเหมาะสมของ  PjBL Module 4.3 0.53 มาก 

6.ความเหมาะสมของ  Mentor Module 4.3 0.52 มาก 

7.ความเหมาะสมของ  WebQuest Module Online 4.3 0.52 มาก 

8.  ความเหมาะสมของภาพรวมของ Module 4.2 0.42 มาก 

9. ความเหมาะสมของการนาํไปใชง้านจริง 4.6 0.52 มากที�สุด 

 การวจิยัครั� งนี� เป็นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพี�เลี�ยงสําหรับความคิดเห็นที�ไดจ้ากการสอบถามอาจารย์ที�

สอนทางด้านคอมพิวเตอร์และสาขาที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 10 คน ผลปรากฏว่า ความคิดเห็นของผู ้เชี�ยวชาญ

โดยรวมในหวัขอ้รายการประเมินความเหมาะสมของ PMP MODEL และ ความเหมาะสมต่อการนาํไปใช้

จริง อยู่ในระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยโดยรวม 4.5 และมีค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เป็นกรอบแนวคิดมี

ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     

สรุปไดว้า่ กรอบแนวคิดของโมเดลการเรียนรู้สามารถนาํไปเป็นตน้แบบและประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอนได ้

 

ข้อเสนอแนะ. 

  พฒันาการเรียนสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานร่วมกบัการแสวงหาความรู้บนเวบ็และระบบพี�เลี�ยง

ในวชิาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุหรือรายวชิาอื�น ๆ ต่อไป 
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รายการอ้างองิ 

  1.กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2554 ของประเทศไทย, 2545,    

   ธนาเพรส แอนด ์กราฟิก จาํกดั, กรุงเทพ ฯ, หนา้ 17 -31. 

  2.พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเตมิ  พ.ศ.2545   , โรงพิมพอ์งคก์าร 

                             รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ กรุงเทพ ฯ, หนา้ 7-8,19. 

  3.มนตช์ยั เทยีนทอง.(2556).นวตักรรม : การเรียนและการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์.กรุงเทพ. 
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การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนมต ิ
เพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรียนวชิาชีววทิยา                                                  

เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพชืดอก ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
 
Learning Process of a Cooperative Learning with Inquiry and Concept Mapping 

to Improve Learning Achievement and Satisfaction toward Learning Biology                              

in the Topic of “ Reproduction of  Flowering Plants” for Grade 11
th

 Students 

 

ผู้วจิยั :  วรุณยภุา  ขยนักิจ1 เอกรัตน ์ทานาค2  และ วิภา  หงษต์ระกลู3 

               สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชา
ชีววิทยา เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 48 คน  ซ่ึงผ่านการ
จดัการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  ในโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่แห่งหน่ึง  สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3   โดยจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัในการเรียน 
เนน้การใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5 ขั้นตอน(5E)  ไดแ้ก่  ขั้นเร้าความสนใจ  ขั้นส ารวจและ
คน้หา  ขั้นอธิบาย   ขั้นขยายความรู้  และขั้นประเมิน  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มคละ
ผลสมัฤทธ์ิ (STAD)ในบางขั้นตอนของการสอน และใชแ้ผนผงัมโนมติสรุปบทเรียนทุกคร้ัง   เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แผนการสอนท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการ
ใชแ้ผนผงัมโนมติ   แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
เรียน   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  และน าขอ้มูลจากอนุทินบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน                
มาประมวลผล เรียบเรียงในรูปความเรียง      
             ผลการวิจยัพบว่า    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ สูงกว่าก่อนเรียน  โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียน
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นความจ า  ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นการน าไปใช ้ และดา้นการคิดวิเคราะห์  สูงกว่าก่อนเรียน
และอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าร้อยละ 50   และ  2) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 

                                                                 
1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
1 The graduate School, Kasetsart University, 50 Pahol Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900. 
2 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
2 Department of Science Education, Faculty of Education, Kasetsart University,50 Pahol Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900. 
3 ภาควิชาพนัธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University,50 Pahol Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900.  
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เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดยเฉล่ียในระดบัสูงทุกดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ดา้นส่ือการสอน  ด้านบทบาทครูผูส้อน  ดา้นบทบาทนักเรียน  และดา้นบรรยากาศในห้องเรียน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากอนุทินบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาชีววิทยาในระดบัสูง จึงควรส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในเน้ือหาอ่ืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้, แผนผงัมโนมติ,   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,  
                  เจตคติท่ีมีต่อการเรียน, การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
 
ABSTRACT 

       The purpose of this research was to study the effects of a Cooperative 

Learning with Inquiry and Concept Mapping that influenced the learning 

achievements and  satisfaction toward learning biology in the topic of  “Reproduction 

of Flowering Plants” of 48 students in grade 11
th

 who had passed the learning 

management in the first semester of the academic year 2011 in a large secondary 

school under the Secondary Educational Service Area Office 3. The learning 

management was implemented by encouraging the students to cooperate with each 

other in the class and emphasizing on the Inquiry Cycle (5Es) which is comprised of 

Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and Evaluation. The Student 

Team – Achievement Divisions (STAD) technique was conducted in some teaching 

procedures and the concept map was used to summarize the lessons in every class.  

Research instruments were Cooperative Learning with Inquiry and Concept Mapping 

lesson plans, achievement test  and learning attitudes test. The data was analyzed by 

finding the mean, the percentile, standard deviation and t-test and next the learning 

journal were processed and arranged into the essay format. 

     The results were as follows  1) Students’ learning achievement after the 

cooperative learning with inquiry and concept mapping  was higher than that before 

lerning. Moreover, it was found that the most of student had highest achievement in 

the recognition 79.16%, the understanding 77.08 %, the application 75.00 %  and the 

analysis 72.91%.  2) The most of the students had good satisfaction toward learning 

Biology on “Reproduction of Flowering Plants”  in higher average in every aspect 

namely learning and teaching activities, instructional media, teacher’s roles, students’ 

roles and classroom atmosphere. This was in accordance with the data from learning 

journal which demonstrated that most of students had good attitude towards biology 

class. Therefore, it is recommended that this learning management should be 

encouraged to be conducted in other topics as all. 

 
Key Word(s) : Cooperative Learning with Inquiry, Concept Mapping,  Learning  

                          Achievements,  Satisfaction  toward Learning, Reproduction of   

                          Flowering Plants 
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บทน า 
            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้  เสาะหา ส ารวจ  ตรวจสอบ และ
คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะ
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองอย่างยาวนาน สามารถ
น ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหนา้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546) ดงันั้นการท่ีนกัเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได ้ ตอ้งผ่านกระบวนการท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นการหาความรู้โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การส ารวจ  การสังเกต  การวดั  การจ าแนกประเภท  การทดลอง  การสร้าง
แบบจ าลอง  การสืบคน้ขอ้มูล เป็นตน้ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  วิชาชีววิทยาเป็น
สาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้ งทางตรงและทางออ้ม                  
แต่การจัดการเรียนการสอนมกัประสบปัญหา  เน่ืองจากวิชาชีววิทยาท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตรระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ลกัษณะของวิชาท่ีมีเน้ือหาซับซ้อน ศพัท์เทคนิคมาก  นกัเรียนจึงมองว่าเน้ือหามี
ลกัษณะท่ีตอ้งท่องจ า  เม่ือพิจารณาหน่วยการเรียนรู้การด ารงชีวิตของพืชดอก เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช
ดอก   พบว่ามีเน้ือหาซับซ้อนและมีศพัท์เฉพาะท่ีค่อนขา้งยากแก่การเขา้ใจ  อาจท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สับสน และมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูสอนชีววิทยาต้องมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกวิ ธี                              
(ปริยพล คุนาชน,2548)    
            จากแนวคิด ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และปัญหาท่ีผูวิ้จยัประสบชั้นเรียนจากการจดัการเรียนการสอน  
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ในนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีเน้ือหาตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีซบัซอ้น  
ศพัท์เทคนิคมาก  การเรียนการสอนด าเนินไปตามรูปแบบในหนงัสือเรียน โดยผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการ
ทดลองในบางหัวขอ้เท่านั้น  และร่วมอภิปรายสรุปภาพรวมของเน้ือหาดว้ยเอกสารน าเสนอแบบ Power  
Point   แต่ยงัขาดความชดัเจนในการจดัระบบความรู้ท่ีไดใ้นแต่ละกิจกรรม ผูเ้รียนเคยชินกบัการเรียนรู้จาก
การน าเสนอของครู  ขาดการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง   ลกัษณะการเรียนรู้และขอ้ความรู้ท่ีไดจึ้งไม่
คงทน   เพราะไม่ไดส้รุปหรือสร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง  เม่ือมีการวดัผลสัมฤทธ์ิในแต่ละเร่ือง  ปรากฏ
ว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่าเกณฑ ์ร้อยละ 50  เม่ือผูว้ิจยัเรียกนกัเรียนมาสัมภาษณ์เพ่ือศึกษา
สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนกลุ่มน้ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่า  จึงทราบว่าผูเ้รียนมีความสับสนในเน้ือหาและค าศัพท์
เฉพาะท่ีมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงสนใจการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้
แผนผงัมโนมติ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาชีววิทยา  เร่ือง  
การสืบพนัธ์ุของพืชดอก เน่ืองจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
และฝึกฝนทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยเลือกใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ซ่ึงแบ่ง
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ   4- 5 คน  เม่ือสมาชิกของกลุ่มได้
เรียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดสอบความรู้   คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม   ผูส้อนจะใชเ้ทคนิคการเสริมแรง  เช่น  ใหร้างวลั 
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คะแนน หรือค าชมเชย เป็นตน้  ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม (สุวิทย์ มูลค า และอรทยั  มูลค า, 2545)  นอกจากน้ีการสอนเพ่ือให้
นกัเรียนเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางชีววิทยา ควรเนน้มโนมติท่ีส าคญั เม่ือนกัเรียนมีความเขา้ใจ
ท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัมโนมติทางวิทยาศาสตร์แลว้ก็จะท าใหน้กัเรียนสามารถจ าแนกเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้น
ทางชีววิทยาและยงัช่วยพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็นพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนหาความรู้อ่ืน ๆ 
ต่อไปอีกดว้ย (ประมวล วิโย, 2551)    ดงันั้นการสร้างแผนผงัมโนมติซ่ึงเป็นแผนผงัท่ีสร้างข้ึนเพ่ือแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมโนมติตั้งแต่ 2 มโนมติข้ึนไป  โดยเร่ิมจากมโนมติท่ีมีความหมายกวา้ง ครอบคลุม 
และมโนมติท่ีมีความหมายรองลงมาจะเขียนลดหลัน่ลงมาเร่ือยๆ  แต่ละมโนมติจะเช่ือมด้วยค าหรือ
ขอ้ความเช่ือมเพ่ือใหเ้ป็นประโยคท่ีมีความหมาย ในส่วนล่างสุดของแผนผงัมโนมติ  จะเป็นการยกตวัอย่าง
ประกอบหรือมโนมติท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมีประโยชน์ส าหรับการส่งเสริมความ
เข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความสามารถของผู ้เรียนในการแก้ปัญหาและตอบค าถาม           
(Hong Kwen and Yin Kiong, 2001) 
            ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มลูท่ีมีประโยชน ์เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงั
มโนมติไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัเน้ือหา และมีความพึงพอใจต่อการเรียน 
  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
             1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ 
              2. เพ่ือวดัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของ
พืชดอกเม่ือไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ                
 

วธิีการวจิยั 
             การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้
แผนผงัมโนมติ  เพ่ือน าไปใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งใน
ดา้นความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นการน าความรู้ไปใช ้และแกปั้ญหาความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 การออกแบบ 
การวิจยั เป็นการวิจยัแบบ One Group Pretest-Posttest  Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี มี 2 ประเภท 
ดงัน้ี  1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
ท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้และการใชแ้ผนผงัมโนมติ ทั้งหมด 5  แผน                  
15 คาบ  คาบละ 50 นาที โดยจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัในการเรียน เนน้การใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5 ขั้นตอน(5E) ของ สสวท. ไดแ้ก่  ขั้นเร้าความสนใจ  ขั้นส ารวจ 
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และคน้หา  ขั้นอธิบาย   ขั้นขยายความรู้  และขั้นประเมิน  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่ม
คละผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ในบางขั้นตอนของการสอน และใช้ผงัมโนมติสรุปบทเรียนทุกคร้ัง   และ                          
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  1) แบบทดสอบเร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก เป็น
ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เพ่ือวดัระดับพฤติกรรมด้านความจ า  ความเข้าใจ                        
การวิเคราะห์  และการน าความรู้ไปใช ้   และ 2) แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  เป็นแบบ
ลิเคิร์ต (Likert scale) จ านวน 25 ขอ้ ถามคลอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นส่ือ
การสอน  ดา้นบทบาทครูผูส้อน  ดา้นบทบาทนกัเรียน  และดา้นบรรยากาศในหอ้งเรียน                 
            ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 48 คน  ซ่ึงไดจ้ากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชข้อ้สอบ
ฉบบัเดียวกนั  จ านวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 60 นาที และท าแบบวดัความพึง
พอใจต่อการเรียนหลงัเรียนจบเน้ือหาทั้งหมด 5 แผนการเรียนรู้  วิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ส่วนแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน วิเคราะห์ค าตอบรายข้อ รายด้าน และภาพรวม โดยแปล
ความหมายจากเกณฑท่ี์ก าหนด แลว้หาความถ่ีและร้อยละ  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  4.50-5.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนสูงท่ีสุด  3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนสูง  2.50-3.49 หมายถึง มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนปานกลาง  1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนต ่า   และ 1.00-1.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนต ่ามาก  และน าขอ้มูลจากจากอนุทินบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์เน้ือหา  ตีความ สรุป เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงกระบวนการ          
จดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป   
   

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
                      ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 

1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ที่ได้รับการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอืกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนมต ิ
             จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย                     
จ านวนทั้งส้ิน 48 คน โดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนยั คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่านกัเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก ก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 17.92                      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.39  และหลงัการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 30.06  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.65   
แสดงวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ  
ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน   
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงั 
                เรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใช ้
                การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ (N = 48)                 
 

การวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จ านวน
นกัเรียน 

(n) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ก่อนเรียน 48 40 17.92 5.39 
หลงัเรียน 48 40 30.06 3.65 

            
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  
                 ดา้นความจ า ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ และการวิเคราะห์  หลงัจากไดรั้บการเรียนโดยใชก้าร 
                 เรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ (N = 48)                  
 

เน้ือหา 
จ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัพฤติกรรมต่างๆ (ร้อยละ) 

ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้ การวิเคราะห ์
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. โครงสร้างดอกและชนิดของดอก 28 
(58.33) 

40 
(83.33) 

30 
(62.50) 

42 
(87.50) 

23 
(47.92) 

34 
(70.83) 

- - 

2.การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชดอก 
การถ่ายละอองเรณู  และการปฏิสนธิ
ซอ้น 

22 
(45.83) 

37 
(77.08) 

19 
(39.58) 

33 
(68.75) 

24 
(50.00) 

34 
(70.83) 

- - 

3.  การเกิดผล   ชนิดของผล  การเกิด
เมลด็   และส่วนประกอบของเมลด็                       

20 
(41.67) 

34 
(70.83) 

22 
(45.83) 

35 
(72.92) 

21 
(43.75) 

32 
(66.67) 

- - 

4. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การงอกของเมลด็  
การพกัตวัของเมลด็   การตรวจสอบ
คุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ 

- - - - 24 
(50.00) 

40 
(83.33) 

17 
(35.42) 

34 
(70.83) 

5. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของ
พืชดอก   การขยายพนัธ์ุพืช                                  
และการวดัการเจริญเติบโตของพชื                                                                                                                                                                                                                                                              

25 
(52.08) 

42 
(87.50) 

21 
(43.75) 

38 
(79.16) 

20 
(41.67) 

37 
(77.08) 

19 
(39.58) 

35 
(72.92) 

ค่าเฉล่ีย 
24 

(50.00) 
38 

(79.16) 
23 

(47.92) 
37 

(77.08) 
22 

(45.83) 
36 

(75.00) 
18 

(37.50) 
35 

(72.91) 
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            จากตารางท่ี 2  ผูวิ้จยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ สูงกว่าก่อนเรียน โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการ
เรียนทั้ง 4 ดา้นสูงกวา่ก่อนเรียน และอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าร้อยละ 50   ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิดา้นต่างๆ แตกต่างกนั
ไปในแต่ละเน้ือหา เช่น  เร่ืองที่ 1 โครงสร้างดอกและชนิดของดอก   หลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ  พบว่านกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมท่ีการพฒันาเพ่ิมข้ึน
จากก่อนเรียนมากท่ีสุด คือ ความเขา้ใจ โดยก่อนเรียนนกัเรียนร้อยละ 58.33 สามารถบอกเก่ียวกบัความ
แตกต่างของชนิดดอกได ้ เช่น ดอกเด่ียวมีดอกเดียวบนหน่ึงกา้นดอก แต่ดอกช่อมีหลายดอกบนหน่ึงกา้น
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศไม่จ าเป็นตอ้งเป็นดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วน แค่มีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย
ครบ เป็นตน้ และหลงัเรียนนกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งในประเดน็น้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  87.50 
เร่ืองที่ 2  การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู  และการปฏิสนธิซอ้น  หลงัเรียนดว้ยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ พบว่านกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมท่ี
การพฒันาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนมากท่ีสุด คือ ความจ า โดยก่อนเรียนนกัเรียนร้อยละ 45.83 สามารถบอกได้
วา่การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุและการปฏิสนธิซอ้นของพืชดอกมีลกัษณะอยา่งไร เช่น เจเนอเรทีฟนิวเคลียสจะ
แบ่งแบบไมโทซิสเพ่ือสร้างสองสเปิร์มนิวเคลียสซ่ึงมีโครโมโซมเป็น n ก่อนจะเขา้ปฏิสนธิกบัเซลลไ์ข่
และโพลาร์นิวเคลียสแลว้ไดไ้ซโกตท่ีมีโครโมโซมเป็น 2n และ 3n ตามล าดบั  เป็นตน้ และหลงัเรียน
นกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งในประเดน็น้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  77.08    เร่ืองที่ 3 การเกิดผล   ชนิด
ของผล  การเกิดเมลด็   และส่วนประกอบของเมลด็   หลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ   พบว่านกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมท่ีการพฒันาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน
มากท่ีสุด คือ ความเขา้ใจ  โดยก่อนเรียนนกัเรียนร้อยละ 45.83 สามารถบอกไดว้่าการเกิดผลและชนิดของ
ผลมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร  เช่น แตงโมและมะละกอ คือผลเด่ียวท่ีเกิดจากดอกเด่ียว 1 ดอก 1 รังไข่ท่ีมี
หลายออวลุ  ส่วนองุ่นและล าไย คือผลเด่ียวท่ีเกิดจาก 1 รังไข่ ของ 1 ดอกยอ่ยบนช่อดอก  เป็นตน้ และหลงั
เรียนนกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งในประเด็นน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  72.92  เร่ืองที่ 4 ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการงอกของเมลด็  การพกัตวัของเมลด็  และการตรวจสอบคุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ   หลงัเรียนดว้ยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ  พบว่านกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมท่ี
การพฒันาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนมากท่ีสุด คือ การน าไปใช ้ โดยก่อนเรียนนกัเรียนร้อยละ 50.00  สามารถ
บอกไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการงอกของเมลด็มีอะไรบา้ง  และการตรวจสอบคุณภาพของเมลด็พนัธ์ุมีวิธีการ
อยา่งไร เช่น น ้าและความช้ืนคือปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้ปลือกเมลด็อ่อนตวั ง่ายต่อการงอก และหากจะน า
เมล็ดพนัธ์ุไปปลูกตอ้งตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุโดยใช้วิธีตรวจวดัดชันีการงอกของเมล็ด
ก่อน   เป็นตน้ และหลงัเรียนนกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งในประเดน็น้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  83.33   
เร่ืองที่ 5 การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชดอก  การขยายพนัธ์ุพืช  และการวดัการเจริญเติบโตของพืช                                                                                                                                                                                                                                                             
หลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ  พบว่านกัเรียนมี
ระดบัพฤติกรรมท่ีการพฒันาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนมากท่ีสุด คือ ความจ า โดยก่อนเรียนนกัเรียนร้อยละ 
52.08  สามารถบอกไดว้่า การวดัการเจริญเติบโตของพืชมีความเหมือนหรือแตกต่างกบัการวดัการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1580 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

 

 

61 

เจริญเติบโตของสัตวอ์ย่างไร เช่น กราฟการเจริญเติบโตของพืชและสัตวมี์ลกัษณะของกราฟเป็นรูปตวั S 
เหมือนกนั  เป็นตน้ และหลงัเรียนนกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งในประเด็นน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  
87.50   
      
2. ความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มต่ีอการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพชืดอก             
เมือ่ได้รับการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอืกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผังมโนมติ 
            หลงัเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  เป็นแบบลิเคิร์ต (Likert scale)  จ านวน 25 ข้อ                   
ถามคลอบคลุม 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นส่ือการสอน  ดา้นบทบาทครูผูส้อน  
ดา้นบทบาทนกัเรียน  และดา้นบรรยากาศในหอ้งเรียน  วิเคราะห์ค าตอบรายขอ้ รายดา้น และภาพรวม    
หาค่าเฉล่ียและแปลความหมาย น าขอ้มูลจากอนุทินบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมาตีความ
และสรุป เรียบเรียง  ประกอบ  สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 3 
               
ตารางที่ 3 จ านวนของนกัเรียน  คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก   เม่ือไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน         
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนมติ (N = 48)                 

  

รายการวดั 
ความพึงพอใจ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้ รวม 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

 

 

 
 

S.D. 

 
 

 

การแปลผล 
ระดบัความพึงพอใจ 
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ดบั

สูง
ที่สุ

ด 

ระ
ดบั

สูง
 

ระ
ดบั

 ป
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าง
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ระ
ดบั

 ต
 ่าม
าก

 

1. ดา้นกิจกรรม 
    การเรียนการสอน 

- 48 - - - 48 4.14 0.54 ระดบัสูง 

2. ดา้นส่ือการสอน - 39 9 - - 48 4.24 0.67 ระดบัสูง 
3. ดา้นบทบาทครูผูส้อน   1 35 11 1 - 48 4.17 0.67 ระดบัสูง 
4. ดา้นบทบาทนกัเรียน - 33 15 - - 48 4.11 0.60 ระดบัสูง 
5. ดา้นบรรยากาศใน   
    หอ้งเรียน 

- 42 6 - - 48 4.13 0.78 ระดบัสูง 

เฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น - 43 5 - - 48 4.16) 0.65 ระดบัสูง 
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            จากตารางท่ี 3 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก
ทั้ง 5 ดา้นในระดบัสูง โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นบรรยากาศในห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการสรุปผลท่ีได้จากบนัทึกหลงัสอนของครูและอนุทิน
บนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีพบว่ารูปแบบกิจกรรม ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน 
ขณะเรียนนกัเรียนรู้สึกมีความสุขและชอบเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก   นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  จากการลงมือปฏิบติัจริง  ส่ือการสอนท่ีใชท้ าให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่ม  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถามและให้ค าปรึกษาเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา  
ส่งเสริมให้นักเรียนไดท้ างานร่วมกนั  นักเรียนมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา  มีความมัน่ใจในการออกแบบกิจกรรมสืบคน้ดว้ยตนเองมากข้ึน  บรรยากาศ
ในชั้นเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยากคน้ควา้หาค าตอบ และสร้างองคค์วามรู้จาก
การลงมือปฏิบติัจริง   นกัเรียนส่วนมากชอบแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน  มีความมัน่ใจท่ีจะอธิบาย
ข้อมูลจากการสืบค้นเพ่ือให้ความรู้กับผูอ่ื้น  คุ ้นเคยกับการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  และสามารถ
ประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะเช่ือมโยงกบัรายวิชาอ่ืนๆได ้

 
อภิปรายผล  
            ผลการศึกษาการจัดการเ รียนรู้แบบร่วมมือกันสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผัง               
มโนมติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง การสืบพนัธ์ุ
ของพืชดอก  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู ้เ รียนร่วมมือกันในการเรียน  เน้นการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน(5E) โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มคละ
ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ในบางขั้นตอนของการสอน และใชผ้งัมโนมติสรุปบทเรียนทุกคร้ัง  พบวา่ 
             1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ก่อนการจดัการ
เรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 17.92 และหลงัการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็น 30.06   และนกัเรียนมีพฤติกรรม
ดา้นการเรียนทั้ง 4 ดา้นสูงกว่าก่อนเรียน และอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าร้อยละ 50  โดยนกัเรียนมีพฤติกรรม
ทางการเรียนในดา้นความจ าก่อนเรียน ร้อยละ 50.00 หลงัเรียนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 79.16   มีพฤติกรรม
ทางการเรียนในดา้นความเขา้ใจก่อนเรียน ร้อยละ 47.92  หลงัเรียนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77.08  มีพฤติกรรม
ทางการเรียนในดา้นการน าไปใช ้ก่อนเรียน ร้อยละ 45.83  หลงัเรียนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 75.00  และมี
พฤติกรรมทางการเรียนในดา้นการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน ร้อยละ 37.50 หลงัเรียนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
72.91  ซ่ึงนกัเรียนมีพฒันาการของพฤติกรรมทั้ง 4 ดา้น สูงท่ีสุดในเน้ือหาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการงอกของ
เมล็ด  การพกัตวัของเมล็ด  การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืช
ดอก การขยายพนัธ์ุพืช และการวดัการเจริญเติบโตของพืช  อาจเป็นเพราะนกัเรียนได้มีโอกาสสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเอง กิจกรรมปฏิบติัการท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนๆในแต่ละกลุ่มโดยสวมบทบาทเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ  หลงัจบบทเรียนไดส้รุปความรู้และแนวคิดท่ีไดใ้นรูปแผนผงัมโนมติ  จึงท าให้นกัเรียนแม่น
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ในเน้ือหา  จ าได ้ เขา้ใจ และวิเคราะห์ค าถามไดง่้ายข้ึน   ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัรอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะ 
(2555)  ท่ีไดท้ าการศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนในสังคม                    
พหุวฒันธรรม เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทกัษะวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ผลท่ีได้พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทักษะ
วิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการ
เรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน  นกัเรียนรู้จกัคน้หาค าตอบ
ดว้ยตนเองจากส่ิงท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้   และศรีบุญตาม โจมศรี(2553) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธะเคมี โดย
ใชว้ฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ   ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 80.95 ของ
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑร้์อยละ 70  นกัเรียนแสดงความเห็นว่าการท าแผนผงัมโน
มติช่วยเพ่ิมความเขา้ใจ เพราะเป็นการสรุปเน้ือหาท่ีเรียน มองเห็นภาพไดช้ดัเจน ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย   
แสดงว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช ้       วฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกบัแผนผงัมโนมติส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฎั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้
ดว้ยตนเอง    
             2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก พบว่านกัเรียนมีความพึง
พอใจในระดบัสูงทั้ง 5 ดา้น เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรม ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน 
ขณะเรียนนกัเรียนรู้สึกมีความสุขและชอบเรียน กิจกรรมและบรรยากาศในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยากคน้ควา้หาค าตอบ และสร้างองคค์วามรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง   นกัเรียนมี
ส่วนร่วมระดมความคิดเห็นและใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา  ส่ือการสอนท่ีใชท้ าให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่ม  ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้ซักถามและให้ค าปรึกษาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน   
สอดคลอ้งกบัสุขสันต ์หัตถสาร(2550)  ศึกษาผลของการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานกลุ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ พบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และคะแนนเฉล่ียดา้นเจตคติต่อการเรียนของ
นักเรียนคือ 4.59 ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีดีมาก  และสอดคล้องกับประสพพร  อันบุรี(2554)  ท่ีได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน(5E) ตาม
แนวทางของ สสวท.  พบว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ มีความสนุกสนานกบัการเรียนมาก 
ท าให้เกิดผลด้านพฤติกรรมท่ีดี มีความอยากรู้อยากเห็นในกิจกรรมท่ีปฏิบติั  มีความเพียรพยายามหา
เหตุผลในการหาค าตอบ  มีความเป็นกลัยานมิตรและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
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ข้อเสนอแนะ       
1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
            นกัเรียนส่วนมากชอบแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน แต่นกัเรียนบางส่วนยงัเกิดความเครียด 
เพราะตอ้งขบคิดปัญหาตลอดเวลา และรูปแบบการท ากิจกรรมในแต่ละขั้น เช่น ขั้นส ารวจและคน้หา 
ตอ้งท างานแบบรีบเร่งภายใตเ้วลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั   จึงท าใหข้าดความมัน่ใจและรู้สึกเบ่ือหน่าย   ไม่อยาก
ท ากิจกรรมกลุ่ม  และบางคนไม่ชอบสรุปบทเรียนในรูปแผนผงัมโนมติ    ครูจึงควรยืดหยุ่นในเร่ืองของ
เวลาในการท ากิจกรรมและปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหห้ลากหลายข้ึน เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความ
แตกต่างกนั และเน่ืองจากเวลาท่ีใชใ้นการสอนมีจ ากดั  ครูจึงตอ้งวางแผนการมอบหมายงานให้ผูเ้รียน
อย่างรอบคอบ  เช่น การแจง้ใหน้กัเรียนเตรียมศึกษาขอ้มูลและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นแต่ละเร่ืองของการ
จดัการเรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์  เป็นตน้  ครูผูส้อนตอ้งปฐมนิเทศใหน้กัเรียนไดรู้้บทบาทของตนเองว่า
ทุกคนควรเปิดใจกวา้งท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล  ครูควรมีเทคนิคในการตั้ ง
ค าถามวางตวัเป็นกลัยามิตรท่ีดี  มีความเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส ส่งเสริมและพร้อมท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนตลอดเวลา เตรียมความพร้อมของกิจกรรมในทุกขั้นตอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้ตอบค าถามและถามครู กลา้ท่ีจะน าเสนอขอ้มูลหรือองคค์วามรู้ท่ีคน้พบ
เพ่ือท่ีจะบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
           ควรใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้
แผนผงัมโนมติ  ในการศึกษาหรือพฒันาพฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ  เช่น ทกัษะการคิดชั้นสูง ท่ีนอกเหนือจาก
การคิดวิเคราะห ์ไดแ้ก่ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ   คิดสงัเคราะห์   คิดสร้างสรรค ์หรือคิดไตร่ตรอง เป็นตน้   
และควรวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนกัเรียนทั้งก่อนเรียน ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูเปรียบเทียบ  และสรุปการพฒันาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนไดช้ดัเจนข้ึน 
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ศักยภาพการจัดการทีมีผลต่อความสําเร็จของชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

The Management Potential affecting the Farmer’s Success In Bang Len District, 
Nakhonpathom Province 
 
วสนนัทน์ ศิริเลิศสกลุ, ผศ. ดร. วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์  

 สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยันีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือศึกษาศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา ในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 2) เพือศึกษาถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนา 

ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 3) เพือศึกษาอิทธิพลของศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผน

เพาะปลูก การรักษามาตรฐานการผลิต การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี การจดัการ

ดา้นโลจิสติกส์ และการบริหารดา้นการเงิน ต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 4) เพือศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดา้นการให้ความรู้ และ

พฒันาชาวนา การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมาย

คุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 380  คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บ

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการจดัการทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนาามากทีสุดคือ การรักษามาตรฐานการผลิต (  = 0.315, p < 0.05) รองลงมาคือการจดัการ

ดา้นโลจิสติกส์ (  = 0.214, p < 0.05) 2) การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนาทีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาามากทีสุดคือ การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา (  = 

0.694, p < 0.05) รองลงมาคือการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา  (  = 0.276, p < 0.05)  3) ศกัยภาพ

จดัการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต การจดัการด้านโลจิสติกส์ การบริหารดา้นการเงิน มีอิทธิพล

ทางบวกกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา โดยตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัสามารถอธิบายตวัแปรตามได้

ร้อยละ 17.6 4) การได้รับการสนบัสนนัจากภาครัฐดา้นการให้ความรู้ และพฒันาชาวนา การให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงิน การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ทีมีอิทธิพล

ทางบวกกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา โดยตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัสามารถอธิบายตวัแปรตามได้

ร้อยละ 34.8 ไดมี้การสรุปแลอภิปรายผลรวมทงัประโยชน์ของการศึกษา 
 กอด 

คาํสําคญั : ความสาํเร็จ, ศกัยภาพการจดัการ, การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
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Abstract 

 The purpose of this research was studied 1) The management potential of 
farmer’s in Bang Len district, Nakhonpathom province. 2) The obtaining support 
from government of farmer’s in Bang Len district, Nakhonpathom province. 3) The 
impacts of management potential on farmers’ success. 4) The impacts of obtaining 
support from government on farmers’ success.  The respondents were farmers in Bang 
Len district, Nakhonpathom province with 380 samples. The data was analyzed to 
generate frequency table, Percentage, Standard deviation and Multiple Regression 
Analysis. The result found that 1) The most impact management potential was 
Standard controlling (  = 0.315, p < 0.05) and subordinating was Logistics 
management (  = 0.214, p < 0.05). 2) The most impact obtaining support from 
government was Furtherance farmer protection policies  (  = 0.694, p < 0.05) and 
subordinating was Awareness and development (  = 0.276, p < 0.05) 3) The 
management potential of Standard Controlling, Logistics Management and Financial 
Management had positive impacts to  farmer’s success, all independent variables 
could be describe dependent variables as 17.6% according to the summary 4) The 
obtaining support from government of Awareness and Development, Finance 
Assistance, Farmer Protection Policies and Infrastructure Development had positive 
impacts to farmer’s success, all independent variables could be describe dependent 
variables as 34.8% according to the summary, discussion and benefits of this study.  
 
Keywords: Success, Management potential, Obtaining support from government  
 

บทนํา  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึง

ทาํใหร้ายไดห้ลกัของประเทศมาจากสินคา้เกษตร โดยเฉพาะขา้ว สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555 : 1-

3) ไดร้ายงานสถิติความตอ้งการบริโภคขา้วทวัโลกมีอตัราเพิมสูงขึนคิดเป็นร้อยละ 1.57 โดยประเทศไทย

มีเนือทีเก็บเกียวผลผลิตโดยแยกเป็นนาปี และนาปรัง โดยนาปีมีเนือทีเก็บเกียวในปี 2555 คือ 61.08 ลา้นไร่ 

ผลผลิต 23.27 ลา้นตนัขา้วเปลือก ผลผลิตเพิมขึนร้อยละ 0.99 ในดา้นการส่งออกประเทศทีมีบทบาทมาก

ทีสุดคืออินเดีย เวยีดนาม และไทย ตามลาํดบั โดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออก 6.50 ลา้นตนั ส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 17.01 

  ภาคกลางเป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วทีใหญ่ทีสุดของประเทศ โดยพืนทีจงัหวดันครปฐมขา้วเป็น

พืชทีนิยมปลูกกนัมากในเขตอาํเภอ บางเลน จงัหวดันครปฐม มีพืนทีปลูกขา้วทงัหมด 188,954 ไร่ (กรม

ส่งเสริมการเกษตร 2555) เนืองจากสภาพภูมิประเทศของอาํเภอบางเลนเป็นพืนทีราบลุ่ม สภาพอากาศใน

ประเทศเอืออาํนวย มีปริมาณนาํเพียงพออยู่ใกลแ้หล่งนาํ และชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทงั

คนในอาํเภอบางเลนประกอบอาชีพการทาํนามาตงัแต่สมยับรรพบุรุษ อีกทงัภาครัฐยงัมีการสนบัสนุน

เกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนือง จึงทาํใหช้าวนาในอาํเภอบางเลนยงัยึดอาชีพการทาํนาสืบมา 
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 ในปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจนนัย่อมมีการแข่งขนั ในภาคการเกษตรก็ตอ้งปรับตวัเพือให้ทนั

ต่อการการแข่งขนั นอกจากจะแข่งขนัภายในประเทศแลว้ภาคการเกษตรยงัมีบทบาทในดา้นการส่งออก

ของประเทศ ดงันนัจึงเป็นการแข่งขนักบัประเทศเกษตรอืนๆ องค์กรจึงตอ้งพิจารณาองค์ประกอบทงั

สิงแวดลอ้มภายนอก และสิงแวดลอ้มภายใน รวมทงัปัจจยัดา้นอืนๆทีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ขององคก์ร  

  จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวคิดเกียวกบัการจดัการทีนาํไปสู่ความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนานนั พบว่ามีปัจจยั  2 ปัจจยัการจดัการทีมีผลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา คือ 1) 

ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา ไดแ้ก่ การวางแผนเพาะปลูก การรักษามาตรฐานการผลิต การ

ประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวชิาการและเทคโนโลยี การจดัการดา้นโลจิสติกส์ และการบริหารดา้นการเงิน 2) 

การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ไดแ้ก่ การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การไดรั้บความช่วยเหลือ

ทางการเงิน การจดัตงัศูนย์ขา้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันา

โครงสร้างพืนฐาน 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้จิยัมีความประสงคใ์นการศึกษาถึง ศกัยภาพการจดัการทีมีผลต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เพือนําข้อมูลทีได้จากการ

ศึกษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ การพฒันากระบวนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด และรองรับกบัการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางให้กบัผูที้สนใจ

ในเรืองนีนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพือศึกษาศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลนจงัหวดันครปฐม          

  2. เพือศึกษาถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน

จงัหวดันครปฐม          

  3. เพือศึกษาอิทธิพลของศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลูก การรักษามาตรฐาน

การผลิต การประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวชิาการและเทคโนโลยี การจดัการดา้นโลจิสติกส์ และการบริหารดา้น

การเงิน ต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 4. เพือศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดา้นการให้ความรู้ และพฒันา

ชาวนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตงัศูนย์ข้าวช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมาย

คุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวจิยัทีเกียวขอ้ง หลงัจากนนัจึงนาํมากาํหนด

กรอบแนวคิดดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที 1 ศักยภาพในการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา                                              

.  สมมติฐานย่อยที 1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

   สมมติฐานย่อยที 1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

   สมมติฐานย่อยที 1.3 การประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

   สมมติฐานย่อยที 1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา  

   สมมติฐานย่อยที 1.5 การบริหารดา้นการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

ตัวแปรอิสระ 

ศักยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนา 
1. การวางแผนเพาะปลูก 
2. การรักษามาตรฐานการผลิต 

3. การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี

4. การจดัการดา้นโลจิสติกส์  
5. การบริหารดา้นการเงิน ตัวแปรตาม 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ตัวแปรอิสระ 
การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1. การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 

2. การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

3. การจดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

4. การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

5. การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 
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 สมมติฐานที 2 การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานย่อยที 2.1 การได้รับความรู้ และพฒันาชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานย่อยที 2.2 การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานย่อยที 2.3 การจดัตงัศูนย์ข้าวช่วยเหลือชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา   

  สมมติฐานย่อยที 2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  สมมติฐานย่อยที 2.5 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา    

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

จาํนวน 7,491 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร 2555) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 ขนาดตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยักาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทาง ทาโร่ยา ยามาเน่ โดยผูว้ิจยั

การสุ่มแบบตามสะดวก ทีระดบัความเชือมนัที ร้อยละ 95 จะไดข้นาดตวัอย่างไม่นอ้ยกวา่ 380 คน 

 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน 

ไดแ้ก่ ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของเกษตรกร ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัศกัยภาพ

การจดัการของเกษตรกรชาวนา ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ตอนที 

4  แบบสอบถามเกียวกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา และตอนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการเกษตรกรชาวนา รวมทงัสิน 66 ขอ้  

 โดยแบบสอบถามตอนที 1 เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) โดย

ใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว สําหรับตอนที 3, 4 เป็นแบบสอบถามวดัประมาณค่า Likert Scale (Likert, 

1970: 175) จาํนวน 5 ระดบั โดยระดบั 1 เท่ากบัเห็นดว้ยน้อยทีสุด ถึง ระดบั 5 เท่ากบัเห็นดว้ยมากทีสุด 

ส่วนตอนที 6 เป็นคาํถามปลายเปิด 

 การทดสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 ดาํเนินการทดสอบคุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 2 ส่วน ดงันี 
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     1. การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และการตรวจสอบความ

เทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยนาํแบบสอบถามไปถามผูท้รงคุณวฒิุ เพือทาํการพิจารณา

และตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาในแบบสอบถาม รวมถึงโครงสร้างของชุดคาํถามทีใช้วดัค่าตวั

แปรต่างๆ แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ข 

     2. การทดสอบความเชือมนัของชุดคาํถามทีใชว้ดัตวัแปร (Reliability of Measurement) 

ดาํเนินการดงันี 

    ผูว้จิยัตรวจสอบหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ของเครืองมือวดัโดยใช้

เทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence) พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่า

ระหวา่ง 0.50 -1.00 แสดงวา่ขอ้คาถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและสามารถนามาใช้

ในการสอบถามไดจ้ริง ค่าความเชือมนั (Reliability) ของเครืองมือวดัดว้ยค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอน

บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเชือมนัของขอ้คาํถามถามแต่ละดา้นมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.783 – 0.9355 ซึงมีค่ามากกวา่ 0.70 ซึงแสดงวา่เครืองมือมีค่าความเชือมนัสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 

99) ดงัแสดงในตารางที 1  

 

ตารางที 1 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธิแอลฟา 

ตัวแปร 
ค่านําหนักองค์ประกอบ 

(Factor  Loading) 

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา 

(Cronbach’s Alpha) 

ศักยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนา 

การวางแผนเพาะปลูก 0.707 – 0.886 0.829 

การรักษามาตรฐานการผลิต 0.779 – 0.893 0.892 

การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี 0.768 – 0.816 0.788 

การจดัการดา้นการโลจิสติกส์ 0.761 – 0.914 0.894 

การบริหารดา้นการเงิน 0.770 – 0.934 0.936 

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 0.792 – 0.912 0.920 

การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 0.747 – 0.816 0.783 

การจดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 0.828 – 0.913 0.916 

การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 0.884 – 0.898 0.915 

การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 0.798 – 0.911 0.913 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 0.872 – 0.950 0.955 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นโดยอาศัยสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบดว้ย ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพือทดสอบคุณสมบติัของ

ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เมือทดสอบแลว้พบวา่ตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เมือสํารวจข้อมูลตามแบบแผนการสุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลพบวา่ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 380 ชุดมีความสมบูรณ์ จากนนันาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพือการวจิยั และพบผลการศึกษาดงันี 
 1. กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในครังนี จาํนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.10) มีอายุ

อยู่ระหวา่ง 31 - 45 ปี (ร้อยละ 45.50) มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 54.60) มี

เนือทีปลูกขา้ว 10 - 30 ไร่ (ร้อยละ 32.10) โดยเป็นพืนทีเช่าเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.90) แหล่งเงินทุนที

ใชม้าจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 67.60) ใชแ้รงงานคนในการทาํนา 7 – 10 คน (ร้อย

ละ 41.30) ส่วนมากเป็นสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 41.80) ใชเ้ครืองจกัรเป็นแรงงานหลกัในการทาํนา 

(ร้อยละ 44.50) 

 2. เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีความสําเร็จในการทาํนาใน

ระดบัมากทีสุด ทงัโดยรวมและรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัความสําเร็จจากมากไปน้อย ดงันี ความสามารถลด

ตน้ทุนในการดูแลพืนทีทาํนาไดม้ากขึน การไดรั้บผลกาํไร (ส่วนต่าง) เพิมขึน เมือเทียบกบัช่วงทีผ่านมา 

ผูรั้บซือพึงพอใจในคุณภาพของผลผลิตขา้วทีไดรั้บซือ การมีผลผลิตขา้วปริมาณมากขึน การมียอดขายมาก

ขึนเมือเทียบกบัช่วงทีผ่านมา การมีผลผลิตขา้วทีมีคุณภาพคงที คุณภาพของผลผลิตขา้วของท่านเป็นที

ยอมรับในตลาด และการมีรายไดที้แน่นอนจากการขายผลผลิต 

 3.  เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีศกัยภาพการจดัการโดยรวมใน

ระดบัมากทีสุด โดยเกษตรกรมีศกัยภาพการจดัการ ดา้นการบริการดา้นการเงินสูงทีสุด ( X = 4.40, S.D. = 

0.71) รองลงมาคือ ดา้นการประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวชิาการและเทคโนโลยี ( X = 4.29, S.D. = 0.99) ส่วน

ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต ( X = 4.23, S.D. = 0.71) ดา้นการวางแผนเพาะปลูก ( X = 4.16, S.D. = 

0.76) และดา้นโลจิสติกส์ ( X = 4.12, S.D. = 0.96) นอ้ยตามลาํดบั 

 4. เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ในระดบัมากทีสุดทงัโดยรวม และรายขอ้ โดยการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความรู้ 
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และพฒันาชาวนาสูงทีสุด ( X = 4.46, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

( X = 4.45, S.D. = 0.64) ส่วนดา้นการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ( X = 4.41, S.D. = 0.69) ดา้นการส่งเสริม

กฎหมายคุม้ครองชาวนา ( X = 4.38, S.D. = 0.70) และดา้นการจดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา ( X = 4.30, 

S.D. = 0.63) นอ้ยตามลาํดบั 

 5. ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แต่ละตวัแปร เพือหลีกเลยีงปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที 

สูงจนเกินไป ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาค่า VIF พบว่าค่า VIF 

ของตวัแปรอิสระ ของศกัยภาพการจดัการมีค่าตงัแต่ 1.020 – 1.227 มีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ

มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย ดงัตารางที 2  
 

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของศกัยภาพการจัดการกบั

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ตัวแปร ความสําเร็จ การวางแผน การรักษา การประยุกต์ โลจิสติกส์ การเงิน VIF 

 4.47 4.16 4.23 4.29 4.12 4.40  

S.D. 0.60 0.71 0.71 0.99 0.96 0.71  

ความสาํเร็จ        

การวางแผน 0.047      1.020 

การรักษา 0.317** 0.084*     1.082 

การประยุกต ์ 0.187** 0.002 0.247**    1.227 

โลจิสติกส ์ 0.295** 0.110* 0.175** 0.330**   1.188 

การเงิน 0.213** 0.007 0.101* 0.285** 0.262**  1.128 

*p<0.05, **p<0.01 
 

 6. ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แต่ละตวัแปร เพือหลีกเลยีงปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที

สูงจนเกินไป ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาค่า VIF พบวา่ค่า VIF 

ของตวัแปรอิสระ ของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ มีค่าตงัแต่ 1.230 – 1.605 มีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดง

วา่ตวัแปรอสิระมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย ดงัตารางที 3 
 

ตารางที 3 ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการไดรั้บการสนับสนุน

จากภาครัฐกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ตัวแปร ความสําเร็จ ความรู้ ช่วยการเงิน ศูนย์ข้าว กฎหมาย โครงสร้าง VIF 

 
4.47 4.46 4.45 4.30 4.38 4.41  

S.D. 0.60 0.66 0.64 0.63 0.70 0.69  

ความสาํเร็จ        

ความรู้ 0.295**      1.234 

ช่วยการเงิน 0.234** -0.008     1.230 
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ตารางที 3 ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการไดรั้บการสนับสนุน

จากภาครัฐกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา (ต่อ) 

ตัวแปร ความสําเร็จ ความรู้ ช่วยการเงิน ศูนย์ข้าว กฎหมาย โครงสร้าง VIF 

ศูนยข์า้ว 0.149** 0.030 0.386**    1.605 

กฎหมาย 0.482** 0.052 0.338** 0.606*   1.492 

โครงสร้าง 0.360** 0.402** 0.109* 0.418** 0.399**  1.599 

*p<0.05, **p<0.01 

  

 7. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตวัแปรศักยภาพการจดัการทีมีผลต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาคือ ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต (  = 0.315, p < 0.05) รองลงมาคือ

การจดัการดา้นโลจิสติกส์ (  = 0.214, p < 0.05) และการบริหารดา้นการเงิน (  = 0.146, p < 0.05) 

ตามลาํดบั ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติที 0.05 

 ศักยภาพการจดัการไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาคือ การวางแผน

เพาะปลูก (  = 0.001, p > 0.05) และการประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวชิาการและเทคโนโลยี (  = 0.014 , p > 

0.05) ดงันนัสมมติฐานที 1 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.2, 1.4 และ 1.5 และปฏิเสธสมมติฐานรอง 1.1 และ 

1. 3อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัสามารถอธิบายตวัแปรตามได้

ร้อยละ 17.6 ดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธิถดถอยของศกัยภาพการจดัการทีมีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

ศักยภาพการจัดการของเกษตรกร

ชาวนา 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

t P-value ค่าสัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐาน 

(  )  

ค่าความคลาดเคลอืน 

ค่าคงที (α) 21.174 1.938 10.965 0.000*** 

การวางแผนเพาะปลูก 0.001 0.052 0.100 0.992 

การรักษามาตรฐานการผลิต 0.315 0.058 5.387 0.000*** 

การประยุกตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการ

และเทคโนโลยี 

0.014 0.042 0.328 0.743 

การจดัการดา้นโลจิสติกส ์ 0.214 0.052 4.107 0.000*** 

การบริหารดา้นการเงิน 0.146 0.058 2.539 0.012* 

F = 15.933 , P = 0.000 ,
2R = 0.176 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

  

 8. ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ตวัแปรการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐที

มีผลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา คือ การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา (  = 0.694, p < 0.05) 
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รองลงมาคือการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา (  = 0.276, p < 0.05) การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

(  = 0.266, p < 0.05) การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน (  = 0.163, p < 0.05) ตามลาํดบั 

 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐทีไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาคือ การ

จดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา (  = -0.215 p > 0.05) ดงันนัสมมติฐานที 2 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.1, 

1.2, 1.4 และ 1.5 และปฏิเสธสมมติฐานรอง 1.3 ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติที 0.05 โดยตวัแปรอิสระทุกตวั

รวมกนัสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 34.8 ดงัตารางที 5 
 

ตารางที 5 การทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธิถดถอยของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

t P-value 
ค่าสัมประสิทธิความ

ถดถอยมาตรฐาน 

(  )  

ค่าความคลาดเคลอืน 

ค่าคงที (α) 15.577 1.768 8.810 0.000*** 

การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 0.276 0.060 4.571 0.000*** 

การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 0.163 0.520 3.101 0.002** 

การจดัตงัศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา -0.215 0.520 -4.123 0.600 
การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 0.694 0.650 9.167 0.000*** 
การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 0.266 0.086 3.105 0.002** 
F = 39.949 , P = 0.000 ,

2R =0.348 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษานีไดส้ะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพจดัการทีมีผลต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา ในเขตอาํเภอ บางเลน จงัหวดันครปฐม ดงันี 

 ด้านศักยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนา 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลูกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ดงัแสดง

ในตารางที 2) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ การจะทาํนาในแต่ละรอบนนัจะตอ้งมีการคดัเลือกพนัธ์ขา้วเพือ

นาํมาใชป้ลูกเป็นขนัตน้ อีกทงัยงัตอ้งมีแหล่งทีจะสามารถหาซือเมลด็พนัธ์ขา้วปลูกทีดีไดอ้ีกดว้ย จึงจะทาํ

ให้ไดผ้ลผลิตทีดี ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Michael Porter : 1985) ในกิจกรรมหลกั คือ

กิจกรรมการนาํวตัถุดิบเขา้สู่การผลิต บริการ หรือโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbround Logistics) 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิตภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 2) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการทาํนาในแต่ละรอบหากจะใหไ้ดผ้ลผลิตทีดี และ

มีคุณภาพตอ้งอาศยัขนัตอนการปลูกทีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะพืนที อากาศ และนาํ อีกทงัยงัตอ้งหมนั

ตรวจดูขา้วทีปลูกวา่มีโรคหรือไม่ เพือทีจะรักษาโรคไดท้นัท่วงทีก่อนทีจะเกิดการระบาด รวมถึงการใช้
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แรงงานทีเหมาะสมทงัแรงงานคน และเครืองจกัร ซึงสอดคลอ้งแนวคิดของ วชิรพงษ ์สาลีสิงห์ (2548) ได้

กล่าวไวว้า่คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ซึงมีผลต่อธุรกิจ การ

บริหารคุณภาพ จึงจดัไดว้า่เป็นหวัใจหลกัของการบริหารการผลิต และการบริหารธุรกิจขององคก์ร 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการประยุกตเ์ทคนิควธีิทางวชิาการและเทคโนโลยีในภาพรวม

อยู่ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 2) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการทีเกษตรกรไดรั้บองคค์วามรู้สืบ

ต่อมาจากครอบครัว เพราะส่วนใหญ่เป็นอาชีพทีทาํสืบต่อกนัมา ซึงตอ้งนาํเอาองคค์วามรู้มาประยุกตใ์ชใ้ห้

เขา้กบัเครืองมือหรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใชร้ถไถนา รถเกียวขา้วเป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมสนบัสนุน ในกิจกรรมการพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development)   

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการจดัการดา้นจิสติกส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ดงัแสดง

ในตารางที 2) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ หลงัการเก็บเกียวขา้วแลว้ เกษตรกรชาวนามีการวางแผน กาํหนด

ระยะเวลาเพือใหพ่้อคา้คนกลางมารับซือขา้วทีเกียวไดใ้นขณะทีขา้วยงัมีคุณภาพ ความชืนตาํ ซึงสอดคลอ้ง

กบัทีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2552) ไดก้ล่าววา่ การขนส่งเป็นกิจกรรมทีมีความสําคญัมากใน

การจดัการโลจิสติกส์  

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการบริหารดา้รการเงินในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (ดงั

แสดงในตารางที 2) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะเกษตรกรชาวนาตอ้งบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการทาํนาแต่

ละรอบเพือใหเ้กิดสภาพคล่อง โดยการพยายามลดตน้ทุนในการทาํนา เช่น การลดค่าปุ๋ย การหาแรงงาน

ราคาถูก เป็นตน้ เพือใหไ้ดก้าํไรจากการขายขา้วมากทีสุด 

 ด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุจากภาครัฐดา้นการใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนาในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ โครงการต่างๆทีสามารถเขา้ถึง

เกษตรกรชาวนาทาํใหเ้กษตรกรชาวนาไดรั้บความรู้ และความช่วยเหลือและคาํแนะนาํดา้นต่างๆ โดยผูน้าํ

ชุมชน หรือผูน้าํหมู่บา้นเป็นส่วนสําคญัในการกระจายข่าวสารใหแ้ก่คนในพืนที 

 ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุจากภาครัฐดา้นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ นโยบายการช่วยเหลือทางการเงิน

ต่างๆสามารถเขา้ถึงเกษตรกรได ้เช่น เงินช่วยเหลืออุทกภยั เงินจากการประกนัราคาขา้ว เป็นตน้ อีกทงัยงั

สามารถเขา้ถึงธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีมีอยู่สาขาอยู่ในพืนที  

 ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุจากภาครัฐดา้นการจดัตงัศูนย์ขา้วช่วยเหลือชาวนาในภาพรวม

อยู่ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ การทีภาครัฐเล็งเห็นความสําคญั

ของเมลด็พนัธ์ขา้วทีดีจึงมีการแจกจ่ายเมลด็พนัธ์ขา้วทีดีสําหรับนาํไปปลูกใหก้บัชาวนาทาํใหช้าวนาไดรั้บ

เมลด็พนัธ์ขา้วทีจะนาํไปใชป้ลูกสําหรับการทาํนา  

 ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุจากภาครัฐดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนาในภาพรวม

อยู่ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการทีภาครัฐพยายามพลกัดนั รับฟัง
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ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวนามากขึน ทาํใหเ้กิดการประชุม รวมกลุ่มโดยมีเจา้หนา้ทีของรัฐเป็นผูดู้แล 

ทาํใหเ้กษตรกรชาวนามีพืนทีในการพูดคุยกบัเจา้หนา้ทีของรัฐ 

 ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุจากภาครัฐดา้นการพฒันาโครงสร้างพืนฐานในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการทีภาครัฐเล็งเห็นถึงความสําคญัของ

โครงสร้างพืนฐานในประเทศทาํให้มีนโยบายและโครงการพฒันาโครงสร้างพืนฐานด้านต่างๆ เช่น 

ชลประทาน การคมนาคม เป็นตน้ ซึงทาํใหเกษตกรไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาในการทาํการเกษตร 

 ด้านความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 ระดบัความสําเร็จในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (ดงัแสดงในตารางที 3) ซึงเหตุผลอาจ

เป็นเพราะ การทีเกษตรกรชาวนามีการบริหารจดัการในส่วนต่างๆทงัเงินทุน ทุนหมุนเวยีน การลดตน้ทุน 

การรักษาคุณภาพของขา้ว เพือให้ไดป้ริมาณขา้วในแต่ละรอบการเก็บเกียวในปริมาณสูง ตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานตาํ ทาํให้ไดก้ําไรจากการทาํนาทีคุม้ทุน รวมทงัองค์ความรู้ในการทาํนา ซึงสอดคล้องกับ

แนวคิดปัจจยัแห่งความสําเร็จ (CSF Analysis) โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 1. ความมุ่งมนั 2. ภูมิ

ปัญญา 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์5. มนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะการสือสาร 6. 

ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 7. การบริหารเวลา (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555 : 7) 

 การอภิปรายข้อค้นพบจากการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ที 1 ศกัยภาพในการจดัการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

     1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ศกัยภาพในการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลูก 

ไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของเอกชยั สุนนัทช์ยั (2552) ซึงพบวา่ รูปแบบระบบการบริหารและการจดัการดา้นการผลิตที

แตกต่างกนั มีผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.01  

     1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา  

       ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ศกัยภาพในการจดัการดา้นการรักษามาตรฐานการ

ผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย องค์ศิริพร (2550) ซึงพบว่า มีปัจจยัภายใน (Internal Factor) ดา้น

คุณภาพผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัสําคญัในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหาร (กุ้ง) ของผูส่้งออกไทย และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมรฤทธิ วฒันะ (2550) พบว่าปัจจยัทีมีผลต่อการเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั

ธุรกิจกลว้ยไมส้กุลแวนดา้เพือการส่งออกไปยงัประเทศญีปุ่น ทีสําคญัทีสุด คือเรืองคุณภาพกลว้ยไมที้ได้

มาตรฐานโดยเนน้การพฒันาสายพนัธ์ุลูกผสมใหม่ๆ และความคงทนของกลว้ยไมใ้หไ้ดม้าตรฐาน 
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     1.3 การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา  

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ศกัยภาพในการจดัการดา้นการประยุกตเ์ทคนิควิธี

ทางวชิาการและเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุมรัศม์ หลายชูไทย (2545) พบว่า การประยุกต์ใช้เทคนิคใน

การศึกษาวธีิการทาํงาน การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิต และการจดัตารางการ

ผลิต ทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน โดยมีผลต่อการแข่งขนั และยงัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

สมชาย องคศิ์ริพร (2550) พบวา่ปัจจยัทีส่งผลทางบวก หรือสร้างโอกาสในการแข่งขนัของผูส่้งออกไทย

ในอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศญีปุ่น คือ เทคโนโลยีการผลิต 

     1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

       ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศกัยภาพในการจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซึงสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของไปศล สว่างวงศ์ (2551) พบว่าผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจอย่างยิงของปัจจยัห่วงโซ่

คุณค่าดา้นดา้นโลจิสติกส์ขาออกพบว่า ในเรืองการขนส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ทนัตามกาํหนดเวลาทีลูกคา้

ตอ้งการ โดยทีสินคา้ไม่เสียหายชาํรุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยักิตติ อินทรเวศน์วไิล (2551) เรืองการ

เพิมขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัโดยการใชก้ารจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

  1.5 การบริหารดา้นการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศักยภาพในการจดัการด้านการเงินมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสมชาย องค์ศิริพร (2550) พบว่าปัจจยัภายใน (Internal Factor) ทีสําคญัในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมอาหาร (กุง้) ของผูส่้งออกไทย ตน้ทุนการผลิต ดงันนัหากมีการจดัการดา้นตน้ทุน การเงินทีดี

ย่อมส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสําเร็จ 

 สมมติฐานขอ้ที 2 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ มีค่าความสามารถ

ในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 35 ซึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 คือ การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การไดรั้บ

ความช่วยเหลือทางการเงิน การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน แต่ในดา้น

การจดัตงัศูนย์ข้าวช่วยเหลือชาวนานนัไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ซึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิรชยั วงษศ์รีวรพล, รัชพล สันติวรากร และพลเทพ เวงสูงเนิน (2553) พบว่า

การดาํเนินงานของภาครัฐทางดา้นการกาํหนดนโยบายนนัส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ อีกทงัการ

ส่งเสริม และสนบัสนุนของภาครัฐนนัมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ ทงันีการไดรั้บการ

สนบัสนุนจากภาครัฐนนั ทงัทางดา้นนโยบาย การสนบัสนุนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆทีดี ย่อมส่งผลให้
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เกิดความสําเร็จในการดาํเนินงานเช่นกนั ทาํใหมี้สามารถในการแข่งขนัในธุรกิจได ้และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอมรฤทธิ วฒันะ (2550) พบว่าภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้ปลูกเลียงกล้วยไม้อยู่

สมาํเสมอไม่วา่จะเป็นเรืองโรค และแมลง และภาครัฐควรเขา้มาส่งเสริม และพฒันาช่วยเหลือผูส่้งออก

ดา้นโลจิสติกส์  

 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี 

 งานวิจยันีก่อให้เกิดประโยชน์เชิงทฤษฎีคือ ลกัษณะกรอบแนวคิดในการวิจยัก่อให้เกิด

การบูรณาการทางทฤษฎีเกียวกบัศกัยภาพการจดัการ และการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐทีจาํเป็นต่อ

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ซึงเป็นลกัษณะของธุรกิจในภาคการเกษตร และกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะ

เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากธุรกิจแขนงอืน การศึกษาดงักล่าวทาํใหเ้ห็นระดบัอิทธิพลของปัจจยัทีมี

ผลต่อความสําเร็จ 

 

ประโยชน์เชิงการจัดการ 

 การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัศกัยภาพการจดัการ และการไดรั้บการสนบัสนุนของภาครัฐมี

ประโยชน์เชิงการจดัการสองประการ ประการแรก ทาํใหเ้กษตรกรเขา้ใจสภาพการดาํเนินงานของตนเอง 

ให้ความสําคญักบัปัจจยัทีจะนาํพาไปสู่ความสําเร็จ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาศกัยภาพที

จาํเป็นต่อความสําเร็จใหมี้ระดบัสูงขึนต่อไปในอนาคต ประการทีสอง เป็นประโยชน์กบัภาครัฐในการรับรู้ 

ถึงการสนับสนุนจากภาครัฐใดบา้งทีมีผลทาํให้เกิดความสําเร็จ เพือนาํไปสู่การกําหนดนโยบาย การ

กาํหนดโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป 

     การวจิยัในครังนีเป็นการวิจยัเรืองการศึกษาศกัยภาพการจดัการทีมีผลต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จึงขอเสนอแนะสําหรับการทาํวิจยัครังต่อไปคือ 

ศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาในจงัหวดัอืนๆ เพือเปรียบเทียบกนัในแต่ละจงัหวดั ศึกษา

ปัจจยัอืนๆทีเกียวขอ้งกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา เช่น การวเิคราะห์เจาะจงสภาพแวดลอ้มทางการ

แข่งขนั เป็นตน้ และศึกษาถึงนโยบายของภาครัฐ รวมทงัการสนบัสนุนกิจการของภาคเอกชน รวมทงัการ

ใชว้ธีิการอืนๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์ หรือศึกษาเจาะลึกเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เกษตรกรทีประสบ

ความสําเร็จ เป็นตน้ 
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 สาขาการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การบริหารองค์การของสถานีต ารวจภูธร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2 ) ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารองค์การกับพันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารองค์การตามพันธกิจ
ของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
ประชากรที่ศึกษา คือ ข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 1,247 คน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 9 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า 1) กลยุทธ์การบริหารองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดลงไป ได้แก่ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ตามล าดับ 2) กลยุทธ์การบริหารองค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านการก าหนดกลยุทธ์ มีค่าระดับความสัมพันธ์สูงสุด ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.71 3) แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สถานีต ารวจภูธรมีการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของสาย
ตรวจ มีการพัฒนาระบบบริการ สถานที่ให้บริการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าศูนย์ข้อมูล
จราจร มีการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ มีการศึกษาพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการทบทวนพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ของสถานีต ารวจ และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณ ให้
การสนับสนุนด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี และก ากับติดตามกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ข้อ
ค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การที่สถานีต ารวจภูธรจะปฏิบัติตามพันธกิจให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ต้องสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพงานภายใต้ข้อจ ากัดของสถานีต ารวจ และได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
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Abstract 

 

 The objectives of this research were to study: 1) strategies for organization 

administrative of police stations in Prachuap Khiri Khan Province, 2) examine 

relationship between strategies for organization administrative and mission of Police 

Stations, and 3) find out the proper guidelines for strategies for organization 

administrative by mission of police stations in Prachuap Khiri Khan Province. The 

questionnaire was used in quantitative research for collecting data from population 

1,247 police of the Police Station in Prachuap Khiri Khan Province, samples ware 303 

and a structured interview form for interviewing key informants consisting of 9 

administrators of police stations in Prachuap Khiri Khan Province. The data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. The research results were as follows: 1) the strategies for 

organization administrative were overall at a moderate level. Considering the average 

of the maximum to include, strategy formulation, environmental analysis, strategy 

implementation and strategy control and evaluation, respectively. 2) There was 

positive relationship with statistical significance at the 0.01 level between strategies 

for organization administrative and mission of police stations in Prachuap Khiri Khan. 

The relationship between Strategy Formulation and mission of police stations was at 

the highest level, which correlation coefficient (r) was 0.71.  3) The proper guidelines 

were that there should be improvement and development capabilities of the patrol, 

developing a service system properties and technology in practice, preparation of data 

center traffic, development and welfare of personnel, study of the performance space 

Revision of the Mission police station, improve operational details, budgets were 

allocated provide support, resources and technologies, monitoring processes 

periodically. The findings of the research show that; the mission of police station will 

follow the performance; all sectors must be involved in the analysis environment, need to 

develop effective strategies can work under the restriction of the police station, and had 

supported various aspects adequately. 
      
Key words: Strategies for Organization Administrative, Mission 

 
บทน า 

      ปัจจุบันบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และการค้าเสรี บริบทการเปล่ียนแปลงเชิงการบริหาร  การเชื่อมโยงของระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่าย  
รวมถึงพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  
ทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทย  ต่างได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาส และอุปสรรคต่อการ
พัฒนาของประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องหาแนวทาง และกระบวนทัศน์ใหม่ในการปรับตัว  สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สามารถรองรับ และตอบสนองในบริบทของความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ จะช่วยให้องค์การมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในปัจจุบันและอนาคต
ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และท าให้การด าเนินงานภายในองค์การ
สอดคล้องกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (บุญเลิศ  เย็นคงคา และคณะ, 2547 : 19) 
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 สถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีภาระหน้าที่ในการรักษาสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การให้บริการ
และช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญ 7 ด้าน 1) การถวาย
ความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  2) การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 3) การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4) การจราจร 5)  การพัฒนาการบริหาร  6) สวัสดิการ และ 7) การรู้จัก
พื้นที่  (แผนปฏิบัตริาชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจ าปีงบประมาณ2556,  2555 : 3) 

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา กลยุทธ์การบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์การของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารองค์การกับพันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เพื่อแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วิธีการวิจัย 
          ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 สถานีต ารวจ จ านวน 1 ,247 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 303 คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 9 นาย ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น คือ พันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1) การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์    
2) การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 3) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4) การจราจร 5)  การพัฒนาการ
บริหาร  6) สวัสดิการ  และ  7) การรู้จักพื้นที่ ตัวแปรตาม คือ กลยุทธ์การบริหารองค์การสถานีต ารวจภูธร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ   ประชากรในการวิจัย คือ ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 สถานีต ารวจ จ านวน 1 ,247 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ค านวณจาก สูตรของ Taro Yamane ได้จ านวน 303 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  พันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 3 กลยุทธ์การบริหารองค์การสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 การสร้างเครื่องมือ  โดยศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
บริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้กลมกลืน
กับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม มาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่า
ความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of 

Item - Objective Congruence หรือ IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 
1.00   หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ข้าราชการต ารวจ ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดชุมพร จ านวน 30 ฉบับ วิเคราะห์โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ เท่ากับ 0.924    
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
   ขั้นตอนที่ 2  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยผู้บังคับการต ารวจภูธร หรือรองผู้บังคับการต ารวจภูธร และผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธร รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร จ านวนทั้งสิ้น 9 นาย โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกจากสถานี
ต ารวจภูธรที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณงานมาก มีการบริการสาธารณะประชาชนในพื้นที่เต็มรูปแบบ และมี
ความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์การบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธร  
   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง สร้างขึ้นจากการ
สังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นปัญหาของการบริหารองค์การตามพันธกิจของ
สถานีต ารวจภูธร และได้ข้อเสนอแนะในการบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในอนาคต 
   การวิเคราะห์ข้อมูลโดย การลดทอนข้อมูล โดยเรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่
การสัมภาษณ์เจาะลึก การเขียนบันทึกอธิบายเนื้อหาให้เกิดความชัดเจน    การจัดระเบียบข้อมูล น าข้อมูลที่
ได้จากการลดทอนข้อมูลแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่  และการหาข้อสรุปและการตีความ  
   การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาการ
ตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล  
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
1. พันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน รองลงมาคือ ด้านการรู้จัก
พื้นที่ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านการจราจร และด้านการถวายความปลอดภัยองค์
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พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อยู่ในระดับมากส่วนด้านการพัฒนาการบริหาร และด้าน
สวัสดิการอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

 1.1 ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรถือ
การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญสูงสุด
เหนือภารกิจใด  รองลงมาคือ การจัดรถน าขบวน และการถวายความปลอดภัยตามเส้นทางรับเสด็จขณะมี
การเสด็จพระราชด าเนิน และสถานีต ารวจภูธรมีมาตรการในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานีต ารวจภูธรแจกคู่มือการปฏิบัติในการ
ถวายความปลอดภัยให้ประจ าหน่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.2 ด้านการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้ให้บริการแก่ประชาชน
รองลงมาคือ การสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ดี ให้ข้าราชการต ารวจในทุกระดับและการให้บริการแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาท และการใช้ค าพูดต่อ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างดีอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.3 ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้
อาวุธปืนส าหรับข้าราชการต ารวจสายตรวจให้มีมาตรฐานและสม่ าเสมอ รองลงมาคือ การสร้างเสริม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติ  และการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
ได้ทุกระดับอยู่ในระดับมาก ข้อ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย ความมีวินัย และวิทยาการที่ทันสมัยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และการบริการสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.4 ด้านการจราจร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือการวิเคราะห์ปัญหาการจราจร รองลงมาคือ การจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลจราจรและการจัดท าจัดท า
ข้อมูลจราจรจุดอันตรายอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
การติดขัดของการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.5 ด้านการพัฒนาการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากร ข้าราชการต ารวจของสถานีต ารวจภูธร รองลงมาคือ การส่งเสริมสถานี
ต ารวจภูธรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานทางเว็บไซต์ ของ 
สถานีต ารวจภูธร และการจัดปรับปรุงระบบการบริหารงานให้กระชับ รวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง  
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 1.6 ด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
การจัดสรรทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร ให้แก่ข้าราชการต ารวจ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดสรรเงิน
ค่าเบี้ยเล้ียง ให้แก่ข้าราชการต ารวจการจัดสรรค่าเช่าที่พัก ให้แก่ข้าราชการต ารวจและการจัดท าโครงการ
หาที่ดินของหลวง  ที่สาธารณประโยชน์หรือจัดซื้อจากเอกชนตามสภาพเพื่อพัฒนาสถานีต ารวจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 1.7 ด้านการรู้จักพื้นที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจภูธรรู้จักประชาชนในพื้นที่ รองลงมาคือ สถานีต ารวจภูธร
สามารถตัดโอกาสของคนร้ายและข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจภูธรแข่งขันกันท างานและสร้าง
ความดีให้กับหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานี
ต ารวจภูธรรู้พื้นที่อยู่ในระดับปานกลาง 

2. กลยุทธ์การบริหารองค์การของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

 2.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานีต ารวจภูธรมีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธร รองลงมา สถานีต ารวจภูธรมีการ ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธร อยู่ในระดับมาก สถานีต ารวจภูธรมีการศึกษา 
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธรและสถานีต ารวจภูธรมี
การ ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 2.2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ ของแผนการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธร มีความชัดเจนสามารถวัดและ
ประเมินได้ รองลงมาคือ การก าหนดพันธกิจ ของแผนการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรมีความชัดเจน
ปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับพื้นที่และสถานีต ารวจภูธรมีการจัดท าแผนระยะยาว เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนการก าหนดนโยบายของแผนการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรมีความ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และมีการประสานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง 

 2.3 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อ ทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานีต ารวจภูธรมีขั้นตอนการด าเนินงานน ากลยุทธ์และ
นโยบายที่ก าหนดไว้เข้าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบ รองลงมาคือสถานีต ารวจภูธรมีการจัดท า
โปรแกรมด าเนินงานสถานีต ารวจภูธรมีวิธีด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบตามล าดับขั้น สะดวกแก่การ
ปฏิบัติและสถานีต ารวจภูธรจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตามล าดับ 
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 2.4 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ในภาพรวมในระดับปานกลาง รายข้อทุก
ข้ออยูใ่นระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานีต ารวจภูธรมีการติดตาม กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รองลงมาคือ สถานีต ารวจภูธรมีการตรวจสอบ กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพและสถานีต ารวจภูธรมีการประเมินผล กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานีต ารวจภูธรมีการก าหนดมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสม 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารองค์การกับพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า กลยุทธ์การบริหารองค์การสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวม (r = 0.879) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กบักลยุทธ์ 
การบริหารองค์การ 
 

พันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

กลยุทธ์การบริหารองค์การ 
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

การก าหนด
กลยุทธ ์

การน ากลยุทธ ์
ไปปฏิบตั ิ

การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ ์

ภาพ 
รวม 

การถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์ ฯ .400** .422** .363** .456** .528** 
การให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน .560** .504** .439** .444** .622** 
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม .585** .690** .477** .585** .754** 
การจราจร .525** .486** .504** .485** .638** 
การพัฒนาการบริหาร .449** .473** .536** .524** .634** 
สวัสดิการ .552** .513** .527** .548** .684** 
การรู้จักพืน้ที ่ .514** .525** .565** .565** .694** 

ภาพรวม .695** .711** .645** .691** .879** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4. แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 4.1 พันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  4.1.1 ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สถานีต ารวจภูธร ก าชับ กวดขันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด  ประสานงานกับสมุหราชองครักษ์จัด
ข้าราชการต ารวจประจ าเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน และจัดเตรียมรถน าขบวนให้มีการเตรียมความพร้อม
อย่างสม่ าเสมอ  ข้อค้นพบท่ีส าคัญ  ควรจัดเตรียมรถน าขบวนให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 

  4.1.2 ด้านการบริการประชาชน โดย ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ
สายตรวจ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการกระจายการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานไปสู่พื้นที่
อย่างทั่วถึง จัดให้มีการบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน และระยะเวลาการบริการของ
ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาข้าราชการต ารวจ สร้างจิตส านึกในการบริการที่ดี บริหารและพัฒนา
บุคลากรฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ข้อค้นพบที่ส าคัญ ควรสร้างจิตส านึกในการให้บริการให้เกิดกับ
ข้าราชการต ารวจ และควรจัดสถานที่บริการให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีสื่อสารสนเทศให้บริการด้วย 

  4.1.3 ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควรพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสายตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจ 
จัดการงานสายตรวจอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบสายตรวจให้ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และช่วงเวลาจัด
สายตรวจออกตรวจตามแผนการตรวจ พัฒนาคุณธรรม และสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมจัดตั้งด่านตรวจ
ค้นบุคคลและยานพาหนะจัดระเบียบสังคม และควบคุมไม่ให้มีอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ และน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
สร้างเสริมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อค้นพบที่ส าคัญ ควรพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอ จัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

  4.1.4 ด้านการจราจรโดย จัดท าศูนย์ข้อมูลจราจร ข้อมูลการเกิด อุบัติเหตุและคดี
จราจรการวิเคราะห์สาเหตุคดีเกี่ยวกับการจราจรและการควบคุมแก้ไขการจัดต ารวจจราจร ประจ าจุดเสี่ยง 
และช่วงเวลาจราจรหนาแน่นการติดป้ายเตือนจุดอันตรายการตั้งด่านตรวจวินัยการจราจร การจัดสายตรวจ
จราจร การควบคุมตรวจจับความเร็วจัดการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการขับขี่และกฎหมาย
การจราจรทางบกการให้บริการที่พักผู้เดินทาง และให้ข้อมูลเส้นทาง ข้อค้นพบที่ส าคัญ ควรใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ปัญหาจราจร การให้ความรู้แก่ประชาชนและการให้บริการประชาชน 

  4.1.5 ด้านการพัฒนาการบริหาร  โดย พัฒนาบุคลากรส่งเสริมทักษะ พัฒนา
ศักยภาพ หางบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานให้มีความกระชับ รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน ข้อค้นพบที่
ส าคัญ สถานีต ารวจภูธรควรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและความพร้อมของสถานีต ารวจภูธร 
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  4.1.6 ด้านสวัสดิการ โดย การจัดสรรทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตรการจัดสรรเงินค่า
เบี้ยเล้ียง การจัดสรรค่าเช่าที่พักโครงการพัฒนาอาชีพโครงการหาที่ดินของหลวง ที่สาธารณประโยชน์หรือ
จัดซื้อจากเอกชนเพื่อพัฒนาสถานีต ารวจข้อค้นพบท่ีส าคัญ ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการต ารวจอย่าง
ทั่วถึงในทุกสถานีต ารวจ 

  4.1.7 ด้านการรู้จักพื้นที่ โดย ให้ข้าราชการต ารวจทุกนายได้มีโอกาสลงพื้นที่จัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจและบุคคลใน
ชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมให้ความ
ช่วยเหลือ และให้บริการแก่ประชาชนข้อค้นพบที่ส าคัญ ควรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการต ารวจกับประชาชน 

 4.2 กลยุทธ์การบริหารองค์การของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4.2.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย ควรมีการประชุมผู้ก ากับการสถานี

ต ารวจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานีต ารวจภูธร ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ให้
ข้าราชการต ารวจทุกนายและชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสถานีต ารวจภูธรให้มีการจ าแนกการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในแต่ละส่วนงานแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ในภาพรวม  ข้อค้นพบที่ส าคัญใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม 

  4.2.2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ โดย ควรมีการประชุมผู้ก ากับการสถานีต ารวจ
ทบทวนในด้าน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้มีการทบทวน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรายละเอียดของกลยุทธ์ควรปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดการปฏิบัติ ขั้นตอน ของกลยุทธ์ให้เหมาะสมมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ก าหนดกล
ยุทธ์โดยค านึงถึงจ านวนข้าราชการต ารวจ งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่ มีการสนับสนุนเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาของสถานีต ารวจ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อค้นพบท่ีส าคัญ กลยุทธ์ต้องสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ ภายใต้
ข้อจ ากัดของสถานีต ารวจ 

  4.2.3 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดย ให้การอบรมข้าราชการต ารวจ การจัดสรร
งบประมาณ การสนับสนุนด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการด าเนินการก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติให้ชัดเจน และสามารถด าเนินการได้จริงตามศักยภาพของสถานีต ารวจ ชี้แจงระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ขั้นตอนหรือเทคนิคต่าง ๆ ในการด าเนินงานว่างานแต่ละอย่างและกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องท า
อย่างไรบ้างเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  ข้อค้นพบที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องมี
การชี้แจงรายละเอียด ให้ชัดเจน และควรให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
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  4.2.4 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์โดย ควรประชุมผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจเกี่ยวกับขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการในการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ มีการก ากับติดตาม
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และให้
การช่วยเหลือสนับสนุนชี้แจงให้ข้าราชการต ารวจทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติทราบถึงขั้นตอน
รายละเอียด รวมถึงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล และให้มีการสรุปผลการด าเนินการเป็นรายเดือน
เพื่อปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อค้นพบที่ส าคัญ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ต้องมี
ขั้นตอน ก าหนดการที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนแก้ไขปัญหา 

 
อภิปรายผล  

 จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้  
1. พันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงานของสถานีต ารวจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และต้องท าความรู้จักกับประชาชน สภาพพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นประจ า 
ส่วนการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นสิ่งที่ข้าราชการต ารวจต้อง
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้วจึงท าให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากส่วนด้านการพัฒนาการบริหาร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว รวมทั้งขั้นตอนในเรื่อง
ของสวัสดิการส าหรับข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีระเบียบต่าง ๆ รองรับการที่จะปรับปรุงในบางเรื่องจึงค่อยข้าง
มีอุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงใจ เขินอ านวย (2551) ที่พบว่า  ประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

 1.1 ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรถือการถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญสูงสุดเหนือภารกิจใด และมี
มาตรการในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
สถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจ าปีงบประมาณ 2556 (2555 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า การถวายความ
ปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยถือเป็นภารกิจที่มีความส าคัญสูงสุดเหนือภารกิจใด  มีมาตรการ
ในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ    และให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติในการถวายความ
ปลอดภัยเพื่อแจกจ่ายประจ าหน่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 1.2 ด้านการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้
ให้บริการแก่ประชาชนมีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี และให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ์ประจ าปีงบประมาณ 2556  (2555 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการจัดท าโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน   
และการปรับปรุงสถานีต ารวจให้มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ การสร้างจิตส านึกในการ
ให้บริการที่ดี ให้ข้าราชการต ารวจในทุกระดับ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้
ให้บริการแก่ประชาชนการให้บริการที่มีคุณภาพกับประชาชนผู้ขอรับบริการ  มีการฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการต ารวจให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาท และการใช้ค าพูดต่อประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างดี 
และให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 1.3 ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานีต ารวจภูธรมีการจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการฝึกอบรมทักษะ
การใช้อาวุธปืนส าหรับข้าราชการต ารวจสายตรวจให้มีมาตรฐานและสม่ าเสมอ มีการสร้างเสริมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติ และ
การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมได้ทุกระดับ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจ าปีงบประมาณ 2556 
(2555 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืน การพัฒนาระบบสายตรวจให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และเหมาะสมกับช่วงเวลาแต่ละพื้นที่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ความมีวินัย และวิทยาการที่ทันสมัยในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม  การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปราม
อาชญากรรมได้ทุกระดับ การสร้างเสริมอุปกรณ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การก าหนดมาตรการ
ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และ
การบริการสาธารณะ และการให้ความเคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ วรรณสวัสดิ์ (2553: 52-53 )  
ที่พบว่า การบริหารงานป้องกันและปราบปราม ของสถานีต ารวจภูธรนาคู อยู่ในระดับปฏิบัติมาก  

 1.4 ด้านการจราจร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานีต ารวจภูธร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการวิเคราะห์ปัญหาการจราจรมีการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลจราจรและการ
จัดท าข้อมูลจราจรจุดอันตรายสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (2555 : 3) ที่กล่าวว่า ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
มุ่งเน้นให้สถานีต ารวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการติดขัดของการจราจรโดยต้องวิเคราะห์ปัญหา
และมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจน และให้จัดท าข้อมูลจราจรจุดอันตราย  และจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลจราจร 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ วรรณสวัสดิ์ (2553 : 52-53) ทีพ่บว่า การบริหารงานจราจร ของสถานี
ต ารวจภูธรนาคู อยู่ในระดับปฏิบัติมาก 

 1.5 ด้านการพัฒนาการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานีต ารวจภูธรมีการพัฒนาบุคลากร ข้าราชการต ารวจของสถานีต ารวจภูธร มีการส่งเสริมสถานี
ต ารวจภูธรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แต่การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานทางเว็บไซต์ และการ จัด
ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้กระชับ รวดเร็ว ยังไม่ดีพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชินวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 
(2547) ที่พบว่า การบริหารจัดการของ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.6 ด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานี
ต ารวจภูธรมีการจัดสรรทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร ให้แก่ข้าราชการต ารวจมีการจัดสรรเงินค่าเบี้ยเลี้ยง การ
จัดสรรค่าเช่าที่พัก ให้แก่ข้าราชการต ารวจอาจมีความล่าช้า มีขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก ต้องมีเอกสารประกอบหลายชั้น 

 1.7 ด้านการรู้จักพื้นที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจภูธรรู้จักประชาชนในพื้นที่และเข้าถึงประชาชน มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (2555 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า สถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ข้าราชการต ารวจ
ทุกนายในสังกัดสถานีต ารวจภูธรยึดหลักต ารวจทุกนายต้องรู้พื้นที่ รู้จักประชาชนในพื้นที่  และรู้
สถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อตัดโอกาสของคนร้ายโดยข้าราชการต ารวจทุกนายต้องปลดปล่อยศักยภาพของ
ตนเองออกมาเพื่อแข่งขันกันท างานและสร้างความดีให้กับหน่วยงาน 

2. กลยุทธ์การบริหารองค์การของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานีต ารวจภูธรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ของแผนการ
บริหารงานของสถานีต ารวจภูธร ที่มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้การก าหนดพันธกิจ ของ
แผนการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรมีความชัดเจนปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับพื้นที่และสถานี
ต ารวจภูธรมีการจัดท าแผนระยะยาว เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สถานีต ารวจภูธรยังมีการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธรไม่เพียงพอในส่วนของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีขั้นตอนการด าเนินงานน ากลยุทธ์และนโยบายที่ก าหนดไว้เข้าสู่การปฏิบัติที่ยัง
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและในส่วนของการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์สถานีต ารวจภูธรยังมีการก าหนดมาตรวัดการด าเนินงานที่ไม่ชัดเจน 

 2.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถานีต ารวจภูธรยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะเข้ ามาประเมินผล
กระทบ หรืออาจมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การไม่มีผลกระทบมากนัก สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมิน
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สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะ เป็นตัวก าหนด
อนาคตขององค์การโดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT  เพื่อ
วิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น
การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ซึ่งอยู่ภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีผลกระทบ
ต่อองค์การโดยตรงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งได้แก่ 
โครงสร้าง วัฒนธรรมและทรัพยากร จุดแข็งขององค์การจะเป็น สมรรถนะหลัก เพื่อน ามาใช้สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (สุภาพร  ตันติสม, 2545 : 7) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ยังต้องค านึงถึง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดทิศทางขององค์การด้วย ทั้งนี้เพราะทิศทางของ
องค์การต้องได้จากความคาดหวังจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่จากผู้บริหารฝ่ายเดียว เป้าหมายของการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ก็เพื่อน าไปสู่การก าหนดหรือจัดท ากลยุทธ์ (ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา, 2554 : 8) 

 2.2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการก าหนด
นโยบายของแผนการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรับการก าหนด
แนวนโยบายมาจากส่วนกลาง ท าให้ไม่ความครอบคลุมทุกพันธกิจ และเม่ือมีการประสานเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การก าหนด  กลยุทธ์เป็นวิธีการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์กลยุทธ์ใน 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การกลยุทธ์
ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Dess and Miller, 1993 : 1) การสร้างกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่มี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การทบทวนในด้าน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมขององค์การ การวิเคราะห์ภายใน
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านโอกาสและภัยคุกคาม การปรับปรุง
เกี่ยวกับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และการคัดเลือกกลยุทธ์ใหม่ ๆ (Schermerhorn, 1996 : 161,165)  การ
จัดท ากลยุทธ์ คือ การจัดท าแผนระยะยาวเพื่อน ามาใช้ในการบรหิารงาน เพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหา
อุปสรรคที่ เป็นอยู่  โดยต้องสอดคล้องกับ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ การจัดท าแผนกลยุทธ์
ประกอบด้วย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์   และก าหนดนโยบาย เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน นักกลยุทธ์ต้องเลือกกลยุทธ์ที่ให้ประโยชน์แก่กิจการมากที่ สุด เพื่อช่วยให้
กิจการมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นถึงเหตุการณ์
ข้างหน้า (สุภาพร  ตันติสม, 2545 : 7 - 9) 

 2.3 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังขาดการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ วิธีการด าเนินงานยังไม่
ชัดเจนและไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่  สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นกลยุทธ์ที่เป็นจริง ประกอบด้วย การ
ประสมประสาน โครงสร้างองค์การ  การควบคุมเชิงกลยุทธ์   และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  (Dess and 
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Miller, 1993 : 1) การน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ต้องมีการจัดสรรทรัพยากร การจัดระบบบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายต่าง ๆ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Schermerhorn, 1996 : 
161,165)  ด้วยการจัดท าเป็นโปรแกรมด าเนินงาน จัดท างบประมาณ และวิธีการด าเนินงาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ โครงสร้าง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองค์ก าร การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการระดับกลางและระดับล่าง โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติตาม  กลยุทธ์จึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน
(Wheelen and Hunger, 2002 :  9) ต้องมีการเสริมสร้างทักษะความสามารถบุคลากรทั้งในระดับ
บริหารและปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกลยุทธ์องค์การ (ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา, 2554 : 8)   

 2.4 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังขาดการก าหนดมาตรวัดกา รด าเนินงานที่
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เป็นการตรวจสอบกิจกรรมและผล
การปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ เพื่อเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการด าเนินงานที่ตั้ง
ความมุ่งหวังไว้ บรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้บริหารจะน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินเพื่อน าไป
แก้ไข และเพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์ที่ได้น าไปปฏิบัติ (Wheelen and 

Hunger, 2002 : 9) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จึงเป็นการด าเนินการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ เพื่อจะได้ด าเนินการ
แก้ไขให้เหมาะสม (สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2553  : 9) องค์การเน้นการตรวจสอบและการประเมินผลกลยุทธ์
ที่น าไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์เป็นวิธีที่จะท าให้ได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใน
อนาคต ซึ่งหลักของการประเมินกลยุทธ์มีอยู่ 3 ประการ ประกอบด้วย การทบทวนและตรวจสอบปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
(สุภาพร  ตันติสันติสม, 2545 : 7 - 9)  

3.  พันธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมาก กับกลยุทธ์การบริหารองค์การสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้แสดงว่าถ้าหากพันธกิจของของสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงขึ้น กลยุทธ์การบริหารองค์การสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็
สูงขึ้นตามกัน สอดคล้องกับ สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2553 : 9) ทีก่ล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญ
ต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์การ ท าให้เกิดการก าหนดทิศทางองค์การ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า  สถานีต ารวจภูธรมีการตรวจสอบ และประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรมี
การการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานี
ต ารวจภูธรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใหม้ากยิ่งข้ึน 
  1.2 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การก าหนดนโยบายของแผนการบริหารงานของสถานี
ต ารวจภูธรมีความครอบคลุมทุกพนัธกิจ และมีการประสานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัจริงอยู่ในระดบัปาน
กลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรก าหนดนโยบายของแผนการบริหารงานท่ีมีความครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
และมีการประสานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัจริงใหม้ากยิ่งข้ึน 
  1.3 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สถานีต ารวจภูธรจดัสรรงบประมาณเพียงพอต่อการน า   
กลยุทธ์ไปปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ
ต่อการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
  1.4 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สถานีต ารวจภูธรมีการก าหนดมาตรวดัการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรมีการก าหนดมาตรวดัการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลยุทธ์ท่ีน าไปปฏิบัติทั้ งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
  2.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ควรสร้างจิตส านึกในการให้บริการให้เกิดกบัขา้ราชการ
ต ารวจ ดังนั้ น สถานีต ารวจภูธรควรการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
กิริยามารยาท และการใชค้ าพดูต่อประชาชนผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี 
  2.2 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ควรพฒันาระบบการบริหารจัดการสายตรวจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย ความมีวินยั และวิทยาการท่ีทนัสมยัในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 
  2.3 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการติดขัดของ
การจราจรอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใน
การติดขดัของการจราจร 
  2.4 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การจดัปรับปรุงระบบการบริหารงานให้กระชบั รวดเร็ว 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรปรับปรุงระบบการบริหารงานใหก้ระชบั รวดเร็ว 
  2.5 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การหาท่ีดินของหลวง ท่ีสาธารณประโยชน์หรือจดัซ้ือจาก
เอกชนเพ่ือพฒันาสถานีต ารวจ มีความส าคญั ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรจดัท าโครงการหาท่ีดินของ
หลวง ท่ีสาธารณประโยชนห์รือจดัซ้ือจากเอกชนตามสภาพเพ่ือพฒันาสถานีต ารวจ 
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  2.6 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ขา้ราชการต ารวจในสังกดัสถานีต ารวจภูธรรู้จกัพ้ืนท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
อยา่งต่อเน่ือง และเนน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งขา้ราชการต ารวจกบัประชาชน 
  2.7 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลยุทธ์การบริหารองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงมากกบัพนัธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงันั้น สถานีต ารวจภูธรควรน า
แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารองคก์ารตามพนัธกิจของสถานีต ารวจภูธรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ไปสู่การปฏิบติั  
 3. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติม 
   3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารองค์การตามพันธกิจของสถานีต ารวจภูธร
ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค 
   3.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารองค์การกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของต ารวจ หรือขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
รายการอ้างองิ 
ภาษาไทย 
จงใจ เขินอ านวย.  (2551). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการ ของสถานี

ต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ชินวัฒน์  ศรีสวัสดิ์. (2547). “กระบวนการบริหารจัดการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (2555). แผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจ าปีงบประมาณ 2556. ประจวบคีรีขันธ์: ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 

บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. 2547. การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพมหานคร: หา้งหุ่นส่วน
จ ากัด วี.เจ.พริน้ติ้ง. 

ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา. (2554). การจัดการเชิงกลยุทธ์. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
สุพานี  สฤษฎ์วานิช.  (2553).  การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคดิและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สุภาพร ตนัติสันติสม. (2545).  การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic  management 

and business policy.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิทยาการจัดการจันทรเกษม.    

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1617 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

สุเมธ วรรณสวัสดิ์. (2553). “การบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรนาคู อ าเภอนาค ูจังหวัดกาฬสินธ์ุ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ภาษาต่างประเทศ 
Dess, Gregory G. and Miller, Alek. (1993). Strategic Management. Singapore : 

McGraw-Hill. 

Schermerhorn, John R.. (1996). Management. 5th ed. John Wiley & Sons. 

Wheelen, Thomas L. and Hunger, J. David. (2002). Strategic Management and 

Business Policy. 10th ed. New Jersey : Pearson Education Inc. 
 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1618 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ปัญหาการปรับตวัด้านการเรียนของนักศึกษาชั�นปีที� 1  คณะวทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

Problems in Academic Adaptation among First Year Students of the Faculty of 
Management Sciences, Prince of Songkla University 
 

ผู้วจิยั   วารินทร์  รามฤทธิ�   
 สาขาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อาจารย์ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์       ดร.กานดา  จนัทร์แยม้   

            ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัครั( งนี( มีวตัถุประสงคเ์พื,อศึกษาปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 

คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และเพื,อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการ
เรียนของนักศึกษาชั(นปีที,  1 จาํแนกตามเพศ  อายุ  สาขาวิชาเอก  ประชากรได้แก่นักศึกษาชั(นปีที,  1  
คณะวิทยาการจดัการ  จาํนวน  594  คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี,ย   และส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจยั  พบวา่ นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเมื,อพิจารณารายดา้น พบว่า ปัญหาการปรับตวัดา้นความวิตกกงัวลอยู่
ในระดบัปานกลาง  ขณะที,อีกสามดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนิสัยการเรียน  ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�   และดา้นวินยั
ในตนเองอยู่ในระดับน้อย   เมื,อเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาชั(นปีที,  >  
คณะวิทยาการจดัการ จาํแนกตามเพศ  อาย ุ สาขาวิชา พบวา่ เพศที,ต่างกนัมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  และอายุที,ต่างกนัมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเดียวกนั  แต่เมื,อพิจารณารายดา้นพบวา่  แตกต่างกนั > ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวินยัในตนเอง  โดยพบวา่ อาย ุ
>@ ปีมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางขณะที,ช่วงอายุอื,นอยู่ในระดบัน้อย  สําหรับสาขาวิชาเอกต่างกนัมี
ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  โดยพบว่า สาขาการบญัชีมีปัญหาการ
ปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ยขณะที,สาขาวิชาเอกอื,นมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  และ
เมื,อพิจารณารายดา้น พบว่า  สาขาระบบสารสนเทศมีปัญหาการปรับตวัดา้นความวิตกกงัวลอยู่ในระดบั
นอ้ยและดา้นนิสัยการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง  ขณะที,สาขาวิชาเอกอื,นมีปัญหาดา้นความวิตกกงัวลอยู่
ในระดบัปานกลางและดา้นนิสยัการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

 

คําสําคัญ : ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน,  นกัศึกษาชั(นปีที, >,  คณะวิทยาการจดัการ ,
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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Abstract 
  
The objectives of this study were to investigate problems in academic 

adaptation among first years students of the Faculty of Management Sciences, Prince 
of Songkla University, and to compare the levels of their problems in academic 
adaptation classified according to their gender, age, and major.  The population of the 
study was 594 first year students of the Faculty of Management Sciences.  The data 
were collected using a questionnaire, and analyzed using percentage, mean, and 
standard deviation. 

The results of the study revealed that the overall level of the problems in 
academic adaptation among the first year students of the Faculty of Management 
Sciences was moderate.  When each aspect of the problems was considered, it was 
found that the problem of being worried was at a moderate level while the other three 
aspects, namely, learning habits, motivation for achievement, and self-discipline were 
at a low level.  When comparing the problems in academic adaptation among the first 
year students of the Faculty of Management Sciences classified according to their 
gender, age, and major, it was found that students who were different in their gender 
were not different in the overall level and each level of the problems.  Moreover, 
among students of different ages, it was found that the overall levels of the problems 
in academic adaptation were the same.  However, when each aspect was considered, it 
was found that they were different in one aspect which was self-discipline. 
Particularly, among 19-year-old students, the overall problem was at a moderate level 
while that of students in other age groups were at a low level.  Students who were 
different in their majors were found to be different in their overall levels of the 
problems and in the level of each aspect of the problems in academic adaptation.  
Students whose major was accounting had a low overall level of problems in 
academic adaptation while students in other majors had a moderate level of problems. 
 
Keywords : problems in academic adaptation, first year students, Faculty of 
Management Sciences, Prince of Songkla University 
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บทนํา 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี,ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  

เทคโนโลยี  การศึกษา  วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม ทาํให้บุคคลไม่ว่าจะมีบทบาทหรือหนา้ที,ใดใน
สงัคมจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลงไป  หากบุคคลใดที,ไม่สามารถปรับตวั
ไดจ้ะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและไม่มีความสุขในการดาํเนินชีวิต  ดงันั(นบุคคลจะดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมี
ความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตตอ้งเรียนรู้ที,จะปรับตวัให้เขา้กบัสังคมที,เปลี,ยนแปลงไป ซึ, งการ
ปรับตวัของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัทั(งนี( ขึ(นอยูก่บัวฒิุภาวะ  ประสบการณ์ และวยั  การปรับตวั
จึงเป็นส่วนสาํคญัที,เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนเราตั(งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั  

ในการนี( ผูวิ้จัยได้เลือกนักศึกษาชั(นปีที,  1 คณะวิทยาการจัดการเป็นตัวอย่างในการวิจัย  

เนื,องจากคณะวิทยาการจดัการมีการจดัการเรียนการสอนทั(งดา้นบริหารธุรกิจและการจดัการสําหรับ

ภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้นกัศึกษามีความสนใจเขา้ศึกษาต่อชั(นปีที, 1 เป็นจาํนวนมากซึ, งนกัศึกษา

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงหวัเลี(ยวหวัต่อของชีวิต (จิราภรณ์  ตั(งกิตติภาภรณ์, 2556) เป็นวยัที,มีการเปลี,ยนแปลงทั(ง

ทางดา้นร่างกายและอารมณ์ (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 2540)  และอยู่ในช่วงของการปรับเปลี,ยนการดาํเนิน

ชีวิตจากระดบัมธัยมศึกษาเขา้สู่มหาวิทยาลยั ซึ, งตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ที,ตอ้งมีการปรับตวัค่อนขา้งมาก  

เช่น  สิ,งแวดลอ้ม  เพื,อน  ระบบการเรียน  กิจกรรม  เป็นตน้  และมหาวิทยาลยัไดจ้ดัการเรียนการสอนให้

นกัศึกษาชั(นปีที, 1 ทุกคณะเรียนวิชาพื(นฐานและมีการประเมินผลร่วมกนั (ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการ

จดัการ, 2556) ซึ, งหากนกัศึกษาปรับตวัไม่ไดอ้าจส่งผลใหน้กัศึกษามีผลการเรียนไม่ดีในภาคการศึกษาแรก 

นกัศึกษาใหม่จึงตอ้งปรับตวัในดา้นการเรียนและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในมหาวิทยาลยั  (คณิตา  นิจจรัล

กลุ และเปรมวดี  โกมลตรี, 2550  อา้งจาก รัตนา  สาคร, 2539) นอกจากนี( ช่วงการเรียนชั(นปีที, 1 นกัศึกษา

ทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมซึ, งทางมหาวิทยาลยัฯและคณะฯ ไดจ้ดัขึ(นซึ, งมีค่อนขา้งมากส่งผลใหน้กัศึกษา

ตอ้งมีความรับผิดชอบ รู้จกัการแบ่งเวลาเรียนและกิจกรรม และมีวินยัในตนเองดา้นการเรียนค่อนขา้งสูง  

นกัศึกษาชั(นปีที, 1 จึงตอ้งเรียนรู้การปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผูอื้,น  ซึ, งหากสามารถปรับตวั

ไดจ้ะเกิดแรงจูงใจในการเรียน  ประสบความสาํเร็จในการเรียน  และมีความสุขในการดาํเนินชีวิต  ดงัที,องั

คราฟ (Upcruff,  1984) กล่าวว่า  นกัศึกษาที,สามารถประสบผลสาํเร็จในการปรับตวัจะเป็นปัจจยัหนึ,งที,

ช่วยทาํให้มีการพฒันาตนเองและเป็นส่วนหนึ, งที,ช่วยเสริมสร้างความเชื,อมั,นในการเผชิญกบัปัญหาที,จะ

เกิดขึ(นในอนาคต  ดงันั(น ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการปรับตวัของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการ ว่ามี

ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนเป็นอย่างไร  และนกัศึกษาที,มีเพศ  อายุ  สาขาวิชาเอกที,แตกต่างกนัมี

ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ดงัการศึกษาของสุกญัญา  ตนัตระบณัฑิตย ์

(2548) พบวา่ นกัศึกษาชั(นปีที, 1 เพศชายและเพศหญิง นกัศึกษาที,เรียนสาขาวิชาแตกต่างกนั มีการปรับตวั
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โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  โดยผลการวิจยัดงักล่าวสามารถใหห้น่วยงานที,เกี,ยวขอ้งนาํขอ้มูลไปใช้

เป็นแนวทางในดูแลและพฒันานกัศึกษาดา้นการเรียน  เพื,อใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัไดดี้ อนัจะส่งผล

ต่อการมีผลการเรียนที,ดีและเป็นบณัฑิตที,มีคุณภาพสามารถนาํความรู้ที,มีไปใชพ้ฒันาประเทศต่อไป 

 

คาํถามการวจิยั 

1.  นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการ มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนเป็นอยา่งไร 
2.  นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการ ที,มีเพศ  อายุ  สาขาวิชาเอกต่างกนัมีปัญหาการ

ปรับตวัดา้นการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื,อศึกษาปัญหาการปรับตวัทางดา้นการเรียน และเปรียบเทียบระดบัปัญหาการปรับตัว

ทางด้านการเรียนจําแนกตามเพศ  อายุ  สาขาวิชาเอกของนักศึกษาชั(นปีที,  2 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

วธีิการวจิยั 

1.  ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาที,กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั(นปีที,  1 คณะวิทยาการจดัการ   

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 9 สาขาวิชา  ดงันี(  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาการจดัการโลจิสติกส์  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สาขาการเงิน  สาขาการตลาด  สาขาการบญัชี  

สาขาระบบสารสนเทศ  สาขาการจดัการการท่องเที,ยวฯ  สาขาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)  จาํนวน ทั(งสิ(น  

689 คน   

M. ตวัแปรในการศึกษาครั( งนี( มีดงันี(  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สาขาวิชาเอก  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1   
3.  เครื,องมือที,ใชใ้นการวิจยั   

การวิจัยครั( งนี( เ ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)โดยใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเครื,องมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 

ส่วนที, 1  แบบสอบถามเกี,ยวกบัขอ้มูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ 

สาขาวิชาเอก   
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ส่วนที, 2  แบบสอบถามเกี,ยวกบัการปรับตวัดา้นการเรียน  ไดแ้ก่  ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�   

ดา้นความวิตกกงัวล   ดา้นนิสัยการเรียน และดา้นวินยัในตนเอง  ลกัษณะของขอ้คาํถามเป็นแบบประเมิน

ค่า 5 ระดบั (5 = มากที,สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง , 2 = นอ้ย, 1=นอ้ยที,สุด) จาํนวน  26  ขอ้ ประกอบดว้ย 

4 ดา้น คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ�  7 ขอ้ ดา้นความวิตกกงัวล 7 ขอ้ ดา้นนิสัยการเรียน 6 ขอ้ ดา้นวินยัในตนเอง 

6 ขอ้ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 

3 ท่าน ตรวจสอบเพื,อหาค่าความตรงเชิงเนื(อหา โดยค่า IOC ของแบบสอบถามการปรับตวัดา้นการเรียนมี

คะแนนเท่ากับ 1.00 ผู ้วิจัยจึงเลือกข้อคําถามนั( น ๆ ไว้ทั( งหมดซึ, งมีจํานวน 26 ข้อ หลังจากนั( นนํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ  จากนั(นนาํไปใชท้ดสอบกบั

นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จาํนวน 40 คน  เพื,อหาค่าความเชื,อมั,น

ของแบบสอบถาม (Reliability) พบว่า แบบสอบถามการปรับตวัดา้นการเรียนไดค้่าความเชื,อมั,นเท่ากบั 

0.81 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติที,ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ผูวิ้จยันาํขอ้มูลที,ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ  โดยใชค่้าความถี,  ร้อยละ  ค่าเฉลี,ย  ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน  

เกณฑที์,ใชใ้นการแปลค่าเฉลี,ยของแบบสอบถามการปรับตวัทางดา้นการเรียน ใชเ้กณฑข์อง

บุญชม ศรีสะอาด (2543) ดงันี(  

4.51  -  5.00  หมายถึง  มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนนอ้ยที,สุด 

3.51  -  4.50 หมายถึง  มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนนอ้ย 

2.51  -  3.50 หมายถึง  มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนปานกลาง 

1.51  -  2.50 หมายถึง  มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนมาก  

1.00  -  1.50 หมายถึง  มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนมากที,สุด 

ผลการวจิยั 

 การวิจยัครั( งนี( เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามการปรับตวัดา้นการเรียนกบันักศึกษาชั(นปีที, 1 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จาํนวน 594  คน  คิดเป็นร้อยละ 86.21 ผลการวิจยั

ปรากฏ ดงันี(  
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ลกัษณะทั,วไปของประชากร   จากประชากรที,ศึกษาจาํนวน  594 คน พบว่า  ส่วนใหญ่เป็น

นกัศึกษาเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  72.22  และอายขุองนกัศึกษาโดยส่วนใหญ่จะมีอาย ุ18 ปี คิดเป็นร้อยละ 

50.67 และเป็นนกัศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มากที,สุด  คิดเป็นร้อยละ  17.68  

 

ปัญหาการปรับตวัทางด้านการเรียน  

ตารางที� 1  ค่าเฉลี,ย  ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที,  และระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน  

ปัญหาการปรับตวัด้านการเรียน µ � อนัดบั ระดบัปัญหาการปรับตวัด้านการเรียน 

ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ�    
ดา้นความวติกกงัวล   
ดา้นนิสยัการเรียน   
ดา้นวนิยัในตนเอง 

3.67 
2.87 
3.63 
3.68 

0.48 
0.49 
0.50 
0.48 

3 
1 
2 
4 

นอ้ย 
ปานกลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 

รวม 3.46 0.33 - ปานกลาง 

จากตารางพบว่า  นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (µ = 3.46)  และเมื,อจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษามีปัญหาการ

ปรับตวัดา้นการเรียนดา้นความวิตกกงัวลเป็นอนัดบั 1  โดยมีระดบัปัญหาการปรับตวัอยู่ในระดบัปาน

กลาง  (µ = 2.87)  และอนัดบั 2  ไดแ้ก่  ดา้นนิสัยการเรียน  (µ = 3.63)   อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ�   (µ = 3.67)  และอนัดบั 4 ไดแ้ก่  ดา้นวินยัในตนเอง  (µ = 3.68)  โดยทั(ง 3 อนัดบั มีระดบัปัญหา

การปรับตวัดา้นการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย   

ตารางที� 2  ค่าเฉลี,ย  ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที,  และระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดย

จาํแนกตามเพศ   

  

 
ปัญหาการปรับตวั 

ด้านการเรียน 

เพศชาย  (N=165) เพศหญิง  (N=429) 
 
µ � 

  

อนัดบั 

ระดบัปัญหา

การปรับตวัด้าน

การเรียน 

 
µ � 

  

อนัดบั 

ระดบัปัญหาการ

ปรับตวั 

ด้านการเรียน 

ดา้นแรงจูงใจ 
ใฝ่สมัฤทธิ�  
ดา้นความวติกกงัวล 
ดา้นนิสยัการเรียน 
ดา้นวนิยัในตนเอง 

3.60 
 

2.86 
3.52 
3.62 

0.49 
 

0.50 
0.50 
0.47 

3 
 
1 
2 
4 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ย 

3.69 
 

2.88 
3.67 
3.70 

0.47 
 

0.49 
0.50 
0.48 

3 
 

1 
2 
4 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ย 

รวม 3.39 0.34 - ปานกลาง 3.47 0.32 - ปานกลาง 
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จากตารางพบว่า  นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการทั(งเพศชายและเพศหญิงมีปัญหา

การปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัเดียวกนั คือระดบัปานกลาง  (µ = 3.39,3.47)   และเมื,อ 

จาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษาทั(งเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนทุกดา้นอยู่

ในระดบัเดียวกนั โดยมีปัญหาดา้นความวิตกกงัวลเป็นอนัดบั >  โดยมีระดบัปัญหาการปรับตวัอยู่ในระดบั

ปานกลาง (µ = 2.86,2.88) และอนัดบั M  ไดแ้ก่  ดา้นนิสัยการเรียน (µ = 3.52,3.67) อนัดบั V ไดแ้ก่ ดา้น

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  (µ = 3.60,3.69) และอนัดบั W ไดแ้ก่  ดา้นวินยัในตนเอง  (µ = 3.62,3.70) โดยทั(ง V 

อนัดบั มีระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

 

ตารางที� <  ค่าเฉลี,ย  ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที,  และระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดย

จาํแนกตามอาย ุ 

 

จากตารางพบว่า  นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการอายุ 17-20 ปี มีปัญหาการปรับตวั

ดา้นการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัเดียวกนั คือ ระดบัปานกลาง  (µ = 3.50,3.43,3.47,3.42)  และเมื,อจาํแนก

เป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาการปรับตวัอยู่ในระดบัเดียวกนัทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นวินยัในตนเอง ที,พบว่า

นกัศึกษาที,มีอาย ุ19 ปี มีปัญหาการปรับตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.14) ขณะที,นกัศึกษาที,มีอายุ >X, >Y 

และ 20 ปี มีปัญหาการปรับตวัอยูใ่นระดบัเดียวกนั คือ  ระดบันอ้ย (µ = 3.92, 3.64, 3.61)  

 

 

ปัญหา 

การปรับตัว 

ด้านการเรียน 

อาย ุ

17 ปี (N = 7) 18 ปี (N=301) 19 ปี (N=262) 20 ปี (N=24) 

µ 
 

� อัน

ดับ 

ระดับ

ปัญหา 
µ � อัน 

ดับ 

ระดับ

ปัญหา 
µ � อัน 

ดับ 

ระดับ

ปัญหา 
µ � อัน 

ดับ 

ระดับ

ปัญหา 

ดา้นแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ�  
ดา้นความ 
วติกกงัวล 

 
ดา้นนิสัยการ

เรียน 
ดา้นวนิัย 
ในตนเอง 

3.64 
 

2.80 
 
 

3.69 
 

3.92 
 

0.46 
 

0.28 
 
 

0.49 
 

0.56 
 

2 
 

1 
 
 

3 
 

4 
 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 

3.67 
 

2.86 
 
 

3.60 
 

3.64 
 

0.48 
 

0.50 
 
 

0.52 
 

0.48 
 
 

4 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 

3.67 
 

2.87 
 
 

3.66 
 

3.14 
 

0.47 
 

0.49 
 
 

0.50 
 

0.43 
 

4 
 

1 
 
 

3 
 

2 
 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
ปาน
กลาง 

 

3.56 
 

2.96 
 
 

3.60 
 

3.61 
 

0.46 
 

0.39 
 
 

0.43 
 

0.39 
 

2 
 

1 
 
 

3 
 

4 
 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

รวม 3.50 

 

0.33 - ปาน

กลาง 

3.43 

 

0.33 - ปาน

กลาง 

3.47 

 

0.32 -  

 

ปาน

กลาง 

3.42 0.32 - ปาน

กลาง 
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ตารางที�  4  ค่าเฉลี,ย  ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที,  และระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยจาํแนกสาขาวิชาเอก

 
 

ปัญหา 
การปรับตวั 

ด้านการเรียน 

สาขาวชิาเอก 

รัฐประศาสนศาสตร์(N=@AB) การจดัการ(ภาษาองักฤษ)(N=81) การบัญชี(N=74) 
 

บริหารทรัพยากรมนุษย์(N=  65) 
 

การเงิน(N= 63) ระบบสารสนเทศ  (N= 53) 
 

การประชุมนิทรรศการฯ(N=53) 
 

การจดัการโลจสิตกิส์(N=51) 
 

การตลาด(N=49) 
 

µ 
 

σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญหา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั
ปัญ
หา 

µ σ อนั 
ดบั 

ระ 
ดบั 
ปัญ 
หา 

ดา้นแรงจูงใจ 
ใฝ่สมัฤทธิ�  
 
ดา้นความ 
วิตกกงัวล 
 
ดา้นนิสยัการ
เรียน 
 
ดา้นวินยั 
ในตนเอง 

3.67 
 
 

2.89 
 
 

3.56 
 
 

3.70 
 

0.45 
 
 

0.57 
 
 

0.50 
 
 

0.49 

3 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
4 
 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 
 

3.69 
 
 

2.84 
 
 

3.68 
 
 

3.58 

0.46 
 
 

0.48 
 
 

0.57 
 
 

0.46 

4 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.77 
 
 

2.79 
 
 

3.74 
 
 

3.81 

0.43 
 
 

0.54 
 
 

0.47 
 
 

0.52 

2 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
4 

นอ้ย 
 
 

ปาน 
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.68 
 
 

2.74 
 
 

3.65 
 
 

3.69 

0.51 
 
 

0.55 
 
 

0.48 
 
 

0.46 

3 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
4 

นอ้ย 
 
 

ปาน 
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.67 
 
 

2.85 
 
 

3.53 
 
 

3.59 

0.53 
 
 

0.39 
 
 

0.49 
 
 

0.41 

4 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.58 
 
 

3.58 
 
 

3.50 
 
 

3.68 

0.49 
 
 

0.49 
 
 

0.41 
 
 

0.44 

2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 

นอ้ย 
 
 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

3.61 
 
 

2.88 
 
 

3.72 
 
 

3.68 

0.49 
 
 

0.42 
 
 

0.53 
 
 

0.51 

2 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
3 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.69 
 
 

2.43 
 
 

3.67 
 
 

3.76 

0.48 
 
 

0.37 
 
 

0.53 
 
 

0.54 

3 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
4 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

3.60 
 
 

2.94 
 
 

3.67 
 
 

3.62 

0.46 
 
 

0.43 
 
 

0.50 
 
 

0.46 

2 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
3 

นอ้ย 
 
 

ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
 

นอ้ย 

รวม 3.44 0.37 - ปาน

กลาง 
3.43 0.33 - ปาน

กลาง 
3.51 0.32 - น้อย 3.42 0.31 - ปาน

กลาง 
3.39 0.31 - ปาน

กลาง 
3.34 0.33 - ปาน

กลาง 
3.46 0.34 - ปาน

กลาง 
3.40 0.31 - ปาน

กลาง 
3.44 0.23 - ปาน

กลาง 
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จากตารางพบวา่  นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหาการปรับตวัดา้นการ

เรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (µ = 3.44,3.43,3.42,3.39,3.34,3.46,3.40,3.44)  ยกเวน้สาขาบญัชีที,มีปัญหาการ

ปรับตวัโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย (µ =  3.51) และเมื,อจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษาทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหา

การปรับตวัดา้นการเรียนดา้นความวิตกกงัวลเป็นอนัดบั >  โดยมีระดบัปัญหาการปรับตวัอยู่ในระดบัปานกลาง   

(µ =2.89,2.84,2.79,2.74,2.85,2.88,2.43,2.94) ยกเวน้สาขาระบบสารสนเทศ ที,มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้น

นิสยัการเรียนเป็นลาํดบั 1 โดยมีระดบัปัญหาการปรับตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง  (µ = 3.50)  

 

สรุปผลการวจิยั 
1.  ปัญหาการปรับตวัทางดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการ   
ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง  และรายดา้นมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นความวิตกกงัวลอยู่ในระดบัปานกลาง  
และมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นนิสัยการเรียน  ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�   และดา้นวินยัในตนเองอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

2.  เปรียบเทียบระดบัปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการ 
จาํแนกตามเพศ อาย ุสาขาวิชา  

ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชั(นปีที,  1 คณะวิทยาการจดัการเพศชายและเพศหญิง  อายุ 17-20 ปี  
มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางซึ, งไม่แตกต่างกนั  แต่เมื,อพิจารณารายดา้น พบว่า  
แตกต่างกนั 1 ดา้น  โดยพบว่า  นกัศึกษาที,มีอายุ 19 ปี มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นวินยัในตนเองอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ขณะที,ช่วงอายุอื,น ๆ อยู่ในระดบันอ้ย  และทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีเพียง 1 สาขาวิชาเอก ที,มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนอยู่ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
สาขาการบญัชี  และเมื,อพิจารณารายดา้น พบวา่  ทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ�    และดา้นวินยัในตนเองอยู่ในระดบันอ้ย   สาํหรับดา้นความวิตกกงัวลทุกสาขาวิชามีปัญหาการปรับตวัอยู่
ในระดบัปานกลาง  แต่มีเพียง 1 สาขาวิชาเอก ที,มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นความวิตกกงัวลอยู่ในระดบั
นอ้ย ไดแ้ก่ สาขาระบบสารสนเทศ  และดา้นนิสัยการเรียนทุกสาขาวิชามีปัญหาการปรับตวัอยู่ในระดบันอ้ย  แต่มี
เพียง > สาขาวิชาเอก ที,มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนดา้นนิสยัการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สาขาระบบ
สารสนเทศ   

 

อภิปรายผล 
1.  ปัญหาการปรับตวัทางดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการ   
ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง   เนื,องจากนกัศึกษาที,เขา้มาศึกษาในชั(นปีที, 1 กาํลงัอยู่ในช่วงวยัรุ่นซึ, งเป็นวยัที,ตอ้งเผชิญกบั 
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การเปลี,ยนแปลงทั(งที,เป็นปัญหาทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  ความคิด  สังคม จึงทาํให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที,จะ

ปรับตวัให้เขา้กบัเพื,อน ระบบการเรียน  สังคมมหาวิทยาลยั  สถานที,  (เชียรเธียร วิวิธสิริ, 2534)  อย่างไรก็ตาม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และคณะที,นกัศึกษาศึกษาอยู่ไดมี้การจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ซึ, งเป็นการ

สร้างความคุน้เคยระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา  อาจารย ์ รุ่นพี,รุ่นนอ้ง  และสถาบนัศึกษา  และมีการจดักิจกรรมให้

ความรู้เกี,ยวกบัระบบการเรียนการสอนโดยอาจารยที์,ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาเอก  แนะนาํกฎระเบียบที,นกัศึกษา

ตอ้งปฏิบติั  แนะนาํหน่วยงานที,ใหบ้ริการดา้นวิชาการและดา้นกิจการนกัศึกษา    มีการเชิญศิษยเ์ก่ามาเป็นวิทยากร

หรือศิษยเ์ก่ามาใหค้วามรู้ในดา้นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ เช่น  ดา้นการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั  ดา้นการ

วางแผนการเรียน  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรม  เป็นตน้  ซึ, งกิจกรรมดงักล่าวจะทาํให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้และคาดหวงัในการเรียน จึงเกิดการตระหนักและเห็นความสําคญั  โดยพยายามปรับตวัให้เข้ากบัระบบ 

การเรียน  เพื,อน  อาจารย ์ สถานที,   เพื,อใหต้นเองมีความสุขในการเรียน ซึ, งสอดคลอ้งกบั รอย (Roy,1976) กล่าวว่า 

บุคคลตอ้งมีการปรับตวัเพื,อรักษาสมดุลของร่างกาย  จิตใจ และสังคม  บุคคลที,สามารถปรับตวัไดจ้ะมีความมั,นคง

ในชีวิต พฤติกรรมที,แสดงออก คือ มีสุขภาพดี  ยอมรับความเป็นจริง มีความพึงพอใจในชีวิตและช่วยเหลือสังคม

เสมอ  ดว้ยเหตุนี(นกัศึกษาชั(นปีที, 1 จึงอยูใ่นช่วงของการเรียนรู้ในทุก ๆ ดา้น ทั(งการเรียน กิจกรรม และสังคม จึงทาํ

ใหน้กัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. เปรียบเทียบระดบัปัญหาการปรับตวัทางดา้นการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการ   
ผลการวิจยั พบว่า  นักศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการทั(งเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการ

ปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ซึ, งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรมล  สุวรรณโครต (2553) 
ศึกษาเรื,องการปรับตวัของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชั(นปีที, 1 มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า  นกัศึกษาเพศชายและ 
เพศหญิงมีปัญหาการปรับตวัไม่แตกต่างกนั  เนื,องจากนักศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการอยู่ในวยัเดียวกนั 
ระบบการเรียนของนกัศึกษาชั(นปีที, 1 จะมีการเรียนร่วมกนัเกือบทุกวิชาจึงมีโอกาสไดพ้บปะกนัมากกว่าชั(นปีอื,น ๆ 
ทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสรู้จกักนัมีการทาํงานหรือกิจกรรมร่วมกนัจึงส่งผลใหมี้การแลกเปลี,ยนเรียนรู้ทั(งในดา้นการ
เรียน  การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั  ทาํใหน้กัศึกษามีเพื,อนในการปรึกษาเรื,องต่าง ๆ  นอกจากนี(คณะวิทยาการจดัการ
มีการใหบ้ริการดา้นการเรียนโดยฝ่ายวิชาการและมีบริการการแนะแนวในดา้นการใชชี้วิต  การวางแผนการเรียน  
การแนะแนวดา้นอาชีพ  ทาํใหน้กัศึกษามีแนวทางพฒันาการปรับตวัในการเรียน  อีกทั(งคณะวิทยาการจดัการมีการ
จดักิจกรรมที,ส่งเสริมพฤติกรรมที,ดีดา้นการเรียน  เช่น  กิจกรรมค่ายวิทยาการฯสานใจ  ซึ, งมีกิจกรรมสอดแทรกให้
นกัศึกษามีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา  และมีกิจกรรมการมอบเหรียญรางวลัแก่นักศึกษา 
ที,เรียนดีเพื,อใหน้กัศึกษาชั(นปีที, 1 เห็นเป็นแบบอยา่งและเกิดแรงจูงใจในการเรียน  ดงันั(นจึงทาํใหน้กัศึกษาชั(นปีที, 1 
คณะวิทยาการจดัการทั(งเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และ
รายดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย   

นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการ อายุ 17-20 ปี มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวม 

ไม่แตกต่างกนัและเมื,อพิจารณารายดา้น พบว่า แตกต่างกนั 1 ดา้น โดยพบว่า  นกัศึกษาที,มีอายุ 19 ปี มีปัญหาการ 
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ปรับตวัดา้นวินยัในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะที,ช่วงอายุอื,น ๆ มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย  เนื,องจากนกัศึกษา 

ชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการ  อายุ 17-20 ปี มีการเรียนในระบบที,เหมือนกนั  เนื(อหาการเรียนโดยส่วนใหญ่ยงัคง

เหมือนกนั  สภาพแวดลอ้มที,พบเจอมีความคลา้ยคลึงกนั  เช่น  การเขา้ร่วมกิจกรรม  การเรียน  การบา้น  และ

อาจารยผ์ูส้อน  ประกอบกบันกัศึกษาอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ซึ, งในช่วงดงักล่าวมีความเป็นผูใ้หญ่  มีวุฒิภาวะใน

การตดัสินใจในเรื,องต่าง ๆ ไดค่้อนขา้งดี  มีการใช้เหตุผลในการตดัสินใจ มีความรับผิดชอบ (ยุพา พูนขาํ และ 

คณะฯ, 2553)  และมีความสนใจอยากเรียนรู้ในสาขาวิชาที,ตนเองไดส้อบคดัเลือกเขา้มา  ส่งผลใหน้กัศึกษาชั(นปีที, 1  

มีความสามารถในการปรับตัวด้านการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื,อพิจารณารายด้าน พบว่า 

นกัศึกษาที,มีอาย ุ19 ปี มีปัญหาการปรับตวัดา้นวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง ขณะที,ช่วงอายุอื,น ๆ มีปัญหาอยู่

ในระดบันอ้ย  เนื,องจากนกัศึกษามีการเรียนรู้การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั และมีความสนิทสนมกบัเพื,อนภายในสาขา

วิชาเอกของตนเองเพิ,มมากขึ(นส่งผลใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมขาดวินยัในตนเอง  เช่น  การพดูคุยกบัเพื,อนในชั(นเรียน  

การใหค้วามสนใจกบัทุกรายวิชาที,เรียน  การแบ่งเวลาทาํการบา้น  อ่านหนงัสือ  เป็นตน้  

นกัศึกษาชั(นปีที, 1 คณะวิทยาการจดัการทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวม

แตกต่างกนั  โดยทุกสาขาวิชาเอกมีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีเพียง > สาขา

วิชาเอก ที,มีปัญหาการปรับตวัดา้นการเรียนอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ สาขาการบญัชี  เนื,องจากนกัศึกษาชั(นปีที, 1  

เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัซึ,งนกัศึกษามีวฒิุภาวะและความพร้อมในการศึกษาเนื,องจากเลือกสอบคดัเลือกเขา้มายงั

สาขาวิชาเอกที,ตนเองตอ้งการศึกษาจึงทาํใหมี้ความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนรู้  นอกจากนี(การเรียน

ในภาคการศึกษาที, 1 นกัศึกษาทุกสาขาวิชาเอกจะไดเ้รียนในวิชาพื(นฐานที,ไม่แตกต่างกนัมากนกั และยงัไม่มีการ

เรียนเฉพาะดา้นในแต่ละเนื(อหาของแต่ละสาขาวิชาเอก  ซึ, งนกัศึกษาจะมีการใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน

หรือการเรียน  เนื,องจากนกัศึกษาชั(นปีที, 1 มีศกัยภาพที,จะพฒันาตนเองไปในทางที,ดี  ถา้ไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มที,มี

ความเหมาะสม  มีศกัยภาพที,จะแสวงหาสิ,งที,ดีงามไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้  การพยายามเขา้ใจสิ,งต่าง ๆ  จะทาํให้

นกัศึกษาสามารถปรับตวัในการเรียนได ้ (ชฎาพร  สิงห์ปั( น, 2553) สาํหรับนกัศึกษาสาขาการบญัชีซึ, งมีปัญหาการ

ปรับตวัดา้นการเรียนอยู่ในระดบันอ้ยซึ, งแตกต่างจากสาขาวิชาเอกอื,น ๆ   เนื,องจาก  นกัศึกษาสาขาการบญัชีมกัมี

บุคลิกภาพเป็นคนมีระเบียบวินยัในตนเอง  มีความมุ่งมั,น  และมีเป้าหมายในชีวิต  มีความกระตือรือร้น  และหมั,น

ศึกษาหาความรู้ทั(งในดา้นการใชชี้วิตประจาํวนัและการเรียน  จึงส่งผลใหน้กัศึกษาสาขาบญัชีมีปัญหาการปรับตวั

ดา้นการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่สาขาวิชาอื,น ๆ ซึ, งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุกญัญา  ตนัตระบณัฑิตย ์(2548) 

ศึกษาเรื,องการศึกษาการปรับตวัของนกัศึกษาปริญญาตรีชั(นปีที, 1 ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า 

นกัศึกษาที,เรียนสาขาวิชาต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  และเมื,อพิจารณารายดา้น พบว่า 

สาขาระบบสารสนเทศมีปัญหาการปรับตัวด้านความวิตกกังวลและด้านนิสัยการเรียนต่างจากสาขาวิชาอื,นๆ  

เนื,องจาก บุคลิกภาพของนักศึกษาที,เรียนสาขาระบบสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพเก็บตัว ไม่ชอบ 
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เขา้สงัคม  ร่าเริงนอ้ย  (กองส่งเสริมการมีงานทาํ,2557)  หากตอ้งการทราบหรือหาความรู้มกัจะใชค้อมพิวเตอร์เป็น

ส่วนใหญ่  เช่น  การทาํการบา้น  การเล่นเกมส์  การติดตามข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํใหมี้ความสุขกบัการใชง้าน

คอมพิวเตอร์  ประกอบกบัชั(นปีที, 1 วิชาเรียนต่าง ๆ ยงัเป็นรายวิชาเรียนพื(นฐานที,ทุกสาขาวิชาเอกเรียนร่วมกนั 

จึงสามารถสอบถามหรือปรึกษาจากเพื,อนต่างสาขาไดจึ้งทาํให้นกัศึกษาสาขาระบบสารสนเทศมีความวิตกกงัวล 

ในดา้นการเรียนน้อย  แต่ควรปรับในดา้นนิสัยในการเรียน  เช่น  การแสดงถึงความมุ่งมั,นที,จะศึกษาหาความรู้

เพื,อให้ตนเองประสบความสําเร็จในการเรียน  เช่น  ความตั(งใจทาํงานที,ไดรั้บมอบหมาย  การทบทวนบทเรียน   

การฟังและสรุปใจความสําคญั  เป็นตน้ เนื,องจากหากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการใชค้อมพิวเตอร์ความสนใจในการ

ทบทวนบทเรียนหรือทาํการบา้นอาจนอ้ยลงส่งผลกระทบต่อผลการเรียนในอนาคตได ้

 

 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่นกัศึกษาชั(นปีที, > คณะวิทยาการจดัการเกือบทุกสาขาวิชามีปัญหาการ

ปรับตวัดา้นการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาการปรับตวัดา้นความวิตกกงัวลเป็นอนัดบัหนึ, ง  ดงันั(น   

ผูบ้ริหาร  อาจารยผ์ูส้อน  นกัแนะแนวการศึกษา  จึงควรใหก้ารช่วยเหลือ โดยปลกูฝังหรือจดักิจกรรมที,ช่วยลดความ

วิตกกงัวลเกี,ยวกบัการเรียน  การให้คาํแนะนาํเกี,ยวกบัการเรียน  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการเรียนในสาขาวิชา 

ต่าง ๆ  เพื,อใหน้กัศึกษาเขา้ใจระบบการเรียนการสอน  มีแนวทางในการเรียน  และเรียนรู้การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั

มากขึ(นอนัจะนาํไปสู่ความสามารถในการปรับตวัและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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วถิีชีวติหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ดาบตาํรวจ วินยั กองจนัทร์, พนัตาํรวจเอก ดร.การุณย ์บวัเผื่อน 

รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารงานตาํรวจ

และชุมชน วิทยาลยัปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ผูท่ี้มีองค์

ความรู้ในวิถีชีวิตหมอลาํกลอน จาํนวน 20 ราย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ถึงวิถีชีวิตหมอลาํกลอน ของ

ชุมชนหนองแวงตราชู และนาํขอ้คน้พบจากการศึกษาไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันา

วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี อยา่งย ัง่ยืนต่อไป ผลการวิจยัพบวา่ 

        ด้านที่เป็นวตัถุของหมอลาํกลอน  เสียงแคนประกอบเสียงลาํ สามารถทาํใหค้นนัง่ฟังไปจน

จบโดยไม่รู้สึกเบ่ือ  ซ่ึงการลาํแต่ละคร้ังตอ้งใชแ้คนหลายลาํ เพราะเสียงหมอลาํจะเปล่ียนเม่ือเวลาลาํไป

นาน ๆ และเม่ือนาํเคร่ืองดนตรีอยา่งอ่ืนมาประกอบการลาํแลว้ทาํใหมี้ความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน  หมอลาํ

กลอนจึงตอ้งปรับปรุง ประยกุตก์ารแสดงใหเ้ขา้กบัสมยัจึงจะอยูร่อด  การเป็นหมอลาํไดต้อ้งมีบุคลิกดี 

สติปัญญาดี  มีเสียงไพเราะ มีพรสวรรค ์ มีความช่ืนชอบการเป็นหมอลาํ  การเรียนการลาํถือวา่ยากไม่

เหมือนการเรียนหนงัสือ  การลาํแต่ละคร้ังถา้ลาํกบัคนใหม่ท่ีไม่เคยลาํดว้ยกนั ตอ้งมีการสงัเกต และศึกษาคู่

ลาํ เพ่ือใหส้ามารถแก ้หรือตอบโตอี้กฝ่ายได ้

      ด้านที่ไม่ใช่วตัถุ ของหมอลาํกลอน  มีความเช่ือวา่ หมอลาํกลอนจะอยูคู่่กบัสงัคมอีสานอยา่ง

ต่อเน่ือง  เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสาน  หมอลาํเป็นเหมือนเอกลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีคนอีสานทุกคนคุน้เคยมา

ตั้งแต่เดก็ หมอลาํเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี แต่งตวัดูดี เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ  คนอีสานชอบ

ความสนุกสนาน  หมอลาํเป็นศิลปะท่ีสอดแทรกความรู้ และใหค้วามบนัเทิง  ถือวา่เป็นวฒันธรรมดั้งเดิม

ของชาวอีสานท่ีมีคุณค่า   ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ คือ ความกตญั�ู  รู้คุณ พ่อแม่ครูบาอาจารย ์ หมอลาํกลอน

ตอ้งมีความจดจาํเป็นเลิศ มีความรู้ความชาํนาญ   มีพรสวรรคใ์นเร่ืองการลาํเป็นพิเศษ  บุคลิกหมอลาํส่วน

ใหญ่เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน พดูเก่ง เขา้กบัคนง่าย  รู้จกัพลิกแพลง ใชก้ารสงัเกตคนฟัง ใชไ้หวพริบใน

การจูงใจคนฟัง 

     ด้านเทคนิควธีิการ ในการดาํเนินชีวิตของหมอลาํกลอน  อยูบ่า้นจะทาํอาหารกินเอง  อาหาร

แบบพ้ืนบา้น ไม่ชอบไปกินขา้วนอกบา้น  หมอลาํมีรายไดไ้ม่แน่นอนและมีรายจ่ายมาก ตอ้งรู้จกัใชจ่้ายถึง

จะไม่ลาํบาก  เวลาวา่งจากการรับงานลาํจะทาํไร่ ทาํนา เล้ียงววั เล้ียงหม ู เป็นการประกอบอาชีพเสริม  

หมอลาํกลอนประกอบแคนจะมีการแต่งกายแบบตามวฒันธรรมเดิม  การแต่งกาย แลว้แต่โอกาส  ตอ้ง

แต่งตวัดูดี ทาํใหค้นฟังลาํ เกิดความรู้สึกช่ืนชม และอยากดูการแสดง ในการลาํตอ้งลาํใหถึ้งบทบาทของ
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กลอนลาํแต่ละกลอน  ตอ้งทาํใหค้นดูมีอารมณ์ร่วม สนุกสนานไปกบัการแสดง ตอ้งใชอ้ารมณ์ร่วมกบับท

กลอนนั้นๆ ใชภ้าษาอีสานโบราณ คาํพดูแบบดัง่เดิม  การจดัจงัหวะ ช่วงเวลา แต่ละช่วงใหส้อดคลอ้งกนั  

ทาํใหบ้รรยากาศสนุกสนานข้ึน บทกลอนของหมอลาํกลอนเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะอนุรักษภ์าษาอีสาน

โบราณเอาไวใ้หล้กูหลานรู้จกัและสืบทอดต่อไป เม่ือเสร็จงานรับเงินกก็ลบับา้น เวลามีงานจะโทรศพัทน์ดั

พบกนัท่ีเวทีแสดง  มีความสะดวกสบายมากข้ึน  หมอลาํจะมีความผกูพนักนั เคารพนบัถือครูอาจารยท่ี์เคย

สอน ใหค้าํปรึกษาหารือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั  ต่างคนกต่็างรู้

บทบาทของตนเอง จะช่วยกนั และแสดงจนจบ การทาํงานทาํใหมี้ความสุข สนุกไปกบัการทาํงาน เวลามี

คนมาฟังจาํนวนมากจะรู้สึกดีใจ ผูค้นช่ืนชมกมี็ความสุข โดยใชธ้รรมะเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต  
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Abstract  

The research study on the lifestyle of Mor Lam Klon artists in Nong Waeng Tra Chu 

community, Nai Mueang Sub-district, Mueang District, Khon Kaen Province has applied the qualitative 

research methodology by conducting in-depth interviews with 20 key informants of local scholars who 

are also Mor Lam Klon artists. The research’s objective is to elaborate the findings into strategies and 

projects to develop the lifestyle of Nong Waeng Tra Chu community’s Mor Lam Klon artists into 

sustainability. There are discoveries as follows:  

In concrete terms: The melody from “Khene” (bamboo mouth organ) can attract listeners and 

make them stay until the end of the song. In a performance, many Khene are used since Mor Lam’s 

voices will change when performing for long. Additional musical instruments can also jazz up the 

liveliness. To preserve the legacy of Mor Lam Klon, it must adapt itself with the current. Also, being 

Kor Lam Klon artist requires that person to have pleasant appearance, sharp wits, nice voices with talent 
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and passion for Mor Lam. The study of Mor Lam is not as difficult as in school; only that observation 

and study of the Mor Lam partner are required so that the learner can snap or correct the partner.   

In abstract terms: There is a belief that Mor Lam Klomn will always be with the northeastern 

community since it is intertwined so closely with the people’s lifestyle. It is their identity and what they 

are used to since they were young. Being Mor Lam artist is considered as an honorable profession and 

greatly admired for appearance and skills. In accordance with the northeastern people’s love for fun, 

Mor Lam is a traditional art which presents both knowledge and entertainment. And, apart from the 

sense of gratitude towards parents and teachers, the artists must possess skills and expertise in the art of 

singing as well as being outgoing, talkative, and quick-wit.   

In technique and schemes: Mor Lam Klon artists lead a normal lifestyle. They cook local 

dishes at home and plan their spending carefully since their income is unstable and costs a lot. When 

they are free from work, they work in the fields, and breed animals as a second job. When they perform, 

they get dressed in a traditional way to attract audience, and during the performance, it is necessary that 

the artists really get into the poem-singing so the audience can feel overwhelmed by the show. Ancient 

northeastern dialect and traditional speeches as well as rhythm pattern and sequences will add more 

liveliness to the performance. Mor Lam Klon artists’ poem is also another way to preserve the old 

dialect for the younger generation. When they are done performing, they collect their wages and go back 

home, only to meet again the next performance. There is a strong bond in the world of Mor Lam Klon 

artists where masters are highly respected by their students. The artists also help one another out like 

they are in family. Thus, it can be inferred that the work of Mor Lam Klon artists is an enjoyable one. 

They also feel encouraged when they see many audience, who, in return, get the happiness back from 

watching their performance. The artists also value morality as the key in leading their lives.  

   

Keyword(s): lifestyle, Mor Lam Klon (local chant artists) 

 

บทนํา 

หมอลาํกลอน เป็นศิลปะการแสดงท่ีเก่าแก่อนัหน่ึงของอีสานลกัษณะเป็นการลาํ ท่ีมีหมอลาํ

ชายหญิงสองคนลาํสลบักนัมีเคร่ืองดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว  คือแคน  การลาํมีทั้งลาํเร่ืองนิทาน

โบราณคดีอีสาน เรียกวา่ ลาํเร่ืองต่อกลอนลาํทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซ่ึงผูล้าํจะตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี

สามารถตอบโต้  ยกเหตุผลมาหกัลา้งฝ่ายตรงขา้มไดต่้อมามีการเพ่ิมผูล้าํข้ึนอีกหน่ึงคนอาจเป็นชายหรือ

หญิงกไ็ดก้ารลาํจะเปล่ียนเป็นเร่ืองชิงรักหกัสวาท ยาดชูย้าดผวั เรียกวา่ ลาํชิงชู ้

(http://www.finearts.go.th/node/7048กรมศิลปากร สืบคน้เม่ือ17 ต.ค. 2556 ) หมอลาํกลอน  เป็นการแสดง
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ศิลปะพ้ืนบา้นของชาวอีสาน เร่ิมมีมานานแลว้เท่าใดไม่ปรากฏหลกัฐาน ทราบเพียงแต่วา่เป็นศิลปะท่ี

แทรกซึมอยูใ่นสายเลือดของชาวอีสาน  เป็นมรดกทางวฒันธรรมของพวกเขา นกัแสดงจะมีช่ือเรียกกนัวา่ 

"หมอลาํ" คาํวา่"หมอ" กแ็ปลวา่ผูเ้ช่ียวชาญทางใดทางหน่ึง คาํวา่กห็มอกลอน คือหมอ กวีท่ีชาํนาญการขบั

ร้องลาํนาํ คาํบท คาํกลอนนัน่เอง    เพลงหมอลาํกลอน มีไวเ้พ่ือใหช้าวบา้นไดน้าํมาร้องมารําในยามมีงาน

บุญต่าง ๆ ในหมู่บา้น หรือในงานวดั ทั้งงานสุขและงานทุกข ์ชาวบา้นกจ็ะนาํเอาหมอลาํกลอนมาเล่นกนั

ใหส้นุกสนาน โดยเฉพาะในช่วงหลงัฤดูกาลเกบ็เก่ียวขา้ว  ช่วงออกพรรษา โดยมกันาํเอาเร่ืองราวใน

วรรณคดี นิทานพ้ืนเมืองความเป็นอยูห่รือสภาพของสงัคม ตลอดจนเหตุการณ์ทัว่ไป มาแต่งเป็นเร่ืองราว

เพ่ือขบัร้องเพ่ือใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความเขา้ใจและบนัเทิง    (http://th.wikipedia.org/wiki/หมอลาํกลอน  สืบคน้

เม่ือ 19 ต.ค.2556 ) “ลาํ” สามารถมองออกไดใ้นสองลกัษณะเพ่ือหาความหมายคือ แสดงออกเป็นกิริยา 

หมายถึงการขบัร้อง คือ การนาํเอาเร่ืองราวในวรรณคดีมาขบัร้องเป็น บทกลอนทาํนองทีเป็นภาษาอีสาน 

แสดงออกเป็นคาํนาม หมายถึง ช่ือเร่ืองของการขบัร้องหรือการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว”หมอลาํ” หมายถึง ผูท่ี้

มีความชาํนาญในการขบัร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจาํเอากลอน มาขบัร้อง หรือผูท่ี้ชาํนาญในการเล่า

นิทานเร่ืองนั้น เร่ืองน้ี หลาย ๆ เร่ือง   ( http://www.baanmaha.com/blog/หมอลาํ-ความเป็นมาของหมอลาํ/     

สืบคน้เม่ือ 19 ต.ค.2556 )        

 หมอลาํ  หมายถึง ผูท่ี้มีความชาํนาญในการแสดงศิลปะและใชค้าํกลอนท่ีเกิดจากการเรียนรู้

จากครูมีการฝึกฝนจนชาํนาญและสามารถนาํส่ิงท่ีไดม้าคิดเป็นสาํนวนภาษาของหมอลาํแลว้ถ่ายทอดไปสู่

ผูฟั้งไดอ้ยา่งไพเราะกลมกลืนกบัสภาพต่าง ๆ โดยมีแคนเป็นดนตรีในการประกอบการลาํ  หมอลาํกลอน

เป็นวฒันธรรมท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของชาวขอนแก่น ท่ีกาํลงัจะเลือนหายไป เน่ืองจากความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การส่ือสารท่ีรวดเร็ว จนเกิดการรับวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มา และดว้ยเหตุผล

ท่ีวา่ “หมอลาํ” นั้นไม่ใช่ใคร ๆ จะทาํได ้  โดยเฉพาะการท่ีจะกา้วไปสู่ “ความดงั” ท่ีทาํใหค้นรู้จกั ยอมรับ 

และนิยมวา่จา้งไปช่วยงาน คงไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย โดยเฉพาะหมอลาํกลอน ซ่ึงจะแสดงบนเวที 2 คน และ

หมอแคน เพ่ือใหค้นดู คนฟังลาํพอใจ และมีอารมณ์ฟังจนสวา่ง หรืออยูไ่ดน้านท่ีสุดโดยมิรู้จกัเบ่ือ หมอลาํ

ท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นหมอลาํจริงทั้งศาสตร์และศิลป์  ทาํใหค้นฟังไดท้ั้งความรู้ และความบนัเทิง ตลอด

ระยะเวลาการแสดง   ศิลปินหมอลาํยงัถือไดว้า่เป็นผูรั้กษาชาติท่ีเขม้แขง็กลุ่มหน่ึง เพราะวา่ภารกิจของ

หมอลาํเป็นการอนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ และพฒันาวฒันธรรมพ้ืนบา้น อนัเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของชาว

อีสานทั้งมวล จนถือเป็นหน่ึงในวิญญาณทั้ง 5 อนั ไดแ้ก่ ลาบ ขา้วเหนียว สม้ตาํ หมอลาํ และหมอแคน 

(อุดม บวัศรี, 2526)  

ดงันั้นผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษา ถึงวิถีชีวิตของหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  

ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น   โดยมุ่งเนน้ศึกษาวิถีชีวิตของหมอลาํกลอน เพ่ือนาํขอ้คน้พบ

ไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันาวิถีชีวิตของหมอลาํกลอนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี อยา่ง

ย ัง่ยืนต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของผูค้นในแต่ละสงัคม บนพ้ืนฐานวฒันธรรม

ของสงัคมนั้นๆโดยท่ีลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตวับ่งบอกถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต วิถีชีวิตเป็น

ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการดาํเนินชีวิต 

 (http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/unit15_10151.pdf สืบคน้เม่ือ 19 ต.ค.2556 ) 

องคป์ระกอบของวิถีชีวิต ประกอบดว้ย  ส่วนท่ีเป็นวตัถุ หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินชีวิต ทั้งท่ีเป็นการท่ีไดจ้ากธรรมชาติ การสืบทอดมาแต่คนยคุก่อน ๆ และ/หรือ ประดิษฐ ์คิดคน้ข้ึน

ใหม่ ซ่ึงจะเกิดข้ึนมาได ้มนุษยต์อ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ และฝีมือความชาํนาญในการประดิษฐ์

คิดคน้ข้ึนมา และ ส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ีเป็นระบบความคิด ความเช่ือ 

ทศันคติ ค่านิยมทางสงัคม ซ่ึงอยู ่เบ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษย ์หรือเป็นระบบคุณค่า คุณธรรม ท่ียึด

เหน่ียวจิตใจของคนในสงัคม ตลอดจนส่วนท่ีเป็นผลรวมของความรู้ ลกัษณะนิสยั แนวคิด และสติปัญญา , 

ส่วนท่ีเป็นเทคนิควิธีการ วิธีในการดาํเนินชีวิต แบบแผนพฤติกรรม ซ่ึงหมายรวมถึงวิธีกิน วิธีอยู ่วิธีแต่ง

กาย วิธีแสดงอารมณ์ วิธีส่ือความ วิธีจราจร และขนส่ง วิธีอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสวงหา

ความสุขทางใจ รวมความวา่เป็นวิธีปฏิบติัของมนุษยต่์อร่างกายและจิตใจของตนเอง ต่อมนุษยด์ว้ยกนั 

และต่อธรรมชาติแวดลอ้ม  (สุนนัทธ์นา  แสนประเสริฐ, 2540) 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต (หรือเรียกทบัศพัทว์า่  ไลฟ์สไตล)์ หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล 

โดยท่ีลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตวับ่งบอกถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต แต่ละแบบพฤติกรรมใน

การเขา้สงัคม ในการบริโภค ในการหาความบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจใชเ้วลาวา่ง และการแต่งตวั ลว้น

เป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดาํเนินชีวิต   รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะถกูดาํเนินเป็น อุปนิสยั เป็นวิธี

ประจาํท่ีกระทาํส่ิงต่าง ๆ อตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ( Individual identity) รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

โดยทัว่ไปแลว้จะ บ่งบอกถึง ทศันคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดงันั้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

จึงมีความหมายในเชิงของอตัตาหรือตวัตน และใชใ้นการสร้างสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีประกอบกบัอตั

ลกัษณ์ของบุคคล  (th.wikipedia.org/wiki/รูปแบบการดาํเนินชีวิต    สืบคน้เม่ือ  19 ต.ค.2556 ) 

จุดกาํเนิด   ของหมอลาํนั้นสนันิษฐานไดว้า่น่าจะเกิดข้ึนได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี  ประการแรก 

หมอลาํน่าจะเร่ิมตน้จากวดั สาเหตุเน่ืองจากในสมยัโบราณการศึกษาของชาวบา้นเร่ิมจากวดั โดยมี

พระสงฆ ์(ครูบาอาจารย ์ยาครู ยาซา อา้ยจวั) เป็นผูศึ้กษาเล่าเรียนสืบทอดกนัมา เร่ืองราวทางศาสนาและ

วรรณคดีต่าง ๆ ไดมี้การจารึกลงในใบลาน คือ มีการจารึก (เขียน) ตวัหนงัสือธรรม หนงัสือขอมบรรยาย 

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์แต่งข้ึนลงไวใ้นใบลานเป็นจบ ๆ (เล่ม) มากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่เน้ือเร่ืองสั้น

ยาว การเขียนหนงัสือในสมยัก่อนใชวิ้ธีจาํตวัหนงัสือแบบนกขนุทอง คือ หดัอ่านเป็นคาํ ๆ (ศพัท)์ อ่าน

ทบทวนไปมาจนจบเล่มหรือผกูนั้น ๆ ผูมี้ความจาํดีจะสามารถจดจาํเร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้าก เรียกวา่ท่องได้

จนข้ึนใจแลว้กน็าํเร่ืองราวท่ีจาํไดม้าเล่าสู่คนอ่ืนฟัง ลกัษณะของตาํราในสมยัโบราณนั้นเป็นหนงัสือผกูใบ

ลาน วิธีเกบ็รักษาหนงัสือคนโบราณใชวิ้ธีเอาไมไ้ผม่าทะลุปลอ้งแลว้สอดหนงัสือไวข้า้งในมีฝาปิดอยา่ง
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มิดชิด เรียกวา่ หนงัสือหน่ึงลาํ ใครกต็ามสามารถท่องจาํเร่ืองราวในหนงัสือหน่ึงลาํไดน้ั้น เรียกวา่ “หมอ

ลาํ” (คนลาํ) เม่ือไปเล่านิทานในหนงัสือวรรณคดีนั้น ๆ ใหค้นฟัง เขาเรียกวา่ “หมอลาํ” ดงันั้น หมอลาํท่ี

แสดงศิลปะการลาํในทุกวนัน้ีคงถือกาํเนิดมาจากวดั ซ่ึงคนลาํนั้นเป็นผูท่ี้สามารถลาํเร่ืองราวไดจ้าก

วรรณคดีหรือหนงัสือผกูนั้นเอง   ประการท่ีสอง หมอลาํน่าจะเร่ิมตน้จากการสร้างความบนัเทิงในงาน

ประเพณีหรือการทาํบุญ สาเหตุเน่ืองจากในสมยัแรกนั้นสนันิษฐานวา่ หมอลาํคงจะมีการแสดงในงาน

ชาวบา้น ในละแวกบา้นใกล ้ๆ กบัท่ีหมอลาํอาศยัอยู ่เม่ือมีงานสาํคญั เช่น งานงนัเฮือนดี (งานคนตาย) งาน

ทาํบุญบา้น งานเทศกาลประจาํปี หรืองานมงคลต่าง ๆ เป็นเพราะวา่ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถจดจาํ

เร่ืองราวต่าง ๆ ในวรรณคดีไดรั้บเชิญใหม้าเล่านิทานใหฟั้งเพ่ือบรรเทาความสนุกสนานและความบนัเทิง 

เช่น เวลามีคนตาย เจา้ภาพกเ็ชิญมาเล่านิทานใหช้าวบา้นฟัง เพ่ือบรรเทาความโศกเศร้าใหแ้ก่ญาติพ่ีนอ้ง

ของผูต้าย คร้ังแรกคงเล่าดว้ยภาษาพดูธรรมดา ต่อมามีผูนิ้ยมมากข้ึน จึงมีผูคิ้ดผกูถอ้ยคาํใหเ้ป็นร้อยกรอง 

เพ่ือใหน่้าฟังและมีความไพเราะ เร่ืองท่ีเล่ามกัจะเป็นวรรณกรรมพ้ืนบา้น เช่น เร่ืองสงัขศิ์ลป์ชยั นางผม

หอม กาํพร้าไก่แกว้ เป็นตน้ ชาวบา้นจะเกิดความรู้สึกต่ืนเตน้ไปตามทอ้งเร่ืองท่ีเล่า หมอลาํจึงกลายเป็น

ดารารับเชิญไปในงานมงคลและงานอวมงคลต่าง ๆ ท่ีมีในหมู่บา้น ในสมยัแรก ๆ คงไม่มีสินจา้งรางวลั

อะไรมากนกั ถา้มีคงเป็นค่าคายออ้ หรือค่ายกครูเป็นสินนํ้าใจ เช่น ผา้ขาวผืน เงินเฟ้ือง เงินสตางคแ์ดง หรือ

อาจจะเป็นของมีค่าท่ีเจา้ภาพมอบใหเ้ป็นสินนํ้าใจเลก็ ๆ    นอ้ย ๆ เรียกวา่ “คาย” ในขั้นแรกคงจะเรียกวา่ 

“หมอลาํพ้ืน” คือ เป็นการเล่าเร่ืองราวตามพงศาวดารบา้ง ประวติัศาสตร์นิยายปรัมปราบา้ง เน่ืองจากเป็น

การเล่าเร่ืองราวพ้ืนเพบา้นของตน ดงันั้น หมอลาํท่ีสร้างความบนัเทิงในทุกวนัน้ี น่าจะเร่ิมตน้จากการสร้าง

ความบนัเทิงในงานประเพณีหรือการทาํบุญ ประการสุดทา้ย หมอลาํน่าจะเร่ิมตน้จากการประกอบ

พิธีกรรมดว้ยความเช่ือผีสางเทวดา สาเหตุเน่ืองจากในสมยัก่อนนั้นเม่ือคนในหมู่บา้นเกิดการเจบ็ป่วย ญาติ

พ่ีนอ้งกจ็ะไปดูหมอประจาํหมู่บา้น เรียกวา่ “หมอมอ” หรือ “หมอโหร” หรือ “หมอส่อง” หมอกจ็ะแนะนาํ

ใหห้าหมอลาํผีฟ้าไปรักษา (หมอลาํผีฟ้าเป็นหมอลาํท่ีใชรั้กษาคนไข ้ลาํเป็นคณะใชแ้คนเป่าประกอบ) เม่ือ

ผีฟ้าเขา้สิงหมอลาํแลว้ ญาติพ่ีนอ้งกจ็ะรีบสอบถามเอาขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีสาํคญั คือ สาเหตุและวิธีการแกไ้ข 

ตลอดจนรับอาสาท่ีจะปฏิบติัตามทุกประการ สาเหตุท่ีพบบ่อย ๆ กคื็อ ญาติพ่ีนอ้งทะเลาะกนั ทาํลายทพัย์

สินผีปู่ตา หรือผีอ่ืน ๆ ไม่ทาํบุญหาบรรพบุรุษ เป็นตน้ หมอลาํผีฟ้าบางที เรียกวา่ “หมอลาํไทเทิง ” หรือ 

“หมอลาํผีแถน ” หมอลาํผีฟ้าส่วนมากเป็นผูห้ญิง และผูห้ญิงเป็นหวัหนา้ แต่เวลาลาํตอ้งนุ่งโสร่งแต่งตวั

เป็นชาย ดงันั้น หมอลาํน่าจะเร่ิมตน้จากการประกอบพิธีกรรมดา้นความเช่ือผีสางเทวดา ดงันั้น หมอลาํ

เกิดข้ึนได ้3 ลกัษณะ คือ เกิดจากวดั เกิดจากการสร้างความบนัเทิงในงานประเพณีหรืองานทาํบุญ หรือเกิด

จากการประกอบพิธีกรรมดา้นความเช่ือผีสางเทวดา อยา่งไรกต็าม ในเวลาต่อมาไดมี้การนาํเอาแคนมาเป่า

เป็นดนตรี ประกอบ เพ่ือเพ่ิมความสนใจใหก้บัผูฟั้ง เวลาลาํกจ็ะมีคนเป่าแคนคลอไปดว้ย ในสมยัแรกคงไม่

พิถีพิถนัเร่ืองการแต่งกาย ต่อมาไดมี้การคิดหาชุดท่ีดึงดูดความสนใจของผูฟั้งมาสวมใส่เวลาลาํตอ้งสร้าง

เวทีใหล้าํ เม่ือมีคนลาํมากข้ึนกมี็การแข่งขนักนัในดา้นการลาํวา่ใครจะเสียงดีมีคนติดใจมากกวา่กนั เล่า

เร่ืองไดม้ากกวา่กนั น่าสนใจกวา่ จึงทาํใหเ้กิดเป็นการประชนักลอนข้ึน หมอลาํคนใดมีความรอบรู้เร่ืองราว
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ต่าง ๆ ไดม้ากกช็นะฝ่ายตรงขา้มไปเป็นการลาํโจทยล์าํแกใ้นยคุแรก ทาํใหห้มอลาํเกิดมีความขวนขวาย

หาบทกลอนลาํมากข้ึนเพ่ือนาํมาโตต้อบกบัฝ่ายตรงกนัขา้ม บางคร้ังเวลาแสดงหมอลาํกจ็ะซกัถามปัญหา

กนัหนกั ๆ ถา้ใครแพล้งเวทีหนีไปเลยกมี็ กลอนลาํนั้นผูล้าํมกัแต่งข้ึนเองโดยอาศยัการจดจาํจากหนงัสือ

หรือจากประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ (จารุวรรณ ธรรมวตัร, 2526) 

หมอลาํกลอน เป็นศิลปะการแสดงท่ีเก่าแก่อนัหน่ึงของอีสานลกัษณะเป็นการลาํ ท่ีมีหมอลาํ

ชายหญิงสองคนลาํสลบักนัมีเคร่ืองดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว  คือแคน  การลาํมีทั้งลาํเร่ืองนิทาน

โบราณคดีอีสาน เรียกวา่ ลาํเร่ืองต่อกลอนลาํทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซ่ึงผูล้าํจะตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี

สามารถตอบโต้  ยกเหตุผลมาหกัลา้งฝ่ายตรงขา้มไดต่้อมามีการเพ่ิมผูล้าํข้ึนอีกหน่ึงคนอาจเป็นชายหรือ

หญิงกไ็ดก้ารลาํจะเปล่ียนเป็นเร่ืองชิงรักหกัสวาทยาดชูย้าดผวั เรียกวา่ ลาํชิงชู ้

(http://www.finearts.go.th/node/7048   กรมศิลปากร  สืบคน้เม่ือ 17 ต.ค. 2556 ) 

หมอลาํกลอน  เป็นการแสดงศิลปะพ้ืนบา้นของชาวอีสาน เร่ิมมีมานานแลว้เท่าใดไม่ปรากฏ

หลกัฐาน ทราบเพียงแต่วา่เป็นศิลปะท่ีแทรกซึมอยูใ่นสายเลือดของชาวอีสาน  เป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของพวกเขา นกัแสดงจะมีช่ือเรียกกนัวา่ "หมอลาํ" คาํวา่"หมอ" กแ็ปลวา่ผูเ้ช่ียวชาญทางใดทางหน่ึง คาํวา่ก็

หมอกลอน คือหมอกวีท่ีชาํนาญการขบัร้องลาํนาํ คาํบท คาํกลอนนัน่เอง     เพลงหมอลาํกลอน มีไวเ้พ่ือให้

ชาวบา้นไดน้าํมาร้องมารําในยามมีงานบุญต่าง ๆ ในหมู่บา้น หรือในงานวดั ทั้งงานสุขและงานทุกข ์

ชาวบา้นกจ็ะนาํเอาหมอลาํกลอนมาเล่นกนัใหส้นุกสนาน โดยเฉพาะในช่วงหลงัฤดูกาลเกบ็เก่ียวขา้ว โดย

มกันาํเอาเร่ืองราวในวรรณคดี นิทานพ้ืนเมืองความเป็นอยูห่รือสภาพของสงัคม ตลอดจนเหตุการณ์ทัว่ไป 

มาแต่งเป็นเร่ืองราวเพ่ือขบัร้องเพ่ือใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความเขา้ใจและบนัเทิง    

(http://th.wikipedia.org/wiki/หมอลาํกลอน  สืบคน้เม่ือ 19 ต.ค.2556 ) 

หมอลาํ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายอยา่ง ตามลกัษณะทาํนองของการลาํ เช่น ลาํเตย้ ลาํกลอน ลาํเร่ือง ลาํเร่ืองต่อ

กลอน ลาํเพลิน ลาํซ่ิง รวมทั้ง ลาํตดัในภาคกลางกจ็ดัไดว้า่เป็นหมอลาํประเภทหน่ึง คาํวา่ “หมอลาํ” มาจาก

คาํ 2 คาํมารวมกนั ไดแ้ก่ “หมอ” หมายถึง ผูมี้ความชาํนาญ และ “ลาํ” หมายถึง การบรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ 

ดว้ยทาํนองอนัไพเราะ ดงันั้น หมอลาํ จึงหมายถึง ผูท่ี้มีความชาํนาญในการบรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ย

ทาํนองเพลง  (http://tongandsoda.wordpress.com/  สืบคน้เม่ือ  19 ต.ค.2556 ) 

 หมอลาํ  หมายถึง ผูท่ี้มีความชาํนาญในการแสดงศิลปะและใชค้าํกลอนท่ีเกิดจากการเรียนรู้

จากครูมีการฝึกฝนจนชาํนาญและสามารถนาํส่ิงท่ีไดม้าคิดเป็นสาํนวนภาษาของหมอลาํแลว้ถ่ายทอดไปสู่

ผูฟั้งไดอ้ยา่งไพเราะกลมกลืนกบัสภาพต่าง ๆ โดยมีแคนเป็นดนตรีในการประกอบการลาํ

(http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/ สืบคน้เม่ือ 19 ตุลาคม.2556) 

ลกัษณะของวฒันธรรม  มีดงัน้ี  1.) วฒันธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากากรเรียนรู้ ( Learned 

Behavior)    วฒันธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าแต่กาํเนิด และไม่ใช่ส่ิงท่ีอาจถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้

เช่น กริยาท่าทาง การพดู การเขียน การแต่งกาย มารยาทต่าง ฯลฯ พฤติกรรมเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้
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เท่านั้นจึงจะทาํได ้การท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้วฒันธรรมได ้กเ็พราะมนุษยส์ามารถติดต่อทาํความเขา้ใจกนั

โดยใชส้ญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ภาษา ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน   แต่ถา้มนุษยถ์กูแยกออกจากเพ่ือน

มนุษยอ่ื์น และไม่ไดรั้บการสัง่สอนกไ็ม่อาจทาํส่ิงต่าง ๆ ได ้ดงันั้น การท่ีเดก็ขาดลกัษณะของความเป็น

มนุษย์ ท่ีสมบรูณ์ กเ็พราะวา่ไม่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรม วฒันธรรมจึงเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งเรียนรู้   2.) 

วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)     ในทางสงัคมศาสตร์ กล่าววา่ วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์น

สงัคม เพราะวฒันธรรมเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย เป็นแบบแผนการดาํเนินชีวิต 

เป็นตวักาํหนดรูปแบบท่ีจดจาํสืบต่อกนัมา ทั้งดา้นครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การกิน การเขียน การ

ทาํงาน ลว้นเป็นเร่ืองของวฒันธรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตของมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงเป็นแบบแผนกนัไปในแต่ละชาติ 

เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมจีน หรือวฒันธรรมตะวนัตกเป็นตน้ 3.) วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม 

(Social Heritage)    วฒันธรรมของมนุษยน์ั้นสามารถถ่ายทอดสืบสารต่อกนัได ้ ซ่ิงเกิดจากการเรียนรู้ส่ิงท่ี

มีอยูแ่ลว้ เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน   4.) วฒันธรรมเป็นลกัษณะท่ีเหนืออินทรีย ์( The Superorganic)       

หมายถึงวฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นส่ิงไม่คง ท่ี  นั้นคือ การเปล่ียนแปลงท่ีไม่เก่ียวพนักบั

กระบวนการทางพนัธุกรรม หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัร่างกายนัน่เอง  มนุษยช์าติทั้งมวล สามารถไดรั้บ

ประโยชน ์จากส่ิงประดิษฐใ์หม่  ๆใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  สภาพแวดลอ้มท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึนผลท่ี 

ตามมาคือมีการสร้างท่าอากาศยาน ถนนหนทาง เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผลต่อสงัคมใน ดา้นอ่ืนๆ  มากมาย     

จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของวฒันธรรมท่ีกล่าวมาน้ี เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ จากแบบแผนการดาํเนินชีวิต ซ่ึง 

สงัคมแรกท่ีเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้คือ ครอบครัว วฒันธรรมใดท่ีสงัคมยอมรับวา่ดีกจ็ะถ่ายทอดสู่คนรุ่น

หลงักลายเป็นมรดกทางวฒันธรรม นอกจากน้ี วฒันธรรมยงัมีลกัษณะเป็นการ แสดงออกในรูปของ

ความคิดการป ฏิบติัโดยสมาชิกรับรู้ร่วมกนั และประพฤติป ฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัสงัคมของตน อยา่งไรก็

ตามวฒันธรรมมิใช่เป็นของผูใ้ดโดยเฉพาะ แต่เป็นของส่วนรวมจากการท่ีมนุษยอ์ยูร่่วมกนั สร้างรูปแบบ

ในการดาํเนินชีวิต ร่วมกนัในสงัคม ดงันั้น วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสงัคมยอมรับและถือป ฏิบติัร่วมกนั 

ไม่ใช่เป็นของสมาชิกในสงัคมคนใดคนหน่ึงท่ียอมรับและถือปฏิบติัเท่านั้น วฒันธรรมเป็นเคร่ืองกาํหนด

วถีิการดาํเนินชีวติของมนุษย ์การท่ีมนุษยอ์ยูร่่วมกนัคบหาสมาคม ประกอบอาชีพร่วมกนั ลว้นเป็น

ผลมาจากวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจมนุษย ์ก่อใหเ้กิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ

สุข สังคมและวฒันธรรมจึงเป็นของคู่กนั โดยมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างวฒันธรรม และวฒันธรรมเป็นส่ิง

สร้างความเจริญใหแ้ก่สังคมของมนุษย ์วฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเป็นลกัษณะเฉพาะของ

แต่ละสงัคมในการดาํเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ความกา้วหนา้คนส่วนใหญ่ยอมรับวา่เป็นส่ิงดีงาม โดยสร้างเป็น

กฎเกณฑแ์บบแผน เพ่ือนาํไปป ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามรูปแบบเดียวกนั ถือเป็น "มรดกแห่งสงัคม" เพราะ

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดรั้บมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั จนเป็นวิถีของสงัคม

โดยทัว่ไปแลว้การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและ

วฒันธรรมทางวตัถุและวฒันธรรมท่ีไม่ใชว้ตัถุ แต่ถา้วฒันธรรมทั้งสองส่วนน้ีเปล่ียนแปลงไม่เท่ากนั กจ็ะ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1639 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ทาํใหเ้กิดภาวะวฒันธรรมลา้ ( Culture Lag) ส่วนใหญ่วฒันธรรมทางวตัถุมกัเปล่ียนแปลงเร็วกวา่

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น  สงัคมไทยเรารับเอาความเจริญทางวตัถุจากตะวนัตกมาใช ้ทั้งเคร่ืองอุปโภค  

บริโภค ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้แต่ส่วนใดท่ีไม่ใชว้ตัถุ เช่น เร่ืองระเบียบวินยั ความรับผิดชอบลกัษณะ

นิสยัการทาํงาน ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดยงัเปล่ียนแปลงชา้กวา่ส่วนท่ีเป็นวตัถุ จึงทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคม

ต่างๆ ตามมาอยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม หรือ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้   

(http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/unit03.html  สืบคน้เม่ือ  23 ต.ค.2556) 

การแสดงพ้ืนบา้นอีสานในลกัษณะของการเล่าเร่ืองหรือมีการดาํเนินเร่ืองนั้นพอจะแบ่งเป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ หมอลาํ หนงัประโมทยั และลิเกเขมร หมอลาํเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นของอีสาน ซ่ึง

เป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษและยงัคงเป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจุบนั หมอลาํ

นบัเป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีมีความสาํคญัต่อชาวอีสานมานานแสนนาน ถา้พิจารณาหลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีปรากฏในภาคอีสานและบริเวณใกลเ้คียง คือ กลองโหระทึกยคุโลหะจากดองซอนใน

เวียดนามเหนือ ซ่ึงมีลวดลายเป็นรูปคนกาํลงัเป่าแคนและมีช่างฟ้อนอยา่งนอ้ย 2 คน  ชาวอีสานเป็นกลุ่มท่ีมี

ความรักสนุกสนาน จึงคิดประดิษฐก์ารละเล่นต่าง ๆ เพ่ือความบนัเทิงใจหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการ

ทาํงานหนกั การละเล่นจะสมัพนัธ์กบัการดาํรงชีวิต และแตกต่างกนัออกไปตามสภาพการเป็นอยู ่

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและสภาพภูมิศาสตร์ เน่ืองจากอีสานมีสภาพกวา้งใหญ่ การละเล่นต่าง ๆ มกั

ปรากฏในเทศกาลหรืองานประเพณีในรอบเดือนต่าง ๆ( สุจิตต ์ วงศเ์ทศ ,2532) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษา ถึงวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 

2. เพ่ือนาํขอ้คน้พบจากการศึกษาไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันาวิถีชีวิต

หมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น   ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิตหมอลาํกลอน  เพ่ือนาํผลการศึกษาไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์

และโครงการ เพ่ือพฒันาวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี อยา่งย ัง่ยืน

ต่อไป โดยผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-

depth Interview)  โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญั  ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็การ

วิจยัในคร้ังน้ี คือ   
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1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลใน

เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

2.ขอบเขตดา้น ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั  คือ ปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นหมอลาํกลอน  ของชุมชนหนอง

แวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  รวมทั้งส้ิน  20  ราย   ท่ีกาํหนดเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

 

วธีิการวจิยั 

การวิจยั คร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบคุณภาพ   (Qualitative Research)  ซ่ึงมีขั้นตอนในการ

ดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ( Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนงัสือ วารสาร 

เอกสารวิชาการ การสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาจากงานวิจยั สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. การศึกษาภาคสนาม ( Field Study)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ใชแ้นว

คาํถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญั โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญั ( Key-Informant) ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตการศึกษา คือ วิถีชีวิต

หมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น   

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการเลือก

ผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญัจากกลุ่ มประชากร อยา่งเฉพาะเจาะจงใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ผูใ้หข้อ้มลูท่ี สาํคญั จาํนวน  20 ราย ไดแ้ก่ผูท่ี้มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของ

ชุมชนหนองแวงตราชู ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น     

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

1.การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้างแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

2.ผูวิ้จยัไดน้าํเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกดงักล่าวไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบวา่แบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกนั้นถกูตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี 
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3. เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสมัภาษณ์ไปทดสอบความ

เขา้ใจและเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู   ซ่ึง

ประกอบดว้ยแนวคาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

    3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาท่ี

เป็นหมอลาํกลอน  

    3.2 คาํถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มลู  สามารถใหข้อ้มลูตอบไดโ้ดยอิสระในเร่ือง   วิถี

ชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

    3.3 สมุดบนัทึกภาคสนาม  เพ่ือบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และการสงัเกตใน

การศึกษาวิจยัเป็นการบนัทึกขอ้มลูในขณะท่ีมีการศึกษาวิจยั ซ่ึงมีประโยชนต่์อการนาํขอ้มลู  ท่ีไดม้าทาํการ

วิเคราะห์ต่อไป 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview)โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและใหผู้ ้

เชียวชาญดา้นหมอลาํกลอนตรวจสอบแลว้ พบวา่มีความถกูตอ้งตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึง

ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจาก  ปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นหมอลาํกลอน  ของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระกบัผูต้อบ

คาํถามโดยมุ่งเนน้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือความถกูตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Reliability) การเกบ็รวบรวมในคร้ังน้ี 

ผูวิ้จยัได้ใชวิ้ธีการตรวจสอบขอ้มลูดา้นวิธีการคือการสงัเกต การสมัภาษณ์ การใชเ้อกสาร พร้อมทั้งไดจ้ด

บนัทึกโดยขออนุญาตบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้

 

การวเิคราะห์และการนําเสนอข้อมูล 

เม่ือไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแลว้ 

ผูศึ้กษาจะทาํการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู เพ่ือการวิเคราะห์และสงัเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาเพ่ือนาํขอ้มลูท่ีได้

จากการศึกษาไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันาวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนอง

แวงตราชู ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
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วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ขอนแก่น   ผูวิ้จยัวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ในดา้นต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการ

วิจยัดงัต่อไปน้ี  

ด้านที่เป็นวตัถุ    เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดาํรงชีวิตหมอลาํกลอน คือ แคนไมคโ์ครโฟน 

เคร่ืองเสียง และเวที การลาํแต่ละคร้ังตอ้งใชแ้คนหลายลาํ เพราะเสียงหมอลาํจะเปล่ียนเม่ือเวลาลาํไปนาน 

ๆ สมยัก่อนเจา้ภาพจะจดัหาเวทีใหห้มอลาํ ปัจจุบนัหมอลาํเป็นผูจ้ดัหาเวทีเอง  เสียงแคนประกอบเสียงลาํ 

สามารถทาํใหค้นนัง่ฟังไปจนจบโดยไม่รู้สึกเบ่ือ  เม่ือนาํเคร่ืองดนตรีอยา่งอ่ืนมาประกอบการลาํแลว้ทาํให้

มีความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน  การแสดงลาํกลอนซ่ิง มีหางเคร่ืองเตน้ประกอบการลาํ  หมอลาํกลอนตอ้ง

ปรับปรุง ประยกุตก์ารแสดงใหเ้ขา้กบัสมยั จึงจะอยูร่อด  ปัจจุบนัจะมีหมอลาํกลอนประยกุต ์การเรียนการ

ลาํถือวา่ยาก  ไม่เหมือนการเรียนหนงัสือ  การเป็นหมอลาํไดต้อ้งมีบุคลิกดีสติปัญญาดี  มีเสียงไพเราะ มี

พรสวรรค ์ มีความช่ืนชอบการเป็นหมอลาํ การรับงานบ่อย จะเป็นการเพ่ิมความชาํนาญ มีความ

กระตือรือร้น ตอ้งฝึกซอ้ม ตอ้งขยนั มีการศึกษาคน้ควา้หนงัสือ ตาํรา  และถา้อยากลาํเร่ืองอะไร  จะใหน้กั

แต่งกลอนลาํแต่งให ้ แลว้นาํไปฝึกฝนการลาํ  การลาํแต่ละคร้ังถา้ลาํกบัคนใหม่ท่ีไม่เคยลาํดว้ยกนั ตอ้งมี

การสงัเกต และศึกษาคู่ลาํ เพ่ือใหส้ามารถแก ้หรือตอบโตอี้กฝ่ายได ้  

ด้านที่ไม่ใช่วตัถุ   เช่ือในเร่ืองบุญคุณของครูบาอาจารย ์จะแสดงออกดว้ยการไหวค้รูทุกคร้ัง

ก่อนทาํการแสดง มีความเช่ือวา่ หมอลาํกลอนจะอยูคู่่กบัสงัคมอีสานอยา่งต่อเน่ือง  เพราะเป็นวิถีชีวิตของ

คนอีสาน เป็นความรู้ท่ีฟังแลว้เพลิดเพลิน ไดรั้บความรู้ผา่นบทลาํกลอนโดยไม่รู้ตวั หมอลาํจะลาํใหค้วามรู้

กบัชาวบา้นเป็นการช่วยสงัคมอยา่งหน่ึง  หมอลาํเป็นเหมือนเอกลกัษณ์ เป็นท่ีส่ิงท่ีคนอีสานทุกคนคุน้เคย

มาตั้งแต่เดก็  หมอลาํกลอนทุกคนเป็นผูท่ี้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของคนภาคอีสาน

ไว ้สมยัก่อนคนจะไม่ค่อยยอมรับหมอลาํ จะมองวา่เป็นพวกเตน้กินรํากิน มีความรู้สึกผกูพนักบัชาวบา้น มี

ความสุขในการประกอบอาชีพหมอลาํ หมอลาํเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี  แต่งตวัดูดี เป็นผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ คนยคุใหม่ใหค้วามสาํคญักบัศิลปินพ้ืนบา้นมากข้ึน อาชีพหมอลาํ ตอ้งอดทน หาเงินมาได้

ตอ้งอดออม  เพราะมีรายไดไ้ม่แน่นอน คนท่ีเป็นหมอลาํกลอนเก่ง ๆ จะมีเสน่ห์ในตวั  คนฟังนัง่ฟังแลว้ไม่

รู้สึกเบ่ือ คนอีสานชอบความสนุกสนาน  หมอลาํเป็นศิลปะท่ีสอดแทรกความรู้ และใหค้วามบนัเทิง  หมอ

ลาํกลอน เป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานท่ีมีคุณค่า ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ คือ ความกตญั�ู  รู้คุณ พ่อแม่

ครูบาอาจารย ์ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ คือ จารีตประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบส่ีประเพณีโบราณ   ก่อนทาํการลาํ 

หมอลาํตอ้งไหวค้รูบาอาจารย ์ตอ้งยกครู ยกคายออ้ เพ่ือระลึกถึงครูบาอาจารย ์และเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ

ในการแสดง  บุคลิกหมอลาํส่วนใหญ่เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน พดูเก่ง เขา้กบัคนง่าย  ชอบการเรียนรู้ หา

ความรู้ใส่ตวัเสมอ รู้จกัปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  หมอลาํกลอนตอ้งมีความจดจาํเป็นเลิศ มีความรู้ความ

ชาํนาญ  มีพรสวรรคใ์นเร่ืองการลาํเป็นพิเศษ  หมอลาํเป็นเหมือนเคร่ืองเตือนสติสงัคมใหห้นักลบัไปมอง

อดีตของตนเอง รู้จกัพลิกแพลง ใชก้ารสงัเกต คนฟัง ใชไ้หวพริบในการจูงใจคนฟัง  อยูบ่นเวทีตอ้งรู้จกั

แกไ้ขสถานการณ์ จะแสดงความไม่พอใจคนฟังไม่ได ้ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1643 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ด้านเทคนิควธีิการในการดาํเนินชีวติ   อยูบ่า้นจะทาํอาหารกินเอง อาหารแบบพ้ืนบา้น ไม่

ชอบไปกินขา้วนอกบา้น  คนสมยัใหม่ชอบความสะดวก รวดเร็ว กินอาหารตามร้านคา้ท่ีทาํสาํเร็จแลว้  

เวลาวา่งจากการรับงานลาํจะทาํไร่ ทาํนา เล้ียงววั หม ู เป็นการประกอบอาชีพเสริมหมอลาํมีรายไดไ้ม่

แน่นอน  และมีรายจ่ายมาก ตอ้งรู้จกัใชจ่้ายถึงจะไม่ลาํบาก ภาคอีสานจะนิยมจา้งหมอลาํกลอนมาลาํส่ง

ดวงวิญญาณ  เป็นการลาํสดประกอบแคนในพิธีงานศพ หมอลาํผูช้ายกบัหมอลาํผูห้ญิงตอ้งแยกกนัอยู ่เวลา

แต่งตวักไ็ม่ไดเ้จอหนา้กนั เวลาข้ึนเวทีลาํ ถึงไดเ้จอหนา้กนั การลาํแต่ละคืนจะลาํประมาณหกชัว่โมง  จาก

สามทุ่มไปถึงตีสาม หมอลาํแต่ละคนจะมีคายออ้ไม่เหมือนกนั  เจา้ภาพตอ้งเป็นคนจดัหามาใหห้มอลาํ

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนหลายชุด สมยัก่อนไปลาํชุดเดียวไม่มีการเปล่ียนชุด  การแต่งกาย แลว้แต่โอกาส  ตอ้ง

แต่งตวัดูดี ทาํใหค้นฟังลาํ เกิดความรู้สึกช่ืนชมและอยากดูการแสดง หมอลาํกลอนประกอบแคนจะมีการ

แต่งกายแบบตามวฒันธรรมเดิม  ตอ้งใชอ้ารมณ์ร่วมกบับทกลอนนั้น ๆ  ตอ้งทาํใหค้นดูมีอารมณ์ร่วม สนุก

สนามไปกบัการแสดง ตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส ทาํใหค้นดูมีความสุขใหม้ากท่ีสุด ตอ้งลาํใหถึ้งบทบาทของ

กลอนลาํแต่ละกลอนใชภ้าษาอีสานโบราณ คาํพดูแบบดัง่เดิม กลอนนิทาน จะลาํใหส้นุก น่าฟัง น่าติดตาม 

คติสอนใจ การจดัจงัหวะ ช่วงเวลา แต่ละช่วงใหส้อดคลอ้งกนั  ตอ้งสงัเกตคนฟัง ทาํใหบ้รรยากาศ

สนุกสนานข้ึน หมอแคนกพ็ดูสองแง่สองง่าม ตลกโปกฮา เรียกวา่ การสอย หมอลาํแต่ละคนจะเตรียม

กลอนลาํของตวัเองไว ้เพ่ือจะไดล้าํแก ้บทกลอนของหมอลาํกลอน  เป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะอนุรักษภ์าษา

อีสานโบราณเอาไวใ้หล้กูหลานรู้จกั และสืบทอดต่อไป  หมอลาํมีรถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง เม่ือเสร็จ

งานรับเงินกก็ลบับา้น เวลามีงานจะโทรศพัทน์ดัพบกนัท่ีเวทีแสดง  มีความสะดวกสบายมากข้ึน 

อยูก่นัแบบพ่ึงพาอาศยักนั อยูก่นัแบบพ่ีนอ้ง  หมอลาํจะมีความผกูพนักนั  เคารพนบัถือครูอาจารยท่ี์เคย

สอน ใหค้าํปรึกษาหารือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ต่างคนกต่็างรู้

บทบาทของตนเอง  จะช่วยกนั และแสดงจนจบ  การแสวงหาความสุข  โดยยึดธรรมะเป็นหลกัในการ

ดาํเนินชีวิต เกิดจากการทาํงานทาํใหมี้ความสุข สนุกไปกบัการทาํงาน เวลามีคนมาฟัง จาํนวนมากจะรู้สึกดี

ใจ ผูค้นช่ืนชมกมี็ความสุข เวลาวา่งไปเท่ียวกบัครอบครัว  กบัเพ่ือน ส่วนมากไปทาํบุญ ไปทอดกฐิน ผา้ป่า 

หาความสุขใหก้บัตนเอง  เพราะการเป็นหมอลาํจะเหน่ือยมาก  ตอ้งรู้จกัพกัผอ่นเพ่ือรักษาสุขภาพ   

 

การอภิปรายผล 

 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงวิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวง

ตราชู  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น และนาํขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาไปกาํหนดเป็น

ยทุธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันา วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี

อยา่งย ัง่ยืนต่อไป  รวมจาํนวน 3  ยทุธศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ดา้นท่ีเป็นวตัถุ  มีโครงการ

ดงัต่อไปน้ี 

  1. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การประดิษฐแ์คนชุมชนหนองแวงตราชู 
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  2. โครงการ ศูนยก์ารเรียนรู้การเล่นดนตรีประกอบการแสดงหมอลาํกลอน ชุมชนหนองแวง

ตราชู 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู  ดา้นท่ีไม่ใช่วตัถุ  มีโครงการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยดา้นหมอลาํกลอนชุมชนหนองแวงตราชู 

2. โครงการจดัการประกวดการแข่งขนัลาํกลอนชุมชนหนองแวงตราชู 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิถีชีวิตหมอลาํกลอนของชุมชนหนองแวงตราชู ดา้นเทคนิควิธีการในการดาํเนิน

ชีวิต มีโครงการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพหมอลาํกลอนชุมชนหนองแวงตราชู 

2. โครงการจดัตั้งสมาคมอนุรักษห์มอลาํกลอนชุมชนหนองแวงตราชู 

    

ข้อเสนอแนะ      

 1.  ปัจจุบนัเป็นสมยัเทคโนโลยี  เยาวชนสนใจแ ต่เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั ใหค้วาม สนใจ

บนัเทิงในดา้นอ่ืน  นอ้ยคนนกัท่ีจะมาสนใจเก่ียวกบัหมอลาํกลอน พ่อแม่กเ็อาใจ ตามใจ  แลว้จะใหเ้ดก็ๆ

เหล่านั้นมาชอบหมอลาํกลอน กค็งจะลาํบาก  ทางชุมชนหนองแวงตราชู จึงไดต้ั้งศูนยก์ารเรียนรู้ครูภูมิ

ปัญญาไทยข้ึนมา เพ่ือเผยแพร่ศิลปะหมอลาํกลอน แต่ยงัขาดงบประมาณในการดาํเนินงาน  ดงันั้น ทาง

ชุมชนมีความตอ้งการ ท่ีจะใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัสรรเงินงบประมาณลงมาช่วยเหลือ เพ่ือ ดึงเดก็

และเยาวชน ใหก้ลบัมาสนใจหมอลาํกลอนมากยิ่งข้ึน   

 2. นอกจากหมอลาํรุ่นเก่าจะช่วยกนัอนุรักษ์ และเผยแพร่แลว้  ยงัตอ้งใหค้วามรู้กบั เดก็รุ่นใหม่ๆ

ในชุมชนหนองแวงตราชู ไดม้องเห็นถึงความสาํคญัของหมอลาํกลอน  

3. ชุมชนมีความตอ้งการ อยากให้ ภาครัฐสนบัสนุน ส่งเสริม ศิลปวฒันธรรมหมอลาํกลอนของ

ของชาวอีสาน โดยการจดัแข่งขนัประกวดหมอลาํกลอนในระดบัเยาวชน เพ่ือใหเ้ดก็รุ่นใหม่ใหค้วามสนใจ

ในวฒันธรรมพ้ืนบา้นของชาวขอนแก่น  ใหค้งอยูใ่นสงัคมไทยตลอดไป   

4. ควรหาวิธีท่ีจะทาํใหค้นรุ่นใหม่สนใจในอาชีพหมอลาํกลอน  ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีดี มีรายไดสู้ง ควร

ค่าแก่การอนุรักษใ์หอ้ยูคู่่สงัคมไทย    ส่วนหน่ึงคนรุ่นใหม่มองวา่การแสดงหมอลาํกลอนทาํไดย้าก จึงไม่

อยากท่ีจะเรียน  ดงันั้นจึงตอ้งปลกูฝังใหค้นรุ่นใหม่สนใจท่ีจะประกอบอาชีพหมอลาํกลอน โดยเร่ิมจาก

บุตรหลานของหมอลาํกลอน ในชุมชนหนองแวงตราชู  ซ่ึงมีความผกูพนั ใกลชิ้ดกบับุตรหลานของท่านอยู่

แลว้ ใหเ้ห็นคุณค่าของหมอลาํกลอน ทาํใหอ้ยากประกอบอาชีพเหมือนกบัพ่อแม่  อยา่งนอ้ยเพ่ือเป็นการ

สืบทอดศิลปินหมอลาํกลอนจากรุ่นสู่รุ่น 

5. ศิลปินหมอลาํกลอนในชุมชนหนองแวงตราชู มีความตอ้งการใหมี้การรวมกลุ่มกนัเป็นสมาคม 

หรือจดัตั้งเป็นกองทุน ทาํ หนา้ท่ี ประสาน ติดต่อหรือเป็นตวัแทนของชุมชน เพราะในปัจจุบนั หมอลาํ
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กลอนมีการแข่งขนักนัสูง   จึงอยากให้จดัตั้งกองทุนข้ึนมาเพ่ือ  เกบ็รวบรวมทุนไว้ คอยช่วยเหลือหมอลาํ

กลอนตอนแก่เฒ่า หรือเวลาเจบ็ป่วยจะไดมี้เงินไวรั้กษาตนเอง 
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การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

 ในเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

 
The administration with good governance of the Buddhist Sangha leaders  

in Ladprao district temples, Bangkok 

 
ผู้วจิยั พระมหาวิมาน  ฉลาดกลาง, รองศาสตราจารยเ์กษม  ช่วยพนงั  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัครั# งนี# มีวตัถุประสงคเ์พื)อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดย

ใชห้ลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจาํแนกตามสถานะ อายุ ระดบัการศึกษา วุฒิ
การศึกษาทางธรรม อายพุรรษา และนิกาย กลุ่มตวัอยา่งคือพระสงฆ ์ในวดัเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จาํนวน  
150 รูป จากจาํนวนพระสงฆ์ทั#งหมด 9:; รูป สุ่มโดยใช้วิธีแบบอย่างง่าย เครื) องมือที)ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที)ไดท้าํการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื)องมือ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามและ
วตัถุประสงค ์ อยู่ระหว่าง .81 – 1.00 ทุกขอ้ และหาค่าความเชื)อมั)น โดยคาํนวนค่าสัมประสิทธิ@ อลัฟา ไดค่้า .97 
สถิติที)ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัใชก้ารแจกแจงค่าความถี) ร้อยละ ค่าเฉลี)ย และส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน และ
ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าทดสอบ   สถิติที ค่าทดสอบสถิติเอฟ  และทดสอบรายคู่ โดยวิธีของแอลเอสดี 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ความคิดเห็นเกี)ยวกบัสภาพการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง และเมื)อพิจารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ หลกัธรรมาภิ
บาลหลกัคุณธรรม และหลกัความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมาก ส่วนหลกัความรับผิดชอบ  หลกันิติธรรม หลกัความ
โปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใช ้  หลกัธรรมาภิ
บาลในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจาํแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถามและนิกาย มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัของ 
พระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในวดัเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจาํแนกตาม อายุ ระดบั
การศึกษา วฒิุการศึกษาทางธรรม และอายพุรรษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
This research aimed to study and compare the administration of the Buddhist Sangha 

leaders in Ladprao district temples, Bangkok through key principles of good governance : 
the rule of law, integrity, transparency, participatory, accountability, and effectiveness and 
efficiency. The variables compared were classified by personal status, age, level of 
education, degree of Dhamma education, duration of ordination, and religious sector. The 
samples of 150 Buddhist monks were selected by purposive simple random sampling 
technique from the population of 230 Buddhist monks in Ladprao district temples, 
Bangkok. The instrument used for data collection was questionnaire with the IOC reliability 
of .81 – 1.00 and the coefficient alpha value of .97. To analyze the descriptive data, 
statistical values of frequency, percentage, mean and standard deviation were described. To 
test the hypothesis and the statistically significant difference, t-test, F-test and LSD were 
employed. 

The results were as follows: 
1. The overall opinions on temple administration with good governance of the 

Sangha leaders were found at a moderate level. When each type of principles was 
taken into consideration, integrity and effectiveness and efficiency were rated at a 
high level. While accountability, the rule of law, transparency, and participatory were 
found at a moderate level.  

2.  The comparison of the opinions on temple administration with good 
governance of the Sangha leaders in Ladprao district, Bangkok classified by personal 
status and religious sector was found significant different. There was no 
difference in opinions on temple administration  

with good governance of the Sangha leaders in Ladphrao district, Bangkok 
classified by age, level of general eduction, deree of Dhamma education, and duration 
of ordination. 
 
Key Word (s): Buddhist Sangha leaders 

 

บทนํา 
เป็นที)ทราบกนัดีวา่ การบริหารเป็นเรื)องที)สาํคญัยิ)งต่อการดาํเนินงานขององคก์ร เพราะเป็นเครื)องมือ

ที)ชี# ใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จ ความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพและความไร้ประสิทธิภาพขององคก์าร การ
บริหารเป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์ารเพื)อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์)กาํหนด
ไว ้โดยนาํศาสตร์และศิลป์พร้อมดว้ยทรัพยากรทางการบริหารมาใชใ้นกระบวนการการบริหารไดอ้ย่าง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ โดยมีกฎเกณฑห์รือกฎหมายมาเป็นตวักาํหนดในการประพฤติปฏิบติั หมู่บา้น 
ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั หรือประเทศก็ตาม ต่างก็ตอ้งมีกฎบญัญติัเป็นแบบใหป้ระชาชนไดป้ฏิบติัยึดถือเป็น
แนวเดียวกัน การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารจดัการวดัก็เช่นกัน จาํเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏิบติัสําหรับพระภิกษุสามเณร โดยเฉพาะวดัหรืออาราม ที)มีเจา้อาวาสทาํหนา้ที)ดูแลปกครอง
บริหารจดัการวดัให้เกิดความเรียบร้อยภายในวดั เพื)อให้วดัเกิดการพฒันาและเกิดความเรียบร้อยในทุกๆ 
ดา้น การดาํเนินงานจะประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ยอ่มขึ#นอยูก่บัความสามารถของ
เจา้อาวาสและพระภิกษุสามเณรในวดัดว้ย 
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ในประเทศไทยนบัตั#งแต่ที)พระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาเผยแผใ่นสมยัสุโขทยั ไดแ้บ่งสงฆเ์ป็น 9 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายคามวาสี และฝ่ายอรัญญวาสี ต่อมาไดมี้การพฒันารูปแบบการปกครอง การบริหารวดัมาเป็นลาํดบั 
จนถึงรัชกาลที) L ไดมี้การตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. M9M (พ.ศ. 9OOL) ขึ#น และได้
มีวิวฒันาการจนมาถึงปัจจุบนัไดมี้การตราพระราชบญัญติัพระสงฆ ์ให้พระสงฆ์ยึดถือปฏิบติั ไดมี้การ
จดัการโครงสร้าง รูปแบบการปกครองใหม่ การบริหารจดัการวดัหรือการปกครองคณะสงฆ์เริ) มมีการ
เปลี)ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวฒัน์ นั)นคือหากพระภิกษุสามเณรกระทาํผิดพระธรรมวินยั บทลงโทษจะ
มิใช่เฉพาะทางวินยัเท่านั#น หากยงัตอ้งรับผิดกฎหมายทางบา้นเมืองอีกและเนื)องจากวดัเป็นศูนยก์ลางของ
พุทธศาสนิกชน เป็นสถานที)พกัอาศยัของพระสงฆ ์ รวมถึงเป็นสถานที)สําหรับชาวพุทธไดเ้ขา้มาร่วมทาํ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วดัจึงมีความสาํคญัสาํหรับชุมชน จาํเป็นตอ้งมีหลกัการบริหารจดัการที)ดี ถึง
จะเป็นสถานที)น่าเลื)อมใสของพุทธศาสนิกชน 

ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที)สังคมไทยกาํลงัประสบภาวะวิกฤติในหลายๆ ดา้น ทั#งในดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด วดัซึ) งเป็นศูนยก์ลางของ
คนในชุมชนต่างกไ็ดรั้บผลกระทบจากกระแสแห่งความเปลี)ยนแปลงนี# เช่นกนั ระบบการบริหารจดัการวดั
จึงตอ้งมีการจดัการที)เปลี)ยนไป โดยเฉพาะเจา้อาวาส เป็นผูดู้แลปกครอง บริหารจดัการวดั เป็นผูต้ดัสิน
บทลงโทษ และวางกฎเกณฑใ์หก้บัพระภิกษุสามเณรที)อาศยัอยู่ภายในวดัใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม กรมการ
ศาสนาไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการวดัว่า การบริหารวดัคือการปกครองบงัคบับญัชากาํกบัดูแล แนะนาํ 
สั)งสอนภิกษุ สามเณร ใหมี้ระเบียบเรียบร้อยอยูใ่นศีลธรรมอนัดีและดาํเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวดั
ใหส้าํเร็จดว้ยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจา้อาวาสจึงตอ้งมีภารกิจที)ตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการ และ 
ให้ถูกตอ้งตามอาํนาจหน้าที)ของเจา้อาวาส ตามพระราชบัญญติัคณะสงฆ์ซึ) งบทบาทพระสงฆ์ในการ
บริหารจัดการวดัก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ขึ# นอยู่กับว่าจะใช้หลักการบริหารวดัในรูปแบบไหนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาที)เกิดขึ#นนั#นๆ    วดัในเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร เป็นตวัอย่างหนึ) งที)มี
ปัญหาสําหรับการบริหารจดัการวดั เนื)องจากผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจในหลกัการบริหารดีพอจึงไม่
สามารถที)จะบริหารจดัการวดัได ้จนบางครั# งทาํใหเ้กิดปัญหากบัวดัและพุทธศาสนิกชน ดงัเช่นการบริหาร
จดัการของวดัลาดพร้าวมีการบริหารที)ไม่โปร่งใสชาวบา้นเกิดความเดือดร้อนจนตอ้งมีการร้องเรียนถึง
พฤติกรรมทาํใหต้อ้งปลดผูช่้วยเจา้อาวาสมาแลว้ในอดีต และในสภาพปัจจุบนันี# ยงัตอ้งปลดรักษาแทนเจา้
อาวาสเพื)อตรวจสอบการบริหารภายในวดัและการนาํเงินวดัไปใชซื้#อที)ดินส่วนตวั (ผูจ้ดัการ. 2556 : ML) 
รวมถึงปัญหายาเสพติดที)เขา้มาอยู่ในวดั ทาํให้พระสงฆบ์างรูปทาํผิดกฎหมายบา้นเมืองดว้ย (สาํนกัข่าว
ไทย. 2556 : 45) 
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โดยทั)วไปการบริหารที)ดีและประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ไดน้ั#นตอ้งใชห้ลกัธรรมในการ
บริหารดว้ย ซึ)งหลกัธรรมที)น่าสนใจและควรศึกษาอยา่งมาก คือ หลกัธรรมาภิบาล ซึ) งเป็นหลกัการบริหาร
ยุคใหม่ที)เนน้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบ ความประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม
และกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันแนวคิดเรื) องหลกัธรรมาภิบาล มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศ ทั#งภาครัฐและเอกชน มีการนาํแนวคิดไปปรับใชก้บัหน่วยงานอย่างเห็นไดช้ดั มีการปรับ
ลดขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพ มีบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที)พึงพอใจของ
ประชาชน หลกัธรรมาภิบาลได้กาํหนดไวใ้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมที)ดี พ.ศ. 9LO9 คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า โดยกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกาํหนดแผน
โครงการเพื)อปรับปรุงหน่วยงานหรือองคก์ารในความรับผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล (บุษบง 
ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ลี# . 9LOO : MU) 

จากเหตุผลที)กล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัอาศยัอยู่วดัลาดปลาเคา้ ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   จึงมีความ
สนใจที)จะศึกษาการบริหารจดัการวดัของพระสงฆโ์ดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในสภาพปัจจุบนันี#  พระสงฆที์)เป็นผูน้าํวดัหรือเจา้อาวาส ไม่สามารถบริหารจดัการวดัใหส้มบูรณ์
และให้เกิดประสิทธิภาพได ้อีกทั#งยงัก่อให้เกิดปัญหาทั#งภายในและภายนอกวดั เนื)องจากการละเลยการ
บริหารจัดการที)ดีจนทําให้พระพุทธศาสนาเกิดความเสื) อมเสียและเสื)อมศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน 
โดยเฉพาะการกระทาํผิดพระธรรมวินยัของพระภิกษุสามเณรและทาํผิดกฎหมายบา้นเมืองอีกดว้ย สร้าง
ปัญหาภายในวดั สร้างปัญหาต่อชุมชน สร้างปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดถึงสถาบนัศาสนาอีก
ดว้ย ในงานวิจยัฉบบันี# จะทาํการศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึงสภาพการบริหารจดัการวดัของพระสงฆใ์น
ปัจจุบันว่ามีการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมากน้อยเพียงใดและมีความเป็นไปไดม้ากน้อย
เพียงใดที)จะนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชก้บัการบริหารจดัการวดั เพื)อนาํความรู้ที)ไดจ้ากการศึกษาวิจยันี# ไป
ปรับใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการวดัของพระสงฆ ์ให้มีการบริหารจดัการที)ดีเกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
M.  เพื)อศึกษาสภาพการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 

หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกั
ความคุม้ค่า 

9. เพื)อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล

ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ
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และหลกัความคุม้ค่า ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานะ อายุ ระดบัการศึกษา 

วฒิุการศึกษาทางธรรม อายพุรรษา และนิกาย 
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ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

3. พระสงฆที์)มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

4. พระสงฆที์)มีวุฒิการศึกษาทางธรรมแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดย
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

5. พระสงฆ์ที)มีอายุพรรษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดยใช้หลัก   
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
      6. พระสงฆที์)สังกดันิกายแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกั    ธรร
มาภิบาลแตกต่างกนั 

 

วธีิการวจิยั 

การวิจยัครั# งนี#  ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิจยัเชิงสาํรวจ โดยวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ประชากรในการวิจยัครั# งนี# คือพระสงฆ ์ในวดัเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 9LLW  จาํนวน  

O   วดั ประกอบดว้ย  วดัลาดพร้าว  วดัลาดปลาเคา้ วดัสาครสุ่นประชาสวรรค ์ วดัสิริกมลาวาส รวม  O  วดั 
จาํนวนพระสงฆ ์  9:;    รูป 

หน่วยวิเคราะห์ คือ หน่วยบุคคล 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในการวิจยัครั# งนี# คือพระสงฆ ์ในวดัเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 9LLW จาํนวน 
9:; รูป มีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของพระสงฆ ์โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซี) และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970 : 608, อา้งถึงในพระมหาจรินทร์  โกตนั. 2554) ไดก้ลุ่มตวัอย่างของพระสงฆ์
ทั#งหมดจาํนวน ML; รูป  กลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยการสุ่มแบบคน
เวน้คนจนครบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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เครื)องมือที)ใชใ้นการวิจยั 
เครื)องมือที)ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม สาํหรับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน M ฉบบั  แบ่งเป็น 

9 ตอน ดงันี#  
ตอนที) M ขอ้มลูพื#นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที) 9 การบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) L ระดบั 
การสร้างเครื)องมือที)ใชใ้นการวิจยั 

 การสร้างเครื)องมือที)ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั การบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมา      
ภิบาลในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงันี#  
 M. ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตาํรา หนงัสือและงานวิจยัที)เกี)ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวดัของ
พระสงฆโ์ดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เพื)อนาํขอ้มลูที)ไดจ้ากการศึกษามากาํหนดแนวทางในการสร้างเครื)องมือ 
 9. สร้างเครื)องมือเป็นแบบสอบถาม  จาํนวน  M  ฉบบั  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  โดยครอบคลุมเนื#อหาที)
จะศึกษา 

:. ใหอ้าจารยที์)ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพื)อตรวจสอบรูปแบบ ความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามอาจารยที์)ปรึกษา และจดัพิมพเ์พื)อใหผู้เ้ชี)ยวชาญ จาํนวน  L  ท่าน เพื)อตรวจสอบ
ความเที)ยงตรงเชิงเนื#อหา (Content validity) โดยคาํนวณหาค่า (Index of  Item Objective  Congruence : 
IOC) ไดค่้า IOC อยู่ระหว่าง 0.81 – 1.00 และหาค่าความเชื)อมั)น (Reliability) โดยคาํนวนค่าสัมประสิทธิ@
อลัฟา (Alpha coefficient) ไดค่้า 0.97   

5. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามที)ผูเ้ชี)ยวชาญเสนอ และจดัพิมพน์าํไปทดลองใช ้(Try  out) 
กบักลุ่มประชากรที)ไม่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  :;  รูป  เพื)อตรวจสอบความเชื)อมั)น (Reliability) ซึ) งไม่ใช่
กลุ่มทาํวิจยั โดยวิธีสมัประสิทธิ@ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
 W. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง เสนออาจารย์ที)ปรึกษาเพื)อให้ความเห็นชอบและจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื)อนาํไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูต่อไป 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการวิจยัครั# งนี#  ผูวิ้จยัจะไดข้อความอนุเคราะห์หนงัสือจากโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ถึงพระสงฆ์ที)จะทําการศึกษาวิจัย มีเจ้าอาวาสวดัในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน O วดั ไดแ้ก่ วดัลาดพร้าว  วดัลาดปลาเคา้ วดัสาครสุ่นประชาสวรรค์ วดัสิริกม
ลาวาส เพื)อแจง้ความประสงค์และขอความร่วมมือในการจดัเก็บข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
M. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสํารวจ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที) M ข้อมูลทั)วไปของ

พระสงฆ์ ตอนที) 9 การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ดาํเนินการดงันี#
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ตอนที) M เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ วิเคราะห์โดยค่าความถี) (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 
ตอนที) 9 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า L ระดบั (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale 

วิเคราะห์โดยค่าเฉลี)ย (Average) และส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ) งระดบัความคิดเห็น
ของพระสงฆที์)มีสภาพและการบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกั     ธรรมาภิบาล มีทั#งหมด 
L ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมากที)สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที)สุด 

สถิติที)ใชใ้นการวิจยั 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครื) องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื)อหาค่าสถิติพื#นฐานและทด

สมมติฐานดงันี#  
M.  วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยค่าความถี) (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
9. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกี)ยวกับการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ

ปกครอง ดว้ยสถิติพื#นฐานค่าเฉลี)ย ( ) และส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะห์ความแตกต่างการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูต้อบแบบสอบถามตาม

สถานะ และนิกาย ดว้ยสถิติ ANOVA (t-test) 
O. วิเคราะห์ความแตกต่างการบริหารจดัการวดัโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํแนกตามอาย ุ  ระดบัการศึกษา วฒิุการศึกษาทางธรรม  และอายพุรรษาดว้ยสถิติ ANOVA (F-test) 

 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเรื) อง การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ในเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร สรุปผล ไดด้งันี#  
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 150 รูป ส่วนใหญ่ เป็นพระลูกวดั จาํนวน M37 

รูป คิดเป็นร้อยละ 91.3 มีอายุ ไม่เกิน :;  ปี จํานวน 46 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.7  มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา จาํนวน 68 รูป คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดบันกัธรรมชั#นตรี – เอก 
จาํนวน 106 รูป คิดเป็นร้อยละ 70.7  มีอายพุรรษา ไม่เกิน  M;  พรรษา มีจาํนวน 89 รูป คิดเป็นร้อยละ 59.3  
และส่วนใหญ่เป็นพระสงฆใ์นสังกดัมหานิกาย จาํนวน 125 รูป คิดเป็นร้อยละ 83.3 ซึ) งสรุปผลการวิจยัได้
ดงันี#  

M.  ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่
ระดบัปานกลาง ( X = 3.49) เมื)อพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบที)มีค่าเฉลี)ยสูงสุด คือ 
หลกัคุณธรรม รองลงมา ไดแ้ก่   หลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส 
และหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั  

1.1 หลกันิติธรรม พบว่า การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกันิติธรรม โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ยสูง คือ ขอ้ 8 มีการ
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กาํหนดใหพ้ระสงฆใ์นวดัปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของวดัอย่างเคร่งครัด ( X  = 3.62) รองลงมาคือ 
ขอ้ 1 มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและภารกิจหนา้ที)ดา้นการปกครองอย่างชดัเจน ( X  = 3.61) ส่วนขอ้ที)มี
ค่าเฉลี)ยตํ)าสุด คือ ขอ้ 10 มีการมอบหมายงานที)ไม่เหมาะสมกบัผูรั้บผิดชอบ ( X  = 3.25) 

1.2 หลกัคุณธรรม พบวา่ การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกัคุณธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.60) เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ และขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ยสูงสุด คือ 
ขอ้ 6 มีการจดัพิธีกรรมทางศาสนาเพื)อเพิ)มพูนความรู้ความเขา้ใจที)ถูกตอ้ง ( X  = 3.71) รองลงมาคือ ขอ้ 5 มีการ
ปฏิบติัในสิ)งที)เห็นว่าถูกตอ้งและเป็นธรรม และ ขอ้ 7 ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหาร ( X  = 3.63) ส่วนขอ้ที)มี
ค่าเฉลี)ยตํ)าสุดคือ ขอ้ 1 มีความเมตตากรุณาและยติุธรรมต่อทุกรูป/คน ( X  = 3.50)  

1.3 หลกัความโปร่งใส พบวา่ การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัความโปร่งใส 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ทุกขอ้ 
และขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ยสูงสุด คือ ขอ้ 1 มีโครงสร้างดา้นงบประมาณรายรับ-จ่ายอย่างชดัเจน ( X  = 3.57) 
รองลงมาคือ ขอ้ 2 มีการตรวจสอบการทาํงานดา้นการปกครองที)มีประสิทธิภาพ ( X  = 3.49) ส่วนขอ้ที)มี
ค่าเฉลี)ยตํ)าสุดคือ ขอ้ 4 มีความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยขอ้มลูการปกครอง ( X  = 3.24) 

1.4 หลกัการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจดัการวดัของ พระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัการมีส่วน
ร่วม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38)  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ยสูงสุด 
คือ ขอ้ 3 มีการประชุมและกระบวนการตดัสินใจใชเ้สียงส่วนใหญ่/ฉนัทามติ    ( X = 3.55) รองลงมาคือ 
ขอ้ 2 มีการรับฟังความคิดเห็นจากพระภิกษุและสามเณรดว้ยความเต็มใจ   ( X  = 3.47) ส่วนขอ้ที)มีค่าเฉลี)ย
ตํ)าสุดคือ ขอ้ 6 ชุมชนหรือประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารดา้นการปกครอง ( X  = 3.25) 

1.5 หลกัความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.49) เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ย
สูงสุด คือ ขอ้ 7 มีการทาํงานตามวตัถุประสงคด์ว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม ( X = 3.65) รองลงมา คือ ขอ้ 6 
สามารถเป็นผูน้าํในกิจกรรม ทางศาสนาได ้( X  = 3.58 ส่วนขอ้ที)มีค่าเฉลี)ยตํ)าสุดคือ ขอ้ 4 มีกระบวนการ

และขั#นตอนการบริหารดา้นการปกครองเพื)อป้องกนัความขดัแยง้ ( X  = 3.41) 
1.6 หลกัความคุม้ค่า พบว่า  การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัความคุม้ค่า 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มีคะแนนเฉลี)ยสูงสุด คือ ขอ้ 7 มี
การรักษาสิ)งแวดลอ้มใหมี้ความสะอาดและร่มรื)น ( X = 3.76) รองลงมาคือ ขอ้ 5 มีการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหชุ้มชนหรือประชาชนจดังานอย่างเรียบง่ายและประหยดัไดป้ระโยชน์ ( X  = 3.65) ส่วนขอ้ที)มีค่าเฉลี)ย
ตํ)าสุดคือ ขอ้ 4 มีการนาํระบบตรวจสอบภายในมาใชอ้ยา่งสมํ)าเสมอ ( X  = 3.45) 
สรุปไดว้่า ความคิดเห็นเกี)ยวกบัการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกั ธรรมาภิบาล ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ( X = 3.49) และเมื)อพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ 
พบว่า หลกัคุณธรรม และหลกัความคุม้ค่า อยู่ในระดบัมาก ส่วนหลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม  หลกั
ความโปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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9.   การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานะ และนิกาย แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลความมีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที)ระดบั .;M ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม และอายุพรรษา 
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลความมี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .;M 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื) องการบริหารจัดการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ในเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีประเดน็ที)สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี#  
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นที)มีต่อการบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกัธรร
มาภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางเมื)อพิจารณา
เป็นรายองคป์ระกอบทั#ง 6 พบว่า องคป์ระกอบที)มีค่าเฉลี)ยสูงสุดคือ หลกัคุณธรรม รองลงมาคือ   หลกั
ความคุม้ค่า หลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม  ทั#งนี#
เนื)องจาก หลกัธรรมาภิบาลมีความสาํคญัมากขึ#นทั#งในแง่ของการเป็นแนวคิด กลไก และเครื)องมือที)สาํคญั
ของการพฒันา การใชห้ลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม ถือเป็นการปฏิบติังานตามภารกิจดว้ยการยึดมั)น
และเชื)อถือในความถูกตอ้งดีงาม โดยปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตากรุณาและยุติธรรม มีการปฏิบติัหนา้ที)
ตามกรอบระเบียบวินยั มีการสร้างความรักสามคัคี โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรและพฒันาบุคลากร 
เพื)อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ยธรรมา  บาลหลกัคุม้ค่า และหลกัความรับผิดชอบ การปฏิบติังานโดย
ตระหนักต่อหน้าที)   หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานโดยตระหนักต่อหน้าที)หลกัความ
รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบติังานโดยตระหนกัต่อหนา้ที) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมหมาย ปฐม
วิชยัวฒัน ์(9LO: : LM) ไดก้ล่าววา่ ธรรมาภิบาล หมายถึง การแสดงถึงนยัของความเป็นธรรม ทั#งในเชิงของ
ความคิดและการกระทาํของคนที)สามารถสื)อถึงกนัและเขา้ใจกนัได ้ภายใตก้ารปฏิบติัและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั คือความร่วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใส ถูกตอ้งชอบธรรม ยุติธรรม คาํนึงถึงประโยชน ์
สาธารณะ ความเจริญ พฒันาที)ย ั)งยืนของครอบครัว กลุ่มชุมชนองคก์ร หน่วยธุรกิจ สถาบนัรัฐและเอกชน 
จนถึงระดบัสงัคมโดยรวม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระเสถียร ฐิติสมฺปนฺโน (9LL9 : M;M – M;9) ได้
ศึกษาวิจยัเรื)อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัการบริหารวดัตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวดัใน
เขตตลิ)งชนั กรุงเทพมหานคร ใน  W ดา้น คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า กลุ่มตวัอย่างเป็นพระภิกษุ จาํนวน 9U; รูป เครื)องมือ
ที)ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามประมาณค่า L ระดบั ผลการวิจยัพบว่า การบริหารวดัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเจา้อาวาสในเขตตลิ)งชนั กรุงเทพมหานคร ทั#ง W ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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ส่วนดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกั  ธรรมา   
ภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 

9.M  จาํแนกตามสถานะ พบวา่ พระสงฆที์)มีสถานะแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี)ยวกบัการบริหาร
จดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .01 ซึ) งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที) 1 ที)กาํหนดว่า พระสงฆ์ที)มีสถานะแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหาร
จดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั ที)เป็นเช่นนี# แสดงใหเ้ห็นว่า พระสงฆที์)มีสถานะเป็นพระ
สังฆาธิการมีหนา้ที)ในการบริหารงาน และรับผิดชอบโดยตรง ทาํให้ทราบถึงปัญหาในการบริหารจดัการ
ด้านๆ ได้ดี และสามารถปรับเปลี)ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพื)อพฒันาให้ดียิ)งขึ# น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระอธิการผจญ อาจาโร (2553 : 235) พบว่า รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล 
เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และพระลกูวดั มีการปฏิบติังานเกี)ยวกบัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั อยูใ่นระดบัมาก  

2.2  จาํแนกตามอาย ุ พบวา่ พระสงฆที์)มีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี)ยวกบัการบริหารจดัการ
วดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ) งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที)  2 ที)
กาํหนดว่า พระสงฆ์ที) มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั ทั#งนี# เพราะ พระสงฆมี์ขอ้ปฏิบติัตามกรอบพระธรรมวินยั มีขอ้ปฏิบติัตามกฎระเบียบคณะ
สงฆ ์ให้ปฏิบติัหนา้ที) และมีความเมตตากรุณาตามหลกัธรรม ซึ) งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระอธิการ
ผจญ อาจาโร (2553 : บทคดัย่อ)  ศึกษาวิจยัเรื)อง บทบาทของพระสงฆใ์นการบริหารวดัโดยใชห้ลกั  ธรร
มาภิบาล ในอาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน พบว่า บทบาทของเจา้คณะอาํเภอ รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะ
ตาํบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และพระลูกวดั ในการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปกครอง 2) ดา้นการศึกษา 3) ดา้นสาธารณสงเคราะห์ 4) ดา้นสาธารณูปการ 5) 
ดา้นการเผยแผ่ ไดมี้การนาํหลกัธรรมาภิบาล ซึ) งไดแ้ก่ M) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความ
โปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ 6) หลกัความคุม้ค่า อยู่ในระดบัปานกลาง-มากใน
พระสงฆทุ์กระดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูไพโรจน์สารคุณ  (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยั
เรื)อง ทกัษะการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสในอาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี พบว่า เจา้อาวาส
ในอาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี มีทกัษะการบริหารจดัการวดัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี)ยเท่ากบั 3.97 และเมื)อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เจา้อาวาสในอาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
มีทกัษะการบริหารจดัการวดั อยู่ในระดบัมากทุกดา้น การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารจดัการวดัของเจา้
อาวาสในอาํเภอลาดหลุมแกว้ จังหวดัปทุมธานี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีทศันะ
แตกต่างกนัตามพรรษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .01 จึงยอมรับสมมติฐานที)ตั#งไว ้ส่วนพระสงฆที์)
มีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที)ตั#งไว ้ 
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2.3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า พระสงฆที์)มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เกี)ยวกับการบริหารจัดการวดัโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ) งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที) 3 ที)กาํหนดว่า พระสงฆที์)มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความเห็นการบริหาร
จดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เนื)องจากว่า พระสงฆถึ์งจะมีระดบัการศึกษาต่างกนั แต่ก็มี
การประพฤติตามหลกัพระธรรมวินยัเหมือนกนั มีศีลธรรม และมีคุณธรรมประจาํใจ มีกฎเกณฑร์ะเบียบ 
ทาํตามกติกาของวดัอยา่งเปิดเผย มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที) และมีความพร้อมเพรียงกนั ซึ) งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพระอธิการผจญ อาจาโร (9LL: : บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัเรื) อง บทบาทของพระสงฆ์ในการ
บริหารวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในอาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู พบวา่ บทบาทของเจา้คณะอาํเภอ รอง
เจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และพระลกูวดั ในการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาล ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปกครอง 2) ดา้นการศึกษา 3) ดา้น  สาธารณสงเคราะห์ 4) 
ดา้นสาธารณูปการ 5) ดา้นการเผยแผ่  ไดมี้การนาํหลกัธรรมาภิบาล ซึ) งไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกั
คุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ 6) หลกัความคุม้ค่า อยู่ใน
ระดบัปานกลาง-มากในพระสงฆทุ์กระดบั 

2.4 จาํแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆที์)มีวุฒิการศึกษาทางธรรมแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเกี)ยวกับการบริหารจัดการวดัโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ) งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอที) 4 ที)กาํหนดว่า พระสงฆที์)มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความเห็น
การบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เนื)องจากว่า การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนก
นกัธรรมและเปรียญธรรม เป็นการศึกษาที)มีการจดัการเรียนการสอนภายในวดั โดยมุ่งเนน้หลกัธรรมและ
การทรงไวซึ้) งพระพุทธพจน์ ซึ) งมีสภาพแวดลอ้มเหมือนกัน มีความคิดเห็นแบบเดียวกัน ถึงจะมีวุฒิ
การศึกษาทางธรรมแตกต่างกนัก็ตาม ซึ) งสอดคลอ้งกบังานวิจยัพระมหาปริวฒัน์ ฐิตวิริโย  (2552 : 90) ที)
พบวา่ พระภิกษุที)มีสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกธรรม และวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญธรรม
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการวดัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั 

2.5 จาํแนกตามอายพุรรษา พบวา่ พระสงฆที์)มีอายุพรรษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี)ยวกบัการ
บริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ) งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ที) 5 ที)กาํหนดว่า พระสงฆที์)มีอายุพรรษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการวดัโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เนื)องจากวา่ พระสงฆแ์มจ้ะมีอายพุรรษามากหรือนอ้ย ก็ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัต่างๆ ของวดั และอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของวดัเหมือนกนั จึงมีความคิดเหมือนกนั ซึ) ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระมหาปริวฒัน์ ฐิตวิริโย     (2552 : 90) ที)พบว่า พระภิกษุที)มีสถานภาพ อายุ
พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกธรรม และวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญธรรมต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จดัการวดัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั 

2.6 จาํแนกตามนิกาย พบว่า พระสงฆที์)มีนิกายแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี)ยวกบัการบริหาร
จดัการวดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .;L ซึ) งสอดคลอ้ง
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กบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที) 6 ที)กาํหนดว่า พระสงฆที์)มีนิกายแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการบริหารจดัการ
วดัโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เพราะว่า พระสงฆส์ังกดัมหานิกายกบัธรรมยุติกนิกาย มีแนวทาง
การประพฤติปฏิบติัที)เนน้กนัคนละดา้น พระสงฆ์สังกดัมหานิกายมีการเผยแผ่ พฒันาถาวรวตัถุ และมี
การศึกษาทางดา้นคนัถธุระตามพระธรรมวินยั และนาํแนวทางแห่งพุทธพจน์ไปสู่ชุมชนภายนอกสถานที) 
ส่วนพระสงฆส์ังกดัธรรมยุติกนิกาย เนน้การศึกษาดา้นวิปัสสนาธุระ ประพฤติตามพระธรรมวินยัอย่าง
เคร่งครัด โดยมุ่งเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนผูส้นใจปฏิบติัเป็นหลกั ทาํใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างกนัไป ซึ) ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤดา มมตะขบ ไดศึ้กษาวิจยัเรื)อง ทศันคติของพระสงฆใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ
โครงสร้างอาํนาจการปกครองวดัตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุ
สมณศกัดิ@  ตาํแหน่งการบริหารและพรรษาสัมพนัธ์กบัความรู้เกี)ยวกบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 
แตกต่างกนั นิกายที)แตกต่างกนัส่งผลต่อความแตกต่างกนัในการตีความเกี)ยวกบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 และปัจจยัต่างๆ คือ ที)ตั#งของวดันิกายสมณศกัดิ@  ตาํแหน่งทางการบริหาร การศึกษาและอายุ
พรรษากาํหนดทศันคติของพระสงฆต่์อโครงสร้างอาํนาจการปกครองวดัต่างกนั                                                                                                                   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัเรื) อง การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้หลกัธรรมา        

ภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใชใ้นการบริหารจดัการ
วดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และเพื)อการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคตดงันี#  
 1.  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

1.1  หลกันิติธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการมอบหมายงานที)ไม่
เหมาะสมกบัผูรั้บผิดชอบ นอ้ยที)สุด ( X = 3.25)  ดงันั#น ควรนาํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการมอบหมายงาน 
โดยควรชี#แจงใหผู้รั้บมอบงานทราบชดัถึงเหตุผลในการเลือกบุคคลหรือทีมงานนั#นๆ  สร้างทศันคติที)ดีใน
การรับมอบหมายงาน ว่าจะนําไปสู่การพฒันา ไม่ใช่เป็นการสร้างภาระ  มีการประเมินความรู้ 
ความสามารถของผูรั้บมอบงาน เพื)อนาํไปสู่การใชค้วามรู้นั#นๆ สร้างความชดัเจนถึงหนา้ที) ขอบเขต และ
อาํนาจที)มีในการทาํงานนั#นๆ และกาํหนดเป้าหมาย และความคาดหวงัที)ตอ้งการในผลลพัธ์ของงานอย่าง
ชดัเจน 

1.2  หลกัคุณธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ การมีความเมตตากรุณา
และยติุธรรม นอ้ยที)สุด ( X = 3.50) ดงันั#น ควรนาํหลกัคุณธรรม มาใชใ้นเรื)องของการไม่เบียดเบียนกนั มี
ความเมตตา กรุณาต่อทุกคน ส่งเสริมใหเ้รียนรู้หลกัศีลธรรมใหมี้คุณธรรมเกิดขึ#นในจิตใจ มีความซื)อสัตย์
ต่อกนั ไม่เอาเปรียบกนัและกนั สร้างความไวว้างใจและความมั)นใจ เพื)อสร้างทศันคติที)ดีต่อกนั 

1.3  หลกัความโปร่งใส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ ความโปร่งใสดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูลการปกครอง นอ้ยที)สุด ( X = 3.24)  ดงันั#น ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการปกครองใหป้ระชาชน 
และชุมชนไดรั้บรู้รับทราบขอ้มลูข่าวสารหรือแผนการบริหารจดัการดา้นต่าง  ๆของวดัใหม้ากขึ#น 
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1.4  หลกัการมีส่วนร่วม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ ชุมชนหรือประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารดา้นการปกครอง นอ้ยที)สุด ( X = 3.25)  ดงันั#นควร จดักิจกรรมใหป้ระชาชน
และชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารดา้นการปกครองของวดั 

1.5 หลักควา มรั บผิ ดชอบ พบว่ า  ผู ้ตอบแบบสอบถา มมี ระดับควา มคิ ด เห็ นต่ อ  
มีกระบวนการและขั#นตอนการบริหารดา้นการปกครองเพื)อป้องกนัความขดัแยง้ นอ้ยที)สุด   ( X = 3.41) 
ความขดัแยง้เป็นสิ)งที)หลีกเลี)ยงไม่ไดจ้ากสาเหตุดงักล่าว  ความขดัแยง้สามารถส่งผลทั#งดา้นบวกและดา้นลบ 
ดงันั#น การจดัการความขดัแยง้จึงเป็นสิ)งสาํคญั โดยการประชุมผูเ้กี)ยวขอ้ง  การตั#งทีมงานเพื)อแกไ้ขปัญหา การ
เปิดรับขอ้เสนอแนะ การสาํรวจความคิดเห็นจากผูเ้กี)ยวขอ้ง เป็นตนั  

1.6  หลกัหลกัความคุม้ค่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ มีการนาํระบบ
ตรวจสอบภายในมาใชอ้ย่างสมํ)าเสมอ ( X = 3.45)  นอ้ยที)สุด จากสาเหตุดงักล่าว การตรวจสอบภายใน
เป็นการป้องกัน และติดตามค้นหาสาเหตุของความเสียหายหรือสูญเสียต่างๆ และเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั#น ควรส่งเสริมการนาํระบบตรวจสอบมาใชเ้พื)อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั# งต่อไป 

2.1  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูเ้กี)ยวขอ้ง เช่น แม่ครัว ไวยาวจักรวดั  คนในชุมชน  ต่อปัญหา

การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื)อ
นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมา        
ภิบาล ในเขตอื)นๆ ของกรุงเทพมหานคร  เพื)อศึกษาถึงความแตกต่างในการบริหารจดัการวดัของพระ
สังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เพื)อที)จะไดน้าํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนของ และนาํจุดแข็งมา
พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการวดัใหดี้ขึ#นต่อไป 

2.3  ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคระบบการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล จะทาํให้ทราบและเขา้ใจถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข เพื)อนาํมาพฒันาการ
บริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

2.4  ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการโดยใชห้ลกัธรร
มาภิบาล อย่างต่อเนื)องและสมํ)าเสมอ เพื)อใหไ้ดข้อ้มูลที)เป็นปัจจุบนัและนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการ
บริหารจดัการวดัต่อไป 
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ปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLLUENCING THE DECISION TO BUY THE HABITAT OF 
CONSUMERS IN BANGKOK 

ผูว้ิจยั นางสาววิยะดา หมดัอุสนั, ดร.กฤษฎา พรประภา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
          สาขาวิชาการประกอบการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของ
ผู ้บริโภค  ในกรุงเทพมหานคร  ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผู ้บริโภค  ใน
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาปัจจัยทางการเงินท่ีส่งผลกับความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลกับความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร และระดบัความตอ้งการในแต่ละดา้น ท่ีส่งผลต่อความการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร การสุ่มตวัอยา่ง 
วิธีสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีของ Yamane ไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 400 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพื้นฐาน และเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 54.8  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.3 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีอาย ุ 31 – 35ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.8   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 69.8 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบั
รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากท่ีสุด 30,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.8 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คือ ใกลแ้หล่งจบัจ่ายใชส้อย มีป้าย
โฆษณาท่ีชดัเจนและสามารถเขา้ถึงโครงการไดง่้าย มีการจดักิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จาํนวนท่ีจอดรถ
เพียงพอต่อความตอ้งการ มี website ไดเ้ขา้ชมโครงการผ่านอินเตอร์เน็ต มีส่วนลดในการเจรจาซ้ือขาย มี
การแนะนําจากคนรู้จักหรือคนท่ีอยู่ในโครงการก่อนแล้ว ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัย
ทางการเงินท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คือ เพศ อาชีพ ทาํเล 
ขนาดพ้ืนท่ีท่ีต้องการ  ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีเหมาะสม  วัตถุประสงค์ในการซ้ือ  วงเงินกู้ท่ีต้องการ 
งบประมาณการผอ่นชาํระต่อเดือน  
 
คาํสาํคญั :  การตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั , ปัจจยัในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 
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Abstract 

 The purpose of this research is for studying factors influencing the decision 
to buy the denizen of consumers in Bangkok, studying the financial factors affecting 
to the decision of purchasing habitat of consumers in Bangkok, studying the marketing 
factors affecting to the decision of purchasing habitat of consumers in Bangkok. The 
populations are people deciding to purchase habitat in Bangkok. The random sampling 
used Yamane method from 400 people. The collection of data used the questionnaire 
as a tool for collecting data. The statistics used for collecting data are the basic 
statistics, the multiple-regression analysis by using the multiple regression 
coefficients. 

 The result  found that purchasers of habitat in Bangkok were female at 54.8 
percent and were male at 45.3 percent; most of them had the age between 31-35 years 
old at 34.8 percent; their marriage status were single at 56.8 percent; most people are 
educated bachelor’s degree at 69.8 percent; their salary of family were between 
30,001-60,000 bath at 33.8 percent. The marketing mix factors affecting of habitat 
were Adjacent to the shopping, have obvious advertising and travel to project 
conveniently and have corporate social responsibility, have enough parking available 
to meet demand, consumers visit project at website, have discount for sale, has been 
suggested from acquaintance. Demographic factors and Financial factors affecting of 
habitat  were sex, career, location, area, purpose of buying, loan, installments per 
month.  

 

Key word (s) : The decision to purchase the habitat, Factor  in the housing  

 

บทนํา 

 ท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์เพราะ
ชีวิต  ของมนุษยส่์วนใหญ่ เวลาสองในสามของแต่ละวนั มกัจะใชชี้วิตอยู่ท่ีบา้นพกัอาศยั ทั้งการพกัผ่อน
หลบันอนและการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว ส่วนเวลาท่ีเหลือเป็นเวลาของการทาํงานหรือทาํ
กิจกรรมในสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น จึงนบัว่าท่ีอยู่อาศยัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะขาดไม่ได ้ และความตอ้งการท่ีอยู่
อาศยัยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน กรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตของท่ีอยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ือง จากปี 
2554 ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากวิกฤติมหาอุทกัภยัปลายปี 2554 ทาํให้
ประชาชนท่ีกาํลงัมองหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่มีทางเลือกในการตดัสินเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีอาศยัเปิดตวัใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลทั้งปี 2555 มีจาํนวน 103,481 หน่วย เทียบกับทั้งปี 2554 ท่ีมีจาํนวน 
85,800 หน่วย เพ่ิมข้ึน 20.6% (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2556)   
 สําหรับแนวโน้มของตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัในทิศทางท่ีดีจากปัจจยั
สนบัสนุนของภาครัฐผ่านการลงทุนโครงการต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการบริโภคภายในประเทศมากข้ึน 
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เกิดความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมและตลาดท่ีอยู่อาศยัเติบโตข้ึน โดยเฉพาะการ
ขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เป็นการขยายเมืองออกไป และช่วยขยายทาํเลใหม่ตาม
ระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางท่ีคมนาคมไปถึง  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึง
เป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชากรท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยั และยงัเป็นประโยชน์กบั
ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยใ์นการลงทุนพฒันาท่ีอยูอ่าศยั เพื่อสามารถตอบสนองถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

วธีิการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสาํรวจใชก้ารออกแบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความจากหนงัสือต่าง ๆ และทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษามีการ
เกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ การสาํรวจในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
ทั้งหมด 5,673,560 คน (กรมการปกครอง, 2555) 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ในการกาํหนดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณวิธีของ Yamane (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555 : 187) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 จากสูตรต่อไปน้ี 

 

 N = N 

                  1 + Ne2 
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 เม่ือ   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
         N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
         E แทน ความคลาดคล่ืนในการสุ่มตวัอยา่ง 
 
 แทนค่าในสูตร n = 5,673,560 

                  1 + 5,673,560 (0.052) 
    N = 400 
 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
ครอบครัว และรายไดต่้อครัวเรือน  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัครอบคลุมไปถึงสาเหตุจูงใจและ
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
เป็นคาํถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Approach (อา้งใน ประสพชยั พสุ
นนท,์ 2555 : 200 – 201) มาตราวดัท่ีใชเ้ลือกคาํตอบมี 5 ระดบัความสาํคญั คือ 
        คะแนน  5  หมายถึง  สาํคญัมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง  สาํคญัมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  สาํคญัปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  สาํคญันอ้ย 
   คะแนน  1  หมายถึง  สาํคญันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได ้
 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
 ขั้นท่ี 2  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนวทางของภาษา 
ตรวจสอบประเด็นการวิจยั ปรับปรุงและแกไ้ขความถูกตอ้งเพ่ือครอบคลุมถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการวิจยั ทาํการ
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ตรวจสอบคุณภาพและพฒันาโดยการสร้างคาํถามให้ครอบคลุมถึงกรอบประเด็นท่ีกาํหนด และตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชผู้ช้าํนาญจาํนวน 3 ท่าน 
 ขั้ นท่ี  3   นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทําการ  ตรวจสอบความสอดคล้อง 
(Consistency) ของคาํถามแต่ละขอ้และประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชว้ิธีการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)  (ประสพชยั พสุนนท ์2555 : 
224 – 225) โดยขอ้คาํถามใดท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.50 ถือว่ามีคุณภาพและสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ส่วน
ขอ้คาํถามใดท่ีมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.50 กน็าํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหข้อ้คาํถามนั้นๆมีคุณภาพตามเกณฑข์อง
ค่า IOC  ผลการคาํนวณค่า IOC พบว่ามีค่าอยูร่ะหว่าง 0.33-1.00โดยมีขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.50 
จาํนวน 2 ขอ้คาํถาม หลงัจากนั้นจึงทาํการปรับปรุงแกไ้ขความชดัเจนของภาษาตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และนาํแบบสอบาถมท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try-out) กบัประชาชนผูเ้ช่าท่ีพกัอาศยั
ประเภทใหเ้ช่าท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30คน 
 ขั้นท่ี 4  นําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพทดสองใช้กับประชาชนท่ี
ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยั จาํนวน 30 คน หลงัจากทาํการทดลองใช้แล้วนั้นก็นาํแบบทดสอบมาวิเคราะห์
คุณภาพดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย วิธีการสัมประสิทธ์ครอนบาค (Cronbach) หรือ วิธีการหาสัม
ประสิทธ์อลัฟา (Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.96 ความเช่ือมัน่ดา้นผลิตภณัฑเ์ท่ากบั  
0.86 ค่าความเช่ือมัน่ดา้นราคาเท่ากบั 0.85 ค่าความเช่ือมัน่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเท่ากบั 0.84 ค่าความ
เช่ือมัน่ดา้นการส่งเสริมการตลาดเท่ากบั 0.88 ค่าความเช่ือมัน่ดา้นรูปแบบและการออกแบบเท่ากบั 0.77 ค่า
ความเช่ือมัน่ด้านบุคลากรเท่ากับ0.89  ค่าความเช่ือมัน่ด้านกระบวนการบริการเท่ากับ 0.88 แสดงว่า
แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือมัน่ใน
ระดบัท่ีใชไ้ดดี้เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.77 ข้ึนไป (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555 : 239 – 245) 
 ขั้นท่ี 5  นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 ขั้นท่ี 6  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้ ไปเกบ็ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  ขั้นท่ี 7  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
อภิปรายผลการวิจยั และสรุปผล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2557 โดยมี
การเกบ็รวยรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างไดส้ามารถตอบคาํถาม และแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย แนวคาํถามจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุผล และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ และบทความต่าง ๆ เพื่อทบทวน
ศึกษาวิจยัในประเดน็น้ี การทบทวนทาํใหท้ฤษฎี กรอบแนวคิด และเคา้โครงในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารคาํนวณทางสถิติ  และมีการกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage of Frequency) คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นรายด้าน และโดยรวมจากนั้นนําค่าเฉล่ียท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute 
Criteria)  โดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง   (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555 : 210 – 217) 
ตามระดบัความสาํคญัทีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21  -  5.00  หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20  หมายความวา่  มีความสาํคญัสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40  หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.60  หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80  หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี และร้อยละ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการเงินโดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยใชส้ถิติคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เม่ือไดมี้การวิเคราะห์ครบถว้นทุกดา้นแลว้นั้นไดมี้การสรุปผลการศึกษา ตลอดจน
เสนอคาํแนะนาํ และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงานผลการศึกษา 
 

ผล / สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.8  
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.3 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 35ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8  รองลงมาคือ อาย ุ
26 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.8  รองลงมาคือ 
แต่งงานแลว้ คิดเป็นร้อยละ 32.50  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ 
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.50  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รอง
ลงคือ อาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการคิดเป็นร้อยละ 12.3  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัรายไดค้รัวเรือน
ต่อเดือนมากท่ีสุด 30,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมามีระดบัรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน
120,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21.00  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว ท่ีมี
ทาํทาํเลแนวรถไฟฟ้า วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่ออยูอ่าศยั และมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ 50 ตารางวาข้ึนไป 
ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยตํ่ากว่า 80 ตารางเมตร มีงบประมาณในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 1,500,001 – 3,000,000 บาท 
โดยแหล่งท่ีมาของเงินมาจากสินเช่ือธนาคารและเงินออม และตอ้งการวงเงินกูเ้ท่ากบังบประมาณในการ
ซ้ือคือ 1,500,001 – 3,000,000 บาท ใชร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระ 26 – 30 ปี และตอ้งการผอ่นชาํระเดือน
ละ 10,000 – 20,000 บาท ในอตัราดอกเบ้ียคง 1 ปีแรก 2.75% หลงัจากนั้นดอกเบ้ียลอยตวั MLR – 0.25% 
พร้อมกบัทาํตอ้งการทาํประกนัสินเช่ือ (MRTA) เพราะตอ้งการใหคุ้ม้ครองสินเช่ือ และไม่แน่ใจในอนาคต 
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การซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจะใชร้ะยะเวลาการตดัสินใจมากกว่า 1 ปี ซ่ึงการก่อนตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัตอ้งการเขา้
ชมบา้นตวัอยา่งก่อนการซ้ือ อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และมากกว่า 4 โครงการ ซ่ึงสาเหตุจูงใจในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
มากท่ีสุดคือมีรายไดเ้พิ่มข้ึน รองลงมาคือ ตอ้งการแยกครอบครัว และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือคือ ทาํเล
ท่ีตั้งของโครงการ 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ อาชีพ รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ 
(ตารางวา) ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทท่ีอยูอ่าศยั คือ  ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยเหมาะสม รองลงมา คือ 
ใกลแ้หล่งจบัจ่ายใชส้อย มีป้ายโฆษณาท่ีชดัเจนและสามารถเขา้ถึงโครงการไดง่้าย มีการจดักิจกรรมเพื่อ
ตอบแทนสงัคม ตามลาํดบั  
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นพ้ืนท่ี
ใชส้อย ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ เพศ รองลงมา คือ ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ (ตารางวา) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีอยู่
อาศยั ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นพ้ืนท่ีใชส้อย มากท่ีสุดคือ จาํนวนท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการ 
รองลงมาคือ มี website ใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ชมโครงการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต มีส่วนลดในการเจรจาราคาซ้ือ – 
ขาย มีการจดัโปรโมชัน่ของรางวลั  ตามลาํดบั  
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา  มาก
ท่ีสุด คือ อาชีพ ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ (ตารางวา) วงเงินกูท่ี้ตอ้งการ งบประมาณในการผ่อนชาํระต่อเดือน  
ในด้านส่วนผสมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยของ
ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา มากท่ีสุดคือ มีการแนะนาํจากคนรู้จกัหรือคนท่ีอยู่ในโครงการ
ก่อนแลว้ ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 ผลการ ศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่ อ าศัย  ของผู ้บ ริ โภค  ใน
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 ดา้นประเภทท่ีอยู่อาศยั แสดงให้เห็นว่า  อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์ในการเลือก
ประเภทท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก ทาํเลท่ีตอ้งการ ขนาดพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการ 
 ด้านขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย   แสดงให้เห็นว่า   รายได้ตนเองต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสมัพนัธ์ในการเลือกขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยของท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะพิจารณา
จาก ทาํเล ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ งบประมาณในการผอ่นชาํระต่อเดือน วตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  
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 ดา้นราคาของท่ีอยู่อาศยั แสดงให้เห็นว่า อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์ในการเลือก
ราคาของท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก ขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ วงเงินกูท่ี้
ตอ้งการ งบประมาณในการผอ่นชาํระต่อเดือน  
 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ดา้น คือ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั คุณภาพวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
มีคุณภาพดี  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคุณภาพท่ีดีสามารถท่ีจะอยูอ่าศยัไปไดน้านและ
ไม่มีปัญหาท่ีเกิดจากการใชว้สัดุไม่ดีในการก่อสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสินคา้เลือกซ้ือ ท่ีจะตอ้งใชข้บวนการ
คดัเลือกและการเปรียบเทียบคุณภาพ ความเหมาะสม ของสินคา้นั้น (อุทิศ ศิริวรรณ , 2549 : 186-188) 
 ปัจจัยด้านราคา  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
โครงการ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคยอมท่ีจะจ่ายเงินในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัคุณภาพ
ของโครงการ และช่ือเสียงของโครงการนั้น เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความช่ือมัน่ในผูโ้ครงการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัราคาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะพิจาณาถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากการ
แลกเปล่ียน รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ ์ (Churchill and Perter, 1998 : 319 อา้งใน สุวิมล แมน้
จริง, 2546 : 216) 
 ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั  ทาํเลท่ีตั้งของโครงการอยู่
ในพ้ืนท่ีท่ีตรงกบัความตอ้งการ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการทาํเล อาจจะเน่ืองมากใกลก้บัสถานท่ี
ทาํงาน และใกลก้บัโรงเรียนบุตร และเป็นทาํเลท่ีคุน้เคย ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบัการวางตาํแหน่งท่ีตรงจุด
และเหมาะสมยอ่มส่งผลดีต่อยอดขาย (Kotler, 2003 : 505, อา้งในสุวิมล แมน้จริง, 2546 : 244) 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั ฟรีค่าธรรมเนียมการ
โอน แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการจ่ายเงินท่ีนอ้ยท่ีสุดสาํหรับการซ้ือสินคา้และบริการและยงัคง
ตอ้งการของฟรี ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการคา้ ประกอบไปดว้ยการให้ส่วนลดในการซ้ือ การ
ใหสิ้นคา้ฟรี  ประกอบดว้ย  (Curabitur Vel Urna, การวิจยัตลาดและระบบขอ้มูลการตลาด, เขา้ถึงเม่ือ 25 
กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://free4marketing.blogspot.com/2011/03/blog-post_12.htm) 
 ปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้มทางการภาพ  ดา้นรูปแบบและการออกแบบ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบั มีการจดัพ้ืนท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งมีระเบียบและสะดวก แสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการ
พื้นท่ีใชส้อยท่ีสะดวกเรียบร้อย และใชส้อยไดอ้ยา่งคุม้ค่า ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบัการสร้างแบะการนาํเสนอ
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มการออกแบบภาพลกัษณ์ท่ีมีความสวยงาม ความเหมาะสม (ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ, 2549 : 74) 
 ปัจจยัด้านบุคลากร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การให้คาํปรึกษาและขอ้มูลแก่
ลูกคา้เพื่อช่วยในการตดัสินใจ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะใหพ้นกังานขายของโครงการสามารถ
ท่ีจะแนะนาํและให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีถูกตอ้งและครบถว้น และตอ้งการไดรั้บความจริงใจจากโครงการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1668 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



โดยการนาํเสนอของพนกังานไม่ไดเ้ป็นการหลอกขาย ผูบ้ริโภคเช่ือในขอ้มูลท่ีไดรั้บ ดงันั้นจึงสอดคลอ้ง
กบัการใชพ้นกังานนั้นหวงัผลลพัธ์เพ่ือเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกนักเ็พื่อสร้างความสมัพนัธ์ภาพระยะยาว
กบัลูกคา้ไดอี้กดว้ย ประกอบดว้ย (Curabitur Vel Urna, การวิจยัตลาดและระบบขอ้มูลการตลาด, เขา้ถึงเม่ือ 
25  กันยายน  2556 ,  เข้า ถึงได้จาก  http://free4marketing.blogspot.com/2011 /03 /blog-post_12.htm)
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ และการใหข่้าวสาร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั กบัการ
ใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายท่ีดี แสดงใหเ้ห็นว่า  ผูบ้ริโภคตอ้งการการบริการท่ีทาํใหเ้กิดการประทบัใจ
โดยก่อนการขายพนักงานขายได้ให้บริการด้านขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นและเม่ือมีการขายแลว้นั้น
ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตอ้งการบริการท่ีดีเหมือนเดินโดยในระหว่างการตรวจรับพนกังานของโครงการจาํเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพาผูบ้ริโภคไปทาํการตรวจรับ เพื่อเป็นความประทบัใจของผูบ้ริโภคในจุดท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการแกไ้ขใหค้วรจะมีการทาํเคร่ืองหมายไวแ้ละ ทาํการแกไ้ขตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เพราะผูบ้ริโภคคิด
ว่าซ้ือของท่ีมูลค่ามากก็จะตอ้งไดข้องท่ีดีท่ีสุด และเม่ือถึงเวลาในการโอนฝ่ายโอนของโครงการจะตอ้ง
อธิบายถึงข้ึนตอนของการโอนและการจดัเตรียมเอกสารท่ีครบถว้น และเม่ือถึงวนัท่ีโอน พนักงานของ
โครงการควรจะไปก่อนเวลานดัหมาย เพื่อไปจดัเตรียมและดาํเนินการตามขั้นตอนไวก่้อน และเม่ือถึงเวลา
นดัหมายผูบ้ริโภคก็เซ็นต์เอกสารไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอดขั้นตอนจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ประทบัใจมากข้ึน และขั้นตอนสุดทา้ยของการซ้ือขาย คือการจดัเตรียมเร่ืองของกุญแจ ทะเบียนบา้น คู่มือ
ในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ใหค้รบถว้น จดัเตรียมไวใ้นกระเป๋าท่ีสวยงามรวมไปถึงของแถมท่ี
ไดเ้คยตกลงกบัผูบ้ริโภคไว ้จะทาํเพ่ิมความประทบัใจมากยิ่งข้ึน ดงันั้นสอดคลอ้งกบัการให้ข่าวสารและ
การบริการเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือส่ือ และเพ่ือเป็นการสร้างทศันคติท่ีเป็นบวกต่อ
ผลิตภณัฑอี์กดว้ย  ประกอบดว้ย (Curabitur Vel Urna, การวิจยัตลาดและระบบขอ้มูลการตลาด, เขา้ถึงเม่ือ 
25 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://free4marketing.blogspot.com/2011/03/blog-post_12.htm) 
 การตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางการเงิน และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด หมายความว่า ท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด หากพิจารณาถึง อาชีพ สถานภาพสมรส ของผูบ้ริโภค และมีการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ
ในการก่อสร้าง และมีราคาขายท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของโครงการ อยู่ในทาํเลท่ีต้องการ มีการฟรี
ค่าธรรมเนียมในการโอน มีการจดัพ้ืนท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งมีระเบียบและสะดวก การให้คาํปรึกษาและขอ้มูล
แก่ลูกคา้เพื่อช่วยในการตดัสินใจ และมีการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายท่ีดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีการสร้างผลิตภณัฑ์ในทาํเลท่ีสะดวกในการเดินทาง ใกลแ้หล่ง
จบัจ่ายใช้สอย และมีการจัดบรรยากาศในโครงการให้ดูร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างความน่าอยู่ให้
ผูบ้ริโภคไดมี้การพกัผ่อน  และใชว้สัดุในการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพแขง็แรงทนทาน ผูป้ระกอบการควรจะ
สร้างช่ือเสียงของโครงการดว้ยคุณภาพ เพื่อทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค  
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 2.   ดา้นราคา  ควรมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ทาํเล เพราะผูบ้ริโภคมี
การเปรียบเทียบระหว่างเงินท่ีตอ้งจ่ายไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้รับ และควรมีการกาํหนด
เง่ือนไข การชาํระเงินจอง เงินทาํสญัญา เงินดาวน ์ท่ีเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค 
 3.   ดา้นการจดัจาํหน่าย  ควรจะมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสะดวก ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้
ง่าย มีห้องตวัอย่าง หรือบา้นตวัอย่างในการนาํเสนอการขาย เช่น มีการออกบู๊ธในการแสดงสินคา้ ตาม
สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคเดินทางสะดวก หา้งสรรพสินคา้ เพื่อเป็นการกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค 
 4.   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  เพ่ือ
สร้างความคุน้เคย และทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑม์ากข้ึนโดยมีการนาํเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค 
 5.   ดา้นรูปแบบและการออกแบบ ควรมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัมีจุดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  มีการจดัสรรพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างเป็น
ระเบียบและสะดวกในการใชง้าน 
 6.   ดา้นบุคลากร   ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรและมีการพฒันาดา้นทกัษะการขายและการ
บริการ ความรู้เร่ืองผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคและ
สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 
 7.   ดา้นกระบวนการบริการ  ควรมีการบริการอยา่งเป็นขั้นตอนในการบริการ และบริการใน
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น รวดเร็ว ทั้งการบริการก่อนการขายและหลงัการขาย เพื่อสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภค 
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Abstract 

The present dissertation analyses the discourse of ‘whiteness’ as it emerges in 
contemporary popular women’s culture as represented by a group of women in 
Vientiane. As regards data collection, the dissertation is a documentary study 
conducted on the basis of deep field interviews with a small mixed sub-group 
representative of urban and rural women in Vientiane. The theoretical framework 
adopted is that of discourse theory. The research focus is on the process of building 
the aesthetic and socio-anthropological construct of ‘whiteness’. This construct is 
related to the use of power, knowledge and truth. These appear indeed to be the three 
key areas involved in the representation of ‘whiteness’ – the interplay of power, 
knowledge and truth is instrumental as an agent of meaning that gives whiteness its 
positioning in society. That is, power builds the social meaning of whiteness. The 
changing attitude and responses to beauty displayed by the group of women under 
study shows a polarisation towards the notion and ideology of ‘whiteness’ as these are 
represented in popular culture, and in turn it feeds back onto an ongoing reference to 
traditional notions.  

The discourse of ‘whiteness’ is already present in traditional Lao women’s 
culture, which provides a knowledge basis or repository of meaning and contents that 
are expressed in literature, poetry, story-telling and romantic sagas. Traditional 
literary clichés provide the symbols and points of references whereby women build 
the meaning and elaborate a shared notion of beauty in Vientiane. With Vientiane 
developing as a modern country in the globalised era, ‘whiteness’ has continued to be 
a productive notion of self-representation and further reproduces itself through the 
medias. The ideal as it has been negotiated through the medias’ projection has become 
the inherited notion of women’s beauty in Vientiane. Television in particular has been 
the determining factor in leading to the acceptance of this notion of ‘whiteness’ as 
beauty as an established social value. Although the group analysed is strongly 
influenced by the beauty norm popularised as it has been described, it continues to 
look at the traditional discourse as an implicit point of ideological reference and 
legitimation. Further, they express an awareness of the need to protect and embody 
the traditional ideal as it has been culturally inherited. This awareness and 
preoccupation has a dimension of social morality and ethics in that it is concerned 
with the preservation of and adherence to the traditional canon of beauty in society. 
There is a continuity with the traditional belief system centered on the idea that the 
source of beauty is within and that external beauty embodies inner beauty and purity. 

 
Keywords: Whiteness, Beauty, Lao Women 
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Introduction 
An interest in the aesthetic notion of whiteness is a shared trait throughout 

different cultures, especially affecting, in terms of gender, woman-related imaginaire. 
Women, in many cultures, appear to share in various discourses of whiteness. The 
ideal of whiteness has been spreading to every sector of societies, both on the 
personal/private and public levels. The feature of whiteness is a symbol of body 
image that empowers the body of the person as a charming trait, while also conveying 
an indication of identity. Especially in contemporary globalized societies in which 
whiteness is held as a value, the whiteness trend is considered as a proper beauty 
fashion trend, which is being increasingly popular, playing an important role in 
women’s lives. Also the Lao women, inevitably, are affected by and participate in 
their own ways in the determination of this value. It can be observed that most Lao 
women understand their own body identities in relation to whiteness, as well as use 
the standard of whiteness to gain social acceptance and aim for a good career. This 
can be seen, for instance, from the various beauty contests promoted by different 
brands, which motivate and somewhat compel Lao women to constantly improve their 
appearance: the white has a social cost higher than the color skin, and there is a high 
possibility for the white-skinned to be offered a better social chance.  

Thus, the ‘whiteness’ is not just related to the appearance of women’s beauty, 
being attractive and desirable. It is also a process of creating the identities of female 
beauty, in which there is an overlap of different structures of powers that is hidden 
and complex. The result is a construct that appears and feels as natural as, in actual 
fact, invisible. Such a construct carries with it the power to decide over and control an 
agreement of female beauty. And there is the need to manage this agreement so that is 
in accordance with the prescribed norms. It is noteworthy that, as regards the image of 
Lao feminine beauty, at a time when the country is moving towards modernization, 
the discourse of whiteness creates a meaning that fosters a common system of 
thinking that is mutually acceptable in Lao female society. This process throws into 
relief a key research point: how the notion of whiteness changes from the aesthetic 
ideal of beauty to being a trend in popular culture. 
 
Objectives 

1. To study the phenomenon of the construction of meaning and discourse 
practices of whiteness, in particular how such a construction is actualized in the 
emerging of an image of woman beauty in Laos in terms of a trend of popular culture. 

2. To study the attitudes and responses of Lao women to the beauty ideal that 
is being transferred to and actualized through the whiteness of popular culture. 
 
Research Methodology 

This dissertation is a ‘Qualitative Research’. The research tools are derived 
from Documentary Data and Field Data by In-depth Interviews. The data thus 
collected are then analyzed and presented through so-called Analytical Description.    
I choose as a significant sampling a small mixed sub-group of 50 women 
representative of urban and rural women in Vientiane.  

I divided the sampling group into 2 groups: (a) women who are conversant 
with the traditionally inherited notion of beauty and whiteness and who derive their 
framework of beauty and whiteness mostly from these traditional understandings; (b) 
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women, younger in age, who are basically oriented towards popular and youth 
culture, whereby they derive their main frames of reference.  
 
Results/Conclusion 

Whiteness discourse is deeply rooted in Lao women’s ideal of beauty. It has 
traditionally been considered as a set of formal beauty ideals and has been 
reproducing itself in the course of Lao cultural history, as we found in motifs attested 
in the well know Lao literary works such as, for example, Kun lu nang auo, Nang tang 
aon, Nang phom hom, Nang oraphim, and Lad sri som son look ying. These legends 
are built on the belief and value system that the white woman is glorious, dignified 
and exceptionally wealthy. This is achieved by comparing the beauty of skin to 
something valuable, such as gold or the sacred gods in heaven (Indra, Brahmā, etc.) – 
motifs which reflect the ideal of beauty according to the value system of the time. In 
practice, that a beautiful woman should have a light skin “as bright as gold”          

(พิชยั ศรีภูไฟ, 2532: 77). Means having a white skin, that is a white/yellowish skin. This 

canon makes whiteness central to the identity of the Laos women, and an ideal 
aesthetic commitment to be aware and conscious.  

Since 1986 Laos announced its economic reform policy, which was called the 
“Renovation era”, aimed at the development of the country in the global age. This 
roadmap has had an enormous impact on Liberalism influence from global world, 
specially the flow of capitals, workers, goods, services, material resources, foreign 
culturea and knowledges as well as technology information. Those are the main fact 
generate the transformation of value, the believe and a new fashion in the present 
Laos society. 

The impact of the “the Laos Renovation era” does not sent its influence on the 
country’s economy and the international affairs only but it also sends its influence to 
the society and the culture of the country in a very strong way to the meaning of “Lao 
Nation” and “being Laos”. In which it is highly important to individuals, groups and 
communities in order to create a sense of awareness of one’s own identity within the 
society. Specially for the Lao women’s image as a part of the Laos national 
characteristic. The Laos national characteristic is now being replaced by global 
standards, in most cases by the consumer’s perceptions based on current world 
culture. This proves gives shape to the lives of Laos women in a way that is no longer 
following the traditional customs, but that concentrates more on modernization. 

Hence, Lao feminine beauty is defined in unprecedented ways (สมหมาย ศรีบุญเฮือง, 
2554: 135), by selecting whiteness as part of the beauty canon discourse of the 
modern world’s culture. This canon is circulated through a variety of mass media and 
social networks. It has created a set of explanations and meanings of the ideal of 
beauty that clearly set themselves apart from the past. That is, to partake of 
‘whiteness’ does not rely on fortune or on the merit accumulated in one’s past lives, 
but it is open to individual agency and self-determination. You can whiten your body 
skin by recurring to modern technology, cosmetic science etc. Thus, this type of 
beauty which is constructed on the basis of the white image has become an accepted 
norm by the majority of society.  Thus, it means that personality is something was 
built was used and was regulated to be the norm of society. It is a creation meaning of 
identity status in the symbolic system through the representation. about the identity 
status image. (Woodward, 1997: 2) 
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There are two characteristics when giving the meaning of a beautiful skin.     
1) The ideal beautiful skin: it’s a white skin, soft; with no spots or marks. It makes a 
woman look beautiful. Usually people make compliments about it as it builds 
confidence in inter-relating with others. 2) A beautiful skin used to compromise its 
value, but in reality the real beautiful skin or the desired beautiful skin is not 
important to be white or darker color and having a white skin does not mean that that 
woman would be more charming. But a woman can have her own image or 
characteristic. That means that if a woman has white or darker skin that woman can be 
beautiful just the same. Giving a meaning or value of the white skin is related to a 
variety of power structures. Besides the high physical value given to a white skin, in 
which can recognize through the sense, but the white was set up to recognize from the 
form of idea and the set of description based upon the consumerism by using the 
image. Those images have the media as the important instruments, by using different 
mass media, including the television, radio advertisement. As well as using the power 
of knowledge through the “knower” or the “professional” of difference fields to 
spread the information to the target group, which is the Laos women. No matter what 
social class they are belonging to or what occupations they are, this information can 
be permeate and dominate cleverly to be a part of their way of life. 

The white color will reflect the value the beauty of Lao women. In addition it 
superimposed on the 3 relation of power in society, there are 1) The social class. It 
refers to the white women often have social costs than women with darker skin.        
2) The race, it means the white skin is a trait transition of the ancestral gene and        
3) Individual perception, it is a personal preference. Regarding to the power relation 
of the race, divided the whiteness pattern into 2 types. Firstly, the natural whiteness: 
the flawless skin without making up. It looks like a healthy person. Secondly, the 
whitness decorated caused by the use of modern medical science, such as  surgery or 
the use of whitening products. All those I mentioned are based upon the 2 white skin 
knowledge management. They are the traditional knowledge and the modern medical 
science knowledge through the 2 important facts of the belief dominations: 
consumerism and the knowledge of medical science. By using the various media, 
especially television, which is a key agent in building an awareness of the value of 
whiteness, and in acquiring knowledge about it. Television is the media that is most 
accessible and it easily conveys social messages; contents transmitted through the 
medium of television stand a high chance to have a highly effective impact on society 
and culture, better than other medias. The media has been trying to bring the 
representation of the modern woman or representations of female traditional Lao style 
applied to. "Modernity" in Lao society, in which greatly differ from the past. That 
makes Lao women are not just consumers of media or TV content only, but also the 
current consumption values of whiteness through images representing. Clearly that 
television is an important part in changing the tastes and values of the Laos women 
beauty in today society. For example, the appearance of the white women in 
television, which are passionately and catched the eyes. Since mostly appearing 
pictures of teenage singers, actresses and entertainerer are white flawless skin. 

Today, Lao women give more importance to whitening and image appearance 
and are in this way likely to tend to manage their beauty care in order to make others 
recognize their charms. There are also many Lao women who are aware of and 
concerned with their cultural beauty ideology, as inherited by their ancestors. “Being 
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a Lao woman” and “living according to the tradition of Laos” are considered as 
internal beauty. This beauty was considered as a common core and national culture. It 
is considered an excellent value that should be upheld in both personal and public life. 
As a result, its influence on the daily lives of Laos women is far-reaching. Although 
in today’s society the value of gender equality makes itself felt, Lao Women also need 
to maintain and negotiate with tradition, which cannot be cut out from their way of 
life. 
 
Discussion 

A discourse of whiteness is made up on the basis of a number of social culture 
factors. The social culture operations are performed through advertising. The 
advertising is performed by linking ideology and knowledge so as to accommodate 
the social and historical reality that has come into being and it sets practical rules or 
guidelines of social relevance. Therefore, the medias and their messages are created 
so as to go along with the existing and widespread values of society. This means that 
the media have the power to give directions as regards the way of thinking about the 
‘white’. However, the media is only a means to iterate those ways of thinking within 
the framework of discourse phenomena that are already present in various areas of the 
society. As Foucault said, a set of discourse was made under a clear set of rules. 
Which has the power to determine an existence, a transition or fading of things, 
namely the discourse of power existed alongside various things that social created. 
(Foucault, 1991: 63) 

The way medias present images of whiteness in a certain way would have to 
be agreed upon or else be questioned and opposed to by most people in society. Such 
a way reflects the interrelationship between two agents. This interrelationship raises 
the construct power of this discourse to social culture, and media. It takes action on 
the underlying link between power and knowledge, because discourse is unable to live 
independently without the support of power. (Lemert and Gillan, 1982: 62) By seeing 
that the media are in themselves a powerful institution and are endowed with a 
justification in speaking of social reality. By means of reinforcing the acceptance of 
the beauty and social norm, in which the whitening is something of social relevance 
and concern, especially for women, this acceptance becomes a reality in most of the 
society. The same as the whiteness discorse of our era, was defined as a beautiful 
woman has to have white skin. Thus, the women who are under such discourse try to 
have beauty treatments. They willing to hurt for gaining beauty such as surgery, using 
of chemicals or whitening products. This is clearly showed how power operated 
realistically through techniques of the discourse about human body beauty and it 
become an acceptant for all societies. Such as the words of Mary Douglas, she said 
The body is a manifestation of the social system and the social frame is determines 
the social perception about the physical body. Thus regulating the body is reflected 
the images of social control . Also the ideas about the body is closely related to ideas 
about society. Hence we see certain groups in society tend to view and manipulate the 
body in accordance with their position in society. (Douglas, 1970: 68) The same as 
the presentation of mass media reproduces the discourse that provides value to 
whiteness, which is in line with the way of thinking about whiteness of Lao women, a 
way which existed in the past and has been passed down continuously, through a 
process of change and permutations, in the society. For example, the forms and 
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models against which to evaluate and determine a typology of beauty change from 
comparing the beauty of one’s skin to something valuable like gold or something 
lofty, such as the appearance of Indra and Brahmā in heaven, to different points of 
reference. The woman who has beauty must have white skin that is “immaculate as 
gold”, which refers to a characteristic of white in Asian or Caucasian context, in 
which white is mixed with nuances of yellow. 

After Lao opened to the modernization concept Hence, Lao feminine beauty is 
defined in unprecedented ways, by selecting whiteness as part of the beauty canon 
discourse of the modern world’s culture. This canon is circulated through a variety of 
mass media and social networks. Especially television, which is a key agent in 
building an awareness of the value of whiteness, and in acquiring knowledge about it. 
Television is the media that is most accessible and it easily conveys social messages. 
It does not only deconstruct and build the new meaning, but it justified that new 
meaning to create a set of explanations and meanings of the ideal of beauty that 
clearly set themselves apart from the past. That is, to partake of ‘whiteness’ does not 
rely on fortune or on the merit accumulated in one’s past lives, but it is open to 
individual agency and self-determination. You can whiten your body skin by 
recurring to modern technology, cosmetic science etc. Thus, this type of beauty which 
is constructed on the basis of the white image has become an accepted norm by the 
majority of society. As a result, the culture and identity of their own change. Replaced 
by world standards or replaced with the popular current consumption. For example, to 
bring the beauty of women to tie with the current whiteness. It has made the beauty of 
the women became physical capital. In which can be creative and design by modern 
medical science for improving theirown skin as white as theywished. 

Further more, the whiteness discourse which is constructed through the media 
has become a key role in creative the Representation, evolution and development of 
the new feminist as well. The media has a capability and plays important role as a 
creator. Also being a way to spread all those cultures by using the signs to 
communicate with others in a meaningful way. The media uses the signs to refer to 
the real world, including the imagination and abstract ideas that do not appear in the 
physical world. However the language does not work like a mirror, but the take action 
of representation constructed the meaning. In other words, this construction is 
considered as the language talks about various things through meaning system or 
using language as a representative for communicating with others. For this reason, the 
image representation is the production of meaning and ideas in the form of language. 
Which accumulates within the human mind. It is an important part of the production 
process and exchange of meaning between members of the same culture. (Hall, 1997: 
25) It cannot be denied that the formation of popular culture in Laos concurrent with 
the development of the Laos mass media. And a product of the technological 
advances of communication or as a culture that has been influenced by the media. 

Through advertising of the whiteness has affected the beauty of the women in 
Lao society. It Has been influenced and becomes the Values of media consumption. 
Of course, the fruit of this discourse has imposed the Lao women's physical, mental 
and social space. They not even realizing that they were controlled or forced. So far, 
they are willing to accept and obey the guidelines or principles that created from this 
discourse. That is something that should be done without a doubt. It becomes their 
happiness and satisfied to be acquisition. Whether accepted to be performed and to 
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deal with the beauty to be accepted in society. As the statement of Erving Goffman 
that the beauty is a system, in which it was made naturally by the ideological of the 
Sexual Differences. They also were made to feel that is Essential. Women are made to 
feel that when they do not conform to social expectations of gender of their body that 
has not been amend, it will not be admired and become a shame and negative feelings. 
Therefore, it is believed that the outward reflection of the beauty of the inner soul of a 
person, so "what beauty is good" and those has gorgeous looks mean they will be the 
ones who receive a better social status. (Goffman as cited in Tseëlon, 1995: 92-93) 
That makes the current whiteness values grown until difficult to resist or reverted to 
its original form. However, Although the exposure of media is a part of the scope of 
knowledge about whiteness. In the same time they did not reject conservative ideas. 
They still have the space to create knowledge about other beauties. To refine such 
ideas of beauty as a description of the social phenomenon. In which there is another 
discourse behind such discourse to describe the knowledge, the identity and the 

reality. (ธีรทตั ชูดาํ, 2551: 62) Thus it tied or linked the beauty idea to Lao tradition. As 

a common mainstream aesthetic practice or national culture. It is also very important 
to create awareness of "being Lao" to Laos women. It is an indication of the identity 
of feminine and "being Laos women" to the eyes of all people in Lao society. 

The customary social attitude whereby Lao women are expected to behave 
themselves in line with the expectations of society has been criticized as a control 
mechanism that makes women to fit within the given culture. Women are at all times 
aware of which thing should be done and which thing should not be done and control 
themselves accordingly. The women’s world becomes a world of self-awareness of 
the women’s own behavior. Women are taught to be polite and have compliant 
manners, which would naturally be the target of a feminist analysis and criticism. 
However, there is no criticism against this standard within Laos society, and notably 
not on the part of Lao women themselves. This is part of the power which is produced 
by the whiteness discourse that controls, selects and manages whiteness as a set of the 
rule. The key mechanism that makes this power function is not the civil laws, but the 
rules, the myth and traditional practices in society, which Laos women willingly 
follow so as to embrace the ideal of a noble lady: as a good wife to be, a good mother 
to be. This is accepted not only by women, but also by men society. They adhere to 
and trust in these customs as virtue and beauty needs of women, reflecting inner 
values which are beyond the aesthetics of physical appearance. 
 
Recommendations 

Independently from Lao women’s being aware or else unaware that the beauty 
which is constructed out of ‘whiteness’ is a myth that was created from the discourse 
as a means to control them, it cannot be denied that most of the women in question 
still value and give importance to this canon of beauty. They consent to transform 
their appearance so as to acquire the beauty that society has set as standard. Although 
many women say that beauty is not necessary and probably not important, they agree 
that it helps to create opportunities, a ‘plus’ for women. In the postmodern era, the 
human body is controlled by social status. Social status constructs such as that of the 
body provide a model invested with economic, political, and cultural values. 
However, popular culture remains the important arena of culture in the everyday life 
of individuals. Women may not feel at all that they are being pressed or deprived of 
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something called the myth of beauty. Among the so-called relations of powers, 
women are also able to create meaning and identity through their own potentials and 
abilities. This implies that women can succeed by working and contributing to society 
by relying on abilities other than reliance on exterior beauty. Women are able to find 
way out of the reduction to ‘manageable objects’ and to express abilities and potential 
not confined to the external appearance of physical beauty. 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเปิดธุรกจิร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 
 
Success Factors of Opening Middle Level Bakery Business  

 
ผูวิ้จยั  นางสาววีรนุช ธรรมส่องหลา้, ดร.ภูเกริก บวัสอน 
   สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ี

ในตลาดระดบักลาง โดยทาํการวิจยัทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสมัภาษณ์เฉพาะบุคคล (เจา้ของร้าน หรือผูจ้ดัการร้านเบเกอร่ีระดบักลาง) และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคย
ซ้ือและรับประทานผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในตลาดธุรกิจระดบักลาง โดยผลการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ 
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ไดแ้ก่ การปฏิบติัท่ีดี การซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ การ
ไม่คดโกง ความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการปรับส่วนผสมท่ีใชแ้ต่ยงัคงคุณภาพและรสชาติ 
ความสามารถในการทาํเบเกอร่ี การมีความรู้ความเขา้ใจในระบบบญัชี การนาํวิธีการทางการตลาดมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความเหมาะสม การคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นจุดเด่น
ของธุรกิจ 

สาํหรับกลยทุธ์ทางการตลาด พบวา่ กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ การเนน้คุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ การมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย และความครบถว้นของรูปแบบผลิตภณัฑ ์ กลยทุธ์
ดา้นราคา ไดแ้ก่ การกาํหนดราคาการจดัจาํหน่ายท่ีไม่แพงมาก แต่จะมุ่งเนน้การคืนกาํไรใหแ้ก่ชุมชน การ
ตั้งราคาท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่ง 22 – 65 บาท และจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และขนาดของ
ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายภายในประเทศ และภายนอกประเทศ 
การมีหนา้ร้านเป็นของตนเอง การใชร้ะบบธุรกิจสมัปทาน การจดัจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ท่ีเหมาะสม
กบัสินคา้ และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมเช่นการจดัทาํโครงการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัว การจดัโปรโมชัน่สาํหรับเทศกาลต่างๆ และการประชาสมัพนัธ์ผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องร้าน และ Facebook รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์โดยการใหส้มัภาษณ์ผา่นทางนิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์และการจดัทาํโบชวัร์เพ่ือแจกตามงานต่างๆ สาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของธุรกิจเบเกอ
ร่ีในตลาดระดบักลาง ไดแ้ก่ คนทาํงาน แมบ่า้น ผูป้กครอง กลุ่มอาชีพครู นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งเป็น 
กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือไปเพ่ือท่ีจะนาํไปจาํหน่ายต่อ และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือไปเพ่ือการจดัประชุมสมัมนา หรือซ้ือ
เป็นสแน็คบ๊อกซ ์(Snack Box) 
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ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 20 - 30 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท รองลงมาคือกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท รายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท
ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเบเกอร่ีจากร้าน Mr. Donut, Dunkin Donut หรือร้านโดนทัอ่ืน ๆ โดย
ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีการซ้ือเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน และซ้ือใน
ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ซ่ึงใชเ้วลาในการซ้ือและใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 30 นาที กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่รู้จกัร้านเบเกอร่ีจากเพื่อน หรือมีคนแนะนาํ โดยซ้ือเบเกอร่ีประเภทโดนทัมากท่ีสุด และซ้ือเบเกอ
ร่ีรสหรือแบบเดิมท่ีเคยซ้ือ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ีแต่ละคร้ัง 101 – 200 บาท และโดยเฉล่ีย
ช้ินละไม่เกิน 30 บาท ทั้งน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่มีจุดประสงคอ่ื์นในการมาใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี โดยส่วน
ใหญ่จะซ้ือเบเกอร่ีแบบซ้ือกลบับา้น (Take Away) และซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือบริโภคเอง และซ้ือไปฝากคนอ่ืนโดย
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบโปรโมชัน่หรือรายการส่งเสริมการขายในร้านเบเกอร่ีจากแผน่ป้ายโฆษณา/ 
โปสเตอร์ โดยมีเหตุผลหลกัในการซ้ือเบเกอร่ีท่ีซ้ือประจาํเพราะชอบรสชาติและกล่ินเบเกอร่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นประเภทของเบเกอร่ี ดา้น
ลกัษณะของร้าน  เบเกอร่ี ดา้นคุณภาพของเบเกอร่ี ดา้นบรรจุภณัฑ ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบ
เกอร่ีในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยั
ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะให้
ความสาํคญักบัปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางแตกต่างกนั และ
ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
ส่งผลต่อปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางแตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั: ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ, ธุรกิจเบเกอร่ี 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the Success factors of opening middle level 
bakery business. The study applies both quantitative and qualitative research 
methodology, collecting information from individual interview with the owner or 
manager and customer who used to consumed bakery from middle level bakery shop. 
The qualitative research found that success factors of bakery business are good 
service, honestly, ability to reduce production cost by adjusting the recipe but able to 
maintain the quality and flavor of the product understand the accounting system, 
implement the marketing elements perfectly, knowing the consumer needs and create 
a unique selling point of the business. 
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For the marketing strategies, research found that success factor from 
product strategies are quality of the product, varieties of bakery and the completion of 
product pattern. Success factors of price strategies are suitable price, returning profit 
to the society, set the price range at 22 – 65 Baht, the price must be reasonable to the 
quality and size of the product. Place strategies are including both domestic and 
international distribution, own the shop, using franchise system, distribution at the 
suitable shopping mall. Lastly, the success factor of promotion strategies are creating 
social activities such as family relationship project, seasonal promotion, public 
relation through website, Facebook, magazine, newspaper and brochure at the events. 
The target consumers of bakery business in middle level are company employee, 
housewife, parents and teacher. Moreover, the target consumer can be divided into 2 
groups which are customer who purchase the product in order to resell and group of 
customer who purchase for using at the seminar as a snack box. 

In the other hand, quantitative research found that most of the respondents 
are female with age between 20 – 30 years old, single, education level of Bachelor 
degree, private company employee with household income of 10,001 – 20,000, 
20,001 – 30,000 Baht, 30,001 – 40,000 Baht and 40,001 – 50,000 Baht respectively. 
Most of the respondents purchase bakery from Mr. Donut, Dunkin Donut or others 
donut shop in the shopping mall. Furthermore, respondents usually purchase bakery 
less than once a month, at 15.01 – 18.00 o’clock and spend less than 30 minutes in the 
shop. They mainly aware of the bakery shop from friend by purchasing donut at most 
and same flavor every time. Expense of each purchase is around 101 – 200 Baht, less 
than 30 Baht per piece. Most of the respondents purchase the bakery as take away for 
themselves or others and most of them already know about the promotion from poster. 
The main reason that they purchasing the same bakery product because they like the 
flavor. Research also found that respondents priorities product factor consist of bakery 
type, shop, quality and packaging are highly involved in the decision making. 
Moreover, other factors which are price, place or channel of distribution and 
promotion factors also highly involved in the decision making as well. 

The hypothesis testing found that different occupation will have the 
different concerns about the success factors of opening bakery business in middle 
level differently. Marketing factors which are product, price, place and promotion 
have effects to the success of middle level bakery business. 
 
Keyword: Success Factors, Bakery Business 

 

บทนํา 
ในปัจจุบนัวฒันธรรมการรับประทานอาหารตะวนัตกไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากใน

ประเทศไทย ประกอบกบัรายไดข้องคนไทยกเ็พ่ิมสูงข้ึน สภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและการทาํงานกเ็ร่งรีบ
มากข้ึน จึงส่งใหธุ้รกิจเบเกอร่ีมีอิทธิพลกบัการใชชี้วิตประจาํวนัท่ีเปล่ียนไปของคนไทย เพราะธุรกิจเบเกอ
ร่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในเร่ืองของความรวดเร็วและความสะดวกสบายกบั
การเลือกซ้ือรับประทานในช่วงเวลาท่ีเร่งรีบ นอกจากน้ีผลิตภณัฑเ์บเกอร่ียงัสามารถซ้ือเป็นของขวญั ของ
ฝาก และซ้ือมารับประทานในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได ้ เช่น งานฉลองวนัเกิด ซ้ือเป็นของขวญัช่วงเทศกาลปี
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ใหม่  เป็นตน้ อาจจะเป็นเหตุผลท่ีวา่ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีนั้นมีความหลากหลาย มีรสชาติดี และมีรูปลกัษณ์ท่ี
น่ารับประทาน 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2555) ไดท้าํการสาํรวจตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทย พบวา่ ในปี 2555 
มูลค่าทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีนั้นมีมูลค่า 7 พนัลา้นบาท โดยมีการเติบโตไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 15 – 
17 ต่อปี โดยตลาดของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีหากใชปั้จจยัดา้นราคาเป็นเกณฑจ์ะสามารถแบ่งออกเป็นตลาด
ระดบับน ตลาดระดบักลาง และตลาดระดบัล่าง ซ่ึงในแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะ
ตลาดเบเกอร่ีในระดบักลางนั้นเป็นตลาดดูจะเป็นตลาดท่ีเป็นเบเกอร่ีคุณภาพดี ราคายอ่มเยา และไม่มุ่งเนน้
ความสวยงามของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและบรรจุภณัฑม์ากนกั 

ธุรกิจเบเกอร่ีท่ีดาํเนินกิจการอยูม่กัจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัทางดา้นการตลาด ท่ีมี
การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัจากคู่แข่งขนัทางตรงในผลิตภณัฑป์ระเภท
เดียวกนั และการแข่งขนัจากคู่แข่งขนัทางออ้มในผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ เช่น ผลิตภณัฑ์
ขนมไทย ผลิตภณัฑอ์บกรอบประเภทขบเค้ียว เป็นตน้ จึงทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งมีการกาํหนด
แผนการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมุ่งเนน้การสร้างความ
แตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดใหเ้กิดข้ึนกบัธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได ้
นอกจากน้ีธุรกิจเบเกอร่ีในปัจจุบนันั้นไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการลงทุนทาํธุรกิจ
เท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มแม่บา้นท่ีตอ้งการจะศึกษาหาความรู้ทางดา้นน้ี เพราะความรู้ทางดา้นการ
ทาํเบเกอร่ีนั้นไม่เพียงแต่ช่วยใหแ้ม่บา้นไดรู้้จกัทาํเบเกอร่ีเพ่ือเศรษฐกิจครอบครัวเท่านั้น แต่ยงัช่วยให้เกิด
ความเพลิดเพลินอีกดว้ย เพราะความสนใจเหล่าน้ีจึงมีโรงเรียนสอนทาํเบเกอร่ีเกิดข้ึนมากมาย แต่ละแห่งก็
จะมีผูส้นใจเขา้มาเรียนเป็นจาํนวนมาก (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์นยัวิกลุ, 2523, หนา้ 5-6) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํให้
ธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ียงัเป็นการศึกษา
ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดเบเกอร่ีระดบักลางวา่เป็นอยา่งไร และลกัษณะส่วนบุคคล รวมทั้ง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจเบเกอร่ีในตลาด
ระดบักลาง ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ท่ี้ประกอบธุรกิจเบเกอร่ีหรือผูท่ี้สนใจไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชใ้น
การพฒันา ปรับปรุงแผนการดาํเนินธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 
2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจ

ร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 
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วธีิการวจัิย 
ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิจยั 2 วธีิ คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ดงัน้ี 
การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เพ่ือศึกษาถึงเร่ืองการสร้างแบรนดแ์ละกลุ่มลกูคา้เป้าหมายสาํหรับธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาด

ระดบักลาง โดยการไปสมัภาษณ์เจา้ของหรือผูจ้ดัการร้านธุรกิจเบเกอร่ี ซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์ในรูปแบบ
การสมัภาษณ์ตวัต่อตวั (Face-to-face Interview) โดยใชค้าํถามเก่ียวกบักลยทุธ์ในการสร้างแบรนด ์กลยทุธ์
ดา้นการตลาดท่ีเคยใช ้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง โดยมีการใช้
เคร่ืองบนัทึกเสียงระหวา่งการสมัภาษณ์ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์  

การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคการตดัสินใจและแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีซ่ึง

จะมีการรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีเขา้มาใชบ้ริการธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาด
ระดบักลาง เพ่ือหาความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีทาํใหธุ้รกิจเบเกอร่ีในตลาด
ระดบักลางประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ
แสดงผลการวจิยัเป็นจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใหง้านวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องผูท้าํการวิจยั โดยมีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในธุรกิจร้านเบ
เกอร่ีในตลาดระดบักลาง ซ่ึงไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจาํนวน 400 คน  

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิดสามารถเลือกตอบ
ไดเ้พียงขอ้เดียวจากตวัเลือกท่ีกาํหนดให ้ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค การตดัสินใจและแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 3 เป็นการตั้งคาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดวา่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีหรือไม่ ลกัษณะแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถามในการใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามใหค้ะแนนตามระดบัความสาํคญักบัปัจจยัในระดบัต่าง ๆ 5 ระดบั  
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ภาพท่ี1.1: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการอธิบายผลและการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวัแปรแต่ละตวั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวผูศึ้กษาวิจยัไดเ้ก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบครบถว้น
สมบูรณ์ จาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และมีการทดสอบสมมติฐาน 
  

สรุปผลการศึกษา 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
1.1 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจ  
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ไดแ้ก่ การ

ปฏิบติัท่ีดี การซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ การไม่คดโกง ความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการปรับ
ส่วนผสมท่ีใชแ้ต่ยงัคงคุณภาพและรสชาติ ความสามารถในการทาํเบเกอร่ี การมีความรู้ความเขา้ใจใน

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 
 

ปัจจยัในการเลือกซ้ือ 
เบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 
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ระบบบญัชี การนาํวิธีการทางการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความเหมาะสม การคน้หาความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค แลว้นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นจุดเด่นของธุรกิจ  

1.2 กลยทุธ์ทางการตลาด 
1.2.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การเนน้คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ การมีสินคา้ให้

เลือกหลากหลาย และความครบถว้นของรูปแบบผลิตภณัฑ ์
1.2.2 กลยทุธ์ดา้นราคา ไดแ้ก่ การกาํหนดราคาการจดัจาํหน่ายท่ีไม่แพงมาก โดยควรตั้งราคา

ต่อช้ินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 22 – 65 บาท และจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และขนาดของผลิตภณัฑ ์
1.2.3 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ การมีหนา้ร้านเป็นของตนเอง การจดั

จาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ 
1.2.4 กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเพื่อสงัคมเช่นการจดัทาํ

โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว การจดัโปรโมชัน่สาํหรับเทศกาลต่างๆ และการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องร้าน และ Facebook รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์โดยการใหส้มัภาษณ์
ผา่นทางนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และการจดัทาํโบชวัร์เพ่ือแจกตามงานต่าง ๆ 

1.3 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ไดแ้ก่ คนทาํงาน แม่บา้น 

ผูป้กครอง กลุ่มอาชีพครู นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งเป็น กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือไปเพ่ือท่ีจะนาํไปจาํหน่ายต่อ และ
กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือไปเพ่ือการจดัประชุมสมันาหรือซ้ือเป็นสแน็คบ๊อกซ์ (Snack Box) 

 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
2.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไป ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 

- 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท รองลงมาคือกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  

2.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ซ้ือเบเกอร่ีจากร้าน Mr. Donut, Dunkin Donut หรือร้านโดนทัอ่ืน ๆ โดยซ้ือเบเกอร่ีจากร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีการซ้ือเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน และซ้ือในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. 
ซ่ึงใชเ้วลาในการซ้ือและใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 30 นาที กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัร้านเบเกอร่ีจาก
เพ่ือน หรือมีคนแนะนาํ โดยซ้ือเบเกอร่ีประเภทโดนทัมากท่ีสุด และซ้ือเบเกอร่ีรสหรือแบบเดิมท่ีเคยซ้ือ 
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ีแต่ละคร้ัง 101 – 200 บาท และโดยเฉล่ียช้ินละไม่เกิน 30 บาท ทั้งน้ี 
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่มีจุดประสงคอ่ื์นในการมาใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี โดยส่วนใหญ่จะซ้ือเบเกอร่ีแบบซ้ือ
กลบับา้น (Take Away) และซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือบริโภคเอง และซ้ือไปฝากคนอ่ืนโดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ทราบโปรโมชัน่หรือรายการส่งเสริมการขายในร้านเบเกอร่ีจากแผน่ป้ายโฆษณา/ โปสเตอร์ โดยมีเหตุผล
หลกัในการซ้ือเบเกอร่ีท่ีซ้ือประจาํเพราะชอบรสชาติและกล่ินเบเกอร่ี 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1686 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



2.3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
2.3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ี ดงัน้ี 
- ดา้นประเภทเบเกอร่ี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการมีเบเกอร่ีใหเ้ลือกหลายชนิด การ

มีเบเกอร่ีท่ีเป็นเมนูเฉพาะของร้าน ไม่มีท่ีอ่ืน และการมีรสชาติเบเกอร่ีท่ีดี ในระดบัมาก  
- ดา้นลกัษณะของร้านเบเกอร่ี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบับรรยากาศในร้านท่ีดูอบอุ่น

และเป็นกนัเอง การมีท่ีนัง่สะดวกสบายภายในร้าน การจดัตกแต่งภายในร้านท่ีสวยงามทนัสมยั การเปิด
เพลง การมีหนงัสือใหอ่้าน ความสะดวกในการเดินทาง การมีสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย การมีพนกังาน
ขายท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละสามารถแนะนาํลูกคา้ นอกจากน้ียงัพบวา่ การมีอาหารจาํหน่ายใน
ร้าน การมีเคร่ืองด่ืมจาํหน่ายในร้าน การมีบริการจดัส่งนอกสถานท่ี และมีการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี มีความ
เก่ียวกบักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัปานกลาง  

- ดา้นคุณภาพของเบเกอร่ี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัความใหม่เสมอของเบเกอร่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ
ดี การมีอุปกรณ์การทาํเบเกอร่ีท่ีมีความทนัสมยัและสะอาด และการมีสูตรเฉพาะท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน มี
ความเก่ียวกบักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 

- ดา้นบรรจุภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีตรายี่หอ้งหรือช่ือร้าน 
การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีการออกแบบท่ีสวยงามและทนัสมยั การทาํบรรจุภณัฑท่ี์สามารถเกบ็ความร้อนและ
ความเยน็ตามประเภทของเบเกอร่ีได ้และการท่ีบรรจุภณัฑส์ามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก มีความเก่ียวกบักบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 

2.3.2 ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพ การกาํหนดราคาท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืน และการมีหลากหลายราคา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก  

2.3.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีสาขาใหเ้ลือกเป็นจาํนวนมาก การมีสาขาตั้งอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน การมีป้ายช่ือ
หรือสญัลกัษณ์ร้านท่ีสงัเกตไดง้่าย การมีเวลาเปิด – ปิดบริการตรงกบัความตอ้งการ และการจดัร้าน
สวยงาม สะอาด สะดุดตา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 

2.3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในการโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั ฯลฯ การประชาสมัพนัธ์ตามส่ือ
ต่าง ๆ เช่น การใหข่้าว การช่วยบริจาค ฯลฯ สาํหรับรูปแบบโปรโมชัน่นั้น การสะสมคะแนน การแจก
คูปองส่วนลด และการมีสินคา้พรีเม่ียมแจก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 
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กล่าวโดยสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นประเภทของเบเกอร่ี ดา้นลกัษณะของร้านเบเกอร่ี ดา้นคุณภาพของลเบเกอร่ี ดา้นบรรจุ
ภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยั
ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีในระดบัมาก 
 

การอภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง 

ผูวิ้จยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางนั้น จะตอ้งมีความรู้

ประสบการณ์ดา้นการบริหารโดยเฉพาะดา้นการทาํบญัชี ดา้นการตลาด ตอ้งมีความสามารถในการทาํเบ
เกอร่ี รวมทั้งจะตอ้งมีความซ่ือสตัย ์ โดยปัจจยัเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจ
ร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ดงัท่ี สุรชยั ภทัรบรรเจิด (2551) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของความเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งมีความกลา้เส่ียง ความตอ้งการมุ่งความสาํเร็จ ความคิดสร้างสรรค ์
การรู้จกัผกูพนัต่อเป้าหมาย ความสามารถโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น การยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั การเอา
ประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน การมีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผูน้าํท่ีดี การมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง การมีวิสยัทศันท่ี์ดี การมีความรับผดิชอบ การมีความกระตือรือร้น การใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติม ความกลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม การไม่ตั้งความหวงัไวก้บัผูอ่ื้น การมองเหตุการณ์
ปัจจุบนัเป็นหลกั ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม การรู้จกัประมาณตนเอง การมีความ
ร่วมมือและแข่งขนั การประหยดัเพ่ืออนาคต และการมีความซ่ือสตัย ์

2. การศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจ
ร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั
แห่งความสาํเร็จในการเปิดธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายในธุรกิจเบเกอร่ีมีทั้งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไปไวเ้พ่ือรับประทานเอง และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไปเพ่ือการ
จาํหน่ายต่อ ดงันั้นในการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อการสร้างความสาํเร็จใหก้บัธุรกิจเบเกอร่ี จะตอ้งมีการกาํหนด
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน และมีการกาํหนดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นต่าง ๆ ใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ส่ง ควรมีการกาํหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาดดา้นราคาท่ีตํ่ากวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ปลีก ส่วนกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑก์ค็วร
ใชก้ลยทุธ์เดียวกนั คือ การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์สาํหรับกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
กค็วรกาํหนดใหมี้แหล่งการจดัจาํหน่ายในท่ีแห่งเดียวกนั และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรใหมี้
การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหท้ั้งกลุ่มลูกคา้ปลีก และกลุ่มลูกคา้ส่ง โดยมีการแบ่งประเภทของขอ้มลู
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ท่ีจะทาํการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งสองกลุ่ม มี
พฤติกรรมในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั กิจกรรมการส่งเสริมการขายจึงตอ้มีความแตกต่างกนั 

3. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง พบวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคมีการซ้ือเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน และซ้ือในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ซ่ึงใชเ้วลาในการ
ซ้ือเบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 30 นาที กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัร้าน เบเกอร่ีจากเพ่ือน/ มีคนแนะนาํ โดยซ้ือเบเกอร่ี 
ประเภทโดนทัมากท่ีสุด และซ้ือเบเกอร่ีรสหรือแบบเดิมท่ีเคยซ้ือ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ีแต่
ละคร้ัง 101 – 200 บาท โดยเฉล่ียช้ินละไม่เกิน 30 บาท และไม่มีจุดประสงคอ่ื์นในการมาใชบ้ริการร้านเบ
เกอร่ี เป็นการซ้ือเบเกอร่ีแบบซ้ือกลบับา้น (Take Away) เท่านั้น และซ้ือ  เบเกอร่ีเพ่ือบริโภคเอง กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบโปรโมชัน่หรือรายการส่งเสริมการขายในร้าน     เบเกอร่ีจากแผน่ป้ายโฆษณา/ 
โปสเตอร์ โดยมีเหตุผลหลกัในการซ้ือเบเกอร่ีท่ีซ้ือประจาํเพราะชอบรสชาติและกล่ินเบเกอร่ี ซ่ึงมีความ
แตกต่างกบังานวจิยัของ นภสัพร นิยะวานนท ์ (2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบ
เกอร่ีของประชาชนในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเบเกอร่ีจากร้านเด่ียวหรือ
ร้านหอ้งแถว ซ้ือขนมปังไปรับประทานเองท่ีบา้นมากท่ีสุด ในช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. ความถ่ีในการ
ซ้ือ 1 – 2 คร้ังต่อสปัดาห์ ค่าใชจ่้าย 10 – 100 บาทต่อคร้ัง โดยผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือเอง และสาเหตุท่ี
รับประทานเบเกอร่ีท่ีร้านเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น ทั้งน้ี ความแตกต่างดงักล่าวของผลการวิจยั อาจ
เน่ืองมาจากสถานท่ีท่ีลูกคา้ไปซ้ือเบเกอร่ีนั้นแตกต่างกนั โดยในงานวิจยัช้ินน้ีทาํในกรุงเทพฯ ซ่ึงลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะไปซ้ือเบเกอร่ีตามหา้งสรรพสินคา้ ทาํใหมี้ช่วงเวลาในการซ้ือเบเกอร่ี และพฤติกรรมการซ้ืออ่ืน ๆ 
แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 
การดาํเนินธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางใหป้ระสบผลสาํเร็จ ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้ง

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูป้ระกอบธุรกิจควรควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ใหมี้ความสด สะอาด 
รักษาคุณภาพ และใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ รักษารสชาติใหไ้ดม้าตรฐาน รวมถึงคอยตรวจสอบวนัหมดอายุ
ของสินคา้ภายในร้านโดยไม่จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์หมดอายแุลว้ และมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลาย เช่น มี
การจดัจาํหน่ายขนมปังช้ินหลากหลายชนิด โดยพิจารณาจากผลิตภณัฑท่ี์มียอดการจาํหน่ายสูง เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งควรใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม และสวยงาม
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการซ้ือเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ  

2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ควรมีการติดป้ายแสดงราคา
ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน และควรกาํหนดระดบัราคาใหเ้หมาะสมกบัประเภท ขนาด และชนิดของผลิตภณัฑ ์
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เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถพิจารณาตดัสินใจซ้ือไดโ้ดยง่าย โดยจากการวิจยัราคาท่ีเหมาะสมจะประมาณช้ิน
ละ 22-65 บาท (ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะนิยมซ้ือช้ินละไม่เกิน 30 บาท) 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบธุรกิจร้านเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ควรเลือก
ทาํเลท่ีตั้งของร้านจาํหน่ายใหมี้ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ท่ีทาํงาน หรือท่ีพกั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสะดวกใน
การตดัสินใจซ้ือ รวมถึงมีการกาํหนดเวลาในการเปิด-ปิดร้านใหมี้ความเหมาะสม โดยจดัสรรพนกังานและ
สินคา้ใหเ้พียงพอแก่การขายในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลาง ควรมีการจดั
กิจกรรมรายการส่งเสริมการขายภายในร้านเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง เช่น การใหคู้ปองส่วนลด การแจก
สินคา้พรีเม่ียมในช่วงเทศกาลต่างๆ การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับส่วนลดหรือแลกรับผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
รวมทั้งมุ่งเนน้การประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหข้อ้มลูข่าวสารแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ  

จากผลการวิจยัอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอร่ีในตลาดระดบักลางควร
จะตอ้งมีการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยพยายามสร้างความแตกต่างในการจดัจาํหน่าย
ผา่นปัจจยัดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน และศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
การรักษาคุณภาพ ความอร่อยของเบเกอร่ี ความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ รวมถึงการรักษาลกัษณะทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกร้านใหส้วยงามและสะอาดอยูเ่สมอ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 
1. ผูส้นใจควรขยายขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาตลาดเบเกอร่ีในตลาดระดบัอ่ืนๆ

ดว้ย โดยควรศึกษาแนวโนม้ในการบริโภคเบเกอร่ีของคนไทย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยเฉพาะเบ
เกอร่ีของแบรนดต่์างประเทศมกัจะเขา้มาสร้างกระแสเป็นระยะๆ  

2. ผูส้นใจควรศึกษาการทาํการตลาดและวิธีการทาํธุรกิจเบเกอร่ีของตลาดเอเชียดว้ย เช่น
ตลาดญ่ีปุ่น เกาหลี ซ่ึงอาจจะเป็นแนวโนม้ (trend) ของตลาดเบเกอร่ีในเมืองไทยได ้ เน่ืองจากวยัรุ่นไทย
มกัจะติดตามแนวโนม้ดงักล่าว 

3. ผูส้นใจควรศึกษาเพ่ือหาความชอบของผูบ้ริโภคในแต่ละประเภทสินคา้โดยละเอียดมาก
ข้ึน เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีใหมี้ความหลากหลาย มีรสชาติตรงใจ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน   
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ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมต่อ

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน : กรณศึีกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยทีม่มูีลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมสีภาพคล่องสูงอย่างสมํา่เสมอ 50 บริษทั (SET50) 

 

Impact of Corporate Governance and Corporate Social 
Responsibility on Corporate Returns: The Case Study of Listed 
Companies on SET 50 
 

ผูวิ้จยั วีรินท ์เรืองโรจน์กิจกลุ. ดร.อจัฉรา โยมสินธ์ุ อาจารยท่ี์ปรึกษา  

 สาขาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมกับอัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ 50 บริษทั (SET 

50) โดยศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิระหว่างปี 2551-2555 ท่ีรวบรวมจากงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) รายงานทางการเงิน จากฐานขอ้มูล SETSMART และจากเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเทคนิค

ทางสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

คือ สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของผูถื้อหุน้รายย่อยต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมด สัดส่วนการถือครองหุน้สามญัของ

คณะกรรมการต่อผูถื้อหุ้นทั้งหมด อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ส่วนตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลอตัราส่วนราคาตลาดของหุน้สามญั

ต่อกาํไรสุทธิคือ สัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นรายย่อยต่อผูถื้อหุ้นทั้งหมด ค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการมีคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ดา้นขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม วดัดว้ยการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มหรือรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ดาํเนินงาน 

 

คาํสาํคญั: การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม, ผลตอบแทน  
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ABSTRACT 
 
This study aims to investigating the relationship between corporate 

governance and corporate social responsibility on corporate return of listed companies on 
the Stock Exchange of Thailand with high market capitalization and consistent trading 
liquidity for 50 companies (SET 50). The study uses secondary data during the years 
2008 and 2012, with collected data from financial report, annual report, the SETSMART 
database and the Stock Exchange of Thailand website. The statistical technique used for 
the hypotheses testing is Multiple Linear Regression.  

The results show that the corporate governance variables that affect the Return 
on Equity (ROE) were the ratio of common shareholding of the minority shareholders to 
all shareholders, the ratio of common shares holding of committee to all shareholders, 
debt to equity ratio, the number of board committee meetings and remuneration for 
committee members. The corporate governance variables that affect the Price to Earnings 
(P/E) are the ratio of common shares holding of the minority shareholders to all 
shareholders, remuneration for committee members, and proportion of independent 
committee members to audit committee members and having a committee to consider the 
remuneration, While the corporate social responsibility variables had no statistical 
relation to the corporate return. 
 
Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, return on equity, P/E 
 

บทนํา 

 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2540 หลายบริษทัในหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรม ตอ้งลม้ละลายและปิดตวัลง สาเหตุสําคญัประการหน่ึงมาจากความไร้ประสิทธิภาพของกลไก

การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงเกิดจากความไม่โปร่งใส ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบและกาํกับพฤติ

กรรมการบริหารงานท่ีผูบ้ริหารไม่ไดท้าํเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อย่างเต็มท่ี ส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อการบริหารงานของบริษทั พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการบริหารน้ีรวมถึง การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทั้งของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและเจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานต่างๆ นอกจาก

จะส่งผลกระทบต่อเจา้ของบริษทัเองแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เป็นวงกวา้ง เช่น เจา้หน้ี

การคา้ บริษทัคู่คา้ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนทัว่ไป เป็นตน้ (สุธี สุวรรณปิณฑะและคณะ, ม.ป.ป.) 

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมากข้ึน ทาํใหบ้ทบาทของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Corporate Governance in Thailand, A 

Price Waterhouse Survey, 2540) การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญัต่อบริษทัจดทะเบียน เพราะแสดงให้

เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความ
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มัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือ

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั  (หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจด

ทะเบียน, 2549) ซ่ึงในปี 2544 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Committee) ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์รวิชาชีพต่างๆ 

เพ่ือจดัทาํและเผยแพร่รายงานการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือให้กิจการในตลาดทุนนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการของตนไดอ้ย่างเหมาะสม แสดงใหเ้ห็นว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไดใ้ห้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเน่ืองจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว

และส่งผลดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม (สรียา พนัธ์ุณรงค,์ ม.ป.ป) 

นอกจากน้ี ปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: 

CSR)  เร่ิมมีบทบาทในการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน สาํหรับประเทศไทยเม่ือปี 2550 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดมี้การจดัตั้งคณะทาํงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนและไดจ้ดัทาํร่างคู่มือช่วยบอกพิกดัการดาํเนินงานท่ีมีเป้าหมายดา้นธุรกิจ

ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสังคมเรียกว่า เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม (CSR Guidelines) (คณะทาํงานส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน, 2555) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์งั

สนบัสนุนใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยส่งเสริมให้

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มดังกล่าวให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านทางการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั (CSR Report) หรือรายงานแห่งความยัง่ยืน (Sustainability Report) อีกดว้ย (“ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ยุคใหม่ผลกัดนั CSR”, 2556)  โดยการเปิดเผยขอ้มูลน้ีจะทาํให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลสําคัญท่ีใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุนมากข้ึน ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนกจ็ะไดส้อบทานตวัเองวา่ไดด้าํเนินการเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตรงกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนหรือไม่ โดยประกาศน้ีคาดว่าจะเร่ิม

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป (ณฐัญา เนตรหิน, 2556) 

อย่างไรก็ตามยงัคงมีขอ้สงสัยอยู่ว่าเม่ือผ่านช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน สามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุนได้

หรือไม่ โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมี

สภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 50 บริษทั ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโต

ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจยัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงานหรือไม่ ในทิศทางใด 

เพ่ือใหข้อ้มูลเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการตดัสินใจว่าบริษทัควรใหค้วามสนใจ ควรพฒันากลไกการ
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กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการ

ดาํเนินงานทั้งภายในบริษทั รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหบุ้คคลภายนอก

รับทราบถึงส่ิงท่ีบริษทัดาํเนินการต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่บริษทั ทาํให้บริษทั

เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนภายใตเ้ศรษฐกิจโลกท่ีมีความผนัผวนและการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัราผลตอบแทนจากการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและ

การซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 50 บริษทั 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมกับอัตรา

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี

มีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 50 บริษทั 

 

กรอบแนวคดิการศึกษา 
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วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิระหวา่งปี 2551 ถึง 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยรวบรวมขอ้มูลของ

บริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี งบการเงิน

ประจาํปี เวบ็ไซต์ของบริษทั ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETSMART) 

และเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมี

สภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอท่ีถูกจดัไวใ้นดชันี SET50 จะมีการจดัลาํดบัใหม่ทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงเม่ือเก็บขอ้มูล

เป็น Time Series ทาํใหมี้บางบริษทัท่ีอยูใ่น SET50 ไม่ครบ 5 ปี ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือศึกษาในคร้ังน้ีจะ

เลือกเฉพาะบริษทัท่ีอยู่ใน SET50 Index ทั้ง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) และ 6 เดือนหลงั (กรกฎาคม - 

ธนัวาคม) ของปีนั้นๆ จากนั้นจึงตดัขอ้มูลท่ีอยู่นอกเหนือขอ้กาํหนดในการเลือกกลุ่มตวัอย่างออกหรือบริษทัท่ี

ไม่ไดอ้ยูใ่น SET50 Index ครบตลอดทั้งปี ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีจาํนวน 350 ตวัอยา่ง 

โดยตวัแปรตาม (Dependent variables) พิจารณาตัวแปร 2 ลกัษณะ คือ ไดแ้ก่ อตัราส่วน

ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity: ROE) หมายถึง อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชวิ้เคราะห์ระดบั

ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นท่ีลงทุนในบริษทั และอตัราส่วนราคาตลาดของหุ้น

สามญัต่อกาํไรสุทธิ (Price/Earning Ratio: P/E Ratio) หมายถึง อตัราส่วนท่ีนกัลงทุนใชพิ้จารณาในการซ้ือหุน้

ในตลาดหลกัทรัพยว์า่จะซ้ือท่ีราคาเท่าใดจึงเหมาะสม (ภูษิต วงศห์ล่อสายชล, 2554) 

สาํหรับตวัแปรอิสระ (Independent variables) ท่ีสนใจศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate Governance variables) ประกอบดว้ย 

สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของผูถื้อหุน้รายย่อยต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั (% Free Float) 

แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยสัดส่วนน้ีจะถูกคาํนวณค่าในวนัส้ินงวด

เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้(ศศิวิมล มีอาํพลและคณะ, 2553, หนา้ 62) 

สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร (% Board Investor) แสดงใหเ้ห็น

ถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดา้นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั โดยสัดส่วนน้ีจะถูกคาํนวณค่าในวนั

ส้ินงวดเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดา้น

บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูใ้ห้กู ้เจา้หน้ี นกัลงทุน เป็นตน้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดย

สดัส่วนน้ีจะคาํนวณค่าในวนัส้ินงวดเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้(ศศิวิมล มีอาํพลและคณะ, 2553, หนา้  62) 

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ (Frequency of Board’s Meeting) และค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ (Compensation of Board) แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดา้นการเปิดเผยขอ้มูล
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และความโปร่งใส โดยมาจากการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดไวท่ี้ระบุถึงจาํนวน

คร้ังของการประชุมภายในปีและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินต่อปีของคณะกรรมการ 

สัดส่วนจาํนวนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent of Audit Committee) 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Size) และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(Compensation Committee) แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดา้นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ซ่ึงหนา้ท่ีของคณะกรรมการจะช่วยใหก้ารกาํกบัดูแลการบริหารจดัการของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยกรรมการอิสระนั้นตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือทางสายโลหิตกบัเจา้ของบริษทั และไม่มีผลประโยชนร่์วมในกิจการ 

2. ตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility 

Variable) จะใช้การวดัค่าจากการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มหรือรายงานการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าบริษทัมีการจดัทาํรายงานดงักล่าวแยกออกจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และ

รายงานประจาํปีของบริษทัหรือไม่ จะเก็บขอ้มูลเป็นตวัแปรเทียม (Dummy Variable)โดยถา้บริษทัมีการจดัทาํ

รายงานฯ ดงักล่าวแยกจะกาํหนดค่าตวัแปรเป็น 1 แต่ถา้ไม่มีการจดัทาํจะกาํหนดค่าตวัแปรเป็น 0 แสดงใหเ้ห็น

ถึงการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีเปิดเผยขอ้มูลตามหลกั GRI 

(The Global Reporting Initiative) จะทาํให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง เก่ียวกบักลยุทธ์และการ

ดาํเนินงานของบริษทัในเร่ืองดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้ งยงัเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีบริษทัจะ

สามารถใชป้ระเมินตนเองเพ่ือให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไดท้ราบว่า ยงัมีกระบวนการทาํงานใดบา้งท่ีตอ้ง

ปรับปรุงพฒันา เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

 

โดยแบบจาํลอง (Model) ท่ีใชศึ้กษาเป็นดงัน้ี 

 

Model 1 

ROEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%FF) + ∝ Ri3(%BF) + ∝ Ri4(DE) + ∝ Ri5(FM) + ∝ Ri6(BR) + ∝
Ri7(IN_A) + ∝ Ri8(AC) + ∝ Ri9(RC) + ∝ Ri10(CSR) + εRti 

 

PEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%FF) + ∝ Ri3(%BF) + ∝ Ri4(DE) + ∝ Ri5(FM) + ∝ Ri6(BR) + ∝
Ri7(IN_A) + ∝ Ri8(AC) + ∝ Ri9(RC) + ∝ Ri10(CSR) + εRti 

 

  Model 2 

ROEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%BF) + ∝ Ri3(DE) + ∝ Ri4(BR) + ∝ Ri5(AC) + ∝ Ri6(CSR) + εRti 
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PEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%BF) + ∝ Ri3(DE) + ∝ Ri4(BR) + ∝ Ri5(AC) + ∝ Ri6(CSR) + εRti 

 

  Model 3 

ROEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%BF) + ∝ Ri3(DE) + ∝ Ri4(BR) + ∝ Ri5(RC) + ∝ Ri6(CSR) + εRti 

 

PEit = ∝ Ri1+ ∝ Ri2(%BF) + ∝ Ri3(DE) + ∝ Ri4(BR) + ∝ Ri5(RC) + ∝ Ri6(CSR) + εRti 

 

โดยท่ี  

 

บทบาทของตัวแปร ตัวย่อ การวัดค่า
ความสัมพันธ์

ตามสมมติฐาน

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROE วัดค่าจากกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -

อัตราส่วนราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อ

กําไรสุทธิ

P/E วัดค่าจากราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อ

กําไรสุทธิ

-

การถือครองหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นราย

ย่อยต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

FF วัดค่าจากเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น

สามัญของผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งหมด

เชิงบวก

การถือครองหุ้นสามัญของ

คณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

BF วัดค่าจากเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น

สามัญของคณะกรรมการหรือผู้บริหาร

ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เชิงลบ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E วัดค่าจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เชิงลบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท FM วัดค่าจากจํานวนครั้งของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทภายในปี

เชิงบวก

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ BR วัดค่าจากจํานวนค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการที่เป็นตัวเงินภายในปี

เชิงบวก

สัดส่วนกรรมการอิสระต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

IN_A วัดค่าจากจํานวนกรรมการอิสระที่อยู่ใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เชิงบวก

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ AC วัดค่าจากจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ เชิงลบ

คณะกรรมการพิจารณา /กําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ

RC วัดค่าจากการมีคณะกรรมการพิจารณา /

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

หรือไม่ (มี คือ 1, ไม่มีคือ 0)

เชิงบวก

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR วัดค่าจากมีการจัดทํารายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานการ

พัฒนาที่ยั่งยืน แยกจากแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงาน

ประจําปีหรือไม่ (มี คือ 1, ไม่มีคือ 0)

เชิงบวก

ตัวแปรตาม

ตัวแปรที่สนใจศึกษา
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สรุปผลการศึกษา  

 

ตารางท่ี 1: ความสมัพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 ต่ออตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน 

 

Variable ROE P/E ROE P/E ROE P/E

Constant 16.91776 14.17785 13.27556 5.890724 17.91182 16.63189

%FF 0.047428** -0.229247* - - - -

%BF 0.113187** -0.023389 0.086030** -0.042058** 0.102107** -0.023729

DE -0.842368** 0.052206 -0.851882** -0.421337** -0.775296** -0.423175**

FM -0.468100** -0.178451 - - - -

BR 0.078481* 0.068534** 0.012671 -0.056358** 0.036664* -0.012911

IN_A 17.323480 4.894418* - - - -

AC -16.734130 -1.613575 1.252669* 3.959874** - -

RC -0.786557 3.603876** - - -2.00568** 0.312521

CSR 0.620789 -1.705562 0.965610 -0.189905 0.947553 0.620334

Durbin-Watson 1.126745 1.398761 1.117116 1.264138 1.119957 1.304764

Adjusted R
2

0.526406 0.340214 0.437299 0.135617 0.329828 0.094812

F-statistic 24.95931 11.198280 32.08568 6.773736 20.68621 4.854560

Prob (F-statistic) 0.00 0.00 0.00 0.000008 0.00 0.000345

Model 1 Model 2 Model 3

 
** มีความสมัพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั  0.01 

*   มีความสมัพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05 

 ไม่มีตวัแปรนั้นๆ ในตวัแบบ (Model) 

  

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่ออตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน พบวา่ 

สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของผู้ ถือหุ้นรายย่อยต่อผู้ ถือหุ้นทั้งหมด (%FF) ผลการศึกษา

พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน คือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในกรณีท่ีผลตอบแทนจาก

การดาํเนินงานคือ อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) ซ่ึงเป็นผลการศึกษาท่ีขดัแยง้กบัผลการศึกษาใน

อดีตท่ีผ่านมา อาจเพราะการมีผูถื้อหุน้รายย่อยในสัดส่วนท่ีสูงหรือเพ่ิมข้ึน จะสอดคลอ้งกบัการเกิดปัญหาการ
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เป็นตวัแทน (Agency Problem) ดว้ยสาเหตุท่ีว่าเม่ือมีผูถื้อหุน้รายย่อยเพ่ิมข้ึนนั้นหมายถึงสัดส่วนของผูถื้อหุน้

รายใหญ่ลดลง อาํนาจการต่อรองกบัผูบ้ริหารจะลดลง ในขณะท่ีผูบ้ริหารจะใหค้วามสําคญัต่อกระแสเงินสด

ของบริษทัในช่วงระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารกจ็ะลงทุนระยะสั้นมากกว่าโครงการระยะยาวเพ่ือ

ผลตอบแทนท่ีดีในช่วงระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่ อาจสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนราย

ยอ่ยท่ีมองผลตอบแทนในระยะสั้นมากกวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดใ้นระยะยาว 

ในอีกทางหน่ึงเม่ือผลตอบแทนจากการดาํเนินงานคือ อตัราส่วนราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อ

กาํไรสุทธิ (P/E Ratio) กลบัใหผ้ลการศึกษาในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ มีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติกับสัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นรายย่อยต่อผูถื้อหุ้นทั้ งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของศศิวิมล มีอาํพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553) ท่ีพบว่า หากบริษทัมีสัดส่วนของผูถื้อหุน้ราย

ย่อยสูงจะส่งผลให้บริษทัเกิดความผนัผวนของราคาหุ้นเป็นอย่างมากและลดแรงจูงใจในการลงทุนจากนัก

ลงทุนทั้งนกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่ เพราะการถือครองหุน้เป็นจาํนวนมากของผูถื้อหุน้รายย่อย

อาจทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทัขาดเสถียรภาพได ้จากการซ้ือขายเปล่ียนมือค่อนขา้งเร็วของนกัลงทุนรายย่อย ทาํ

ให้นกัลงทุนรายใหญ่และนกัลงทุนสถาบนักลวัว่าจะไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนไหวของราคา ซ่ึงถา้นกั

ลงทุนรายใหญ่และนกัลงทุนสถาบนัลงทุนในระดบัตํ่าก็จะส่งผลลบกบัมูลค่าของบริษทั 

สัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของคณะกรรมการบริษทัต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด (%BF) ผลการศึกษา

พบวา่ หากเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) จะไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือสัดส่วนการถือ

ครองหุ้นสามญัของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกบั ROE ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานของสรียา พนัธ์ุณรงค ์(2553) ท่ีพบว่า กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัควรมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อความเส่ียงทางการเงินของบริษทัดว้ย ดงันั้น การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงมีสัดส่วน

ของการถือหุน้ของบริษทัจะทาํใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาผลประโยชน์

ทั้งของตนเองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนของบริษทัดว้ย 

ในทางตรงขา้มสัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของคณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นทั้งหมดมี

ความสมัพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบั P/E Ratio ใน Model ท่ี 2 และ 3 ซ่ึงความสมัพนัธ์ท่ีออกมาใน

เชิงลบอาจอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ท่ีว่า การบริหารจดัการของตวัแทนอาจมีปัญหาใน

กรณีท่ีตวัแทนเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อาจมีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการหาประโยชน์ส่วนตน หากวตัถุประสงค์

และผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกนัจะทาํใหเ้กิดปัญหาการเป็นตวัแทน 

(Agency Problem) (ยวุดี เครือรัฐติกาล, ม.ป.ป.)  

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (DE) ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือทั้งอตัราส่วน

ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราส่วนราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิ (P/E Ratio) มี

ความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัสําคญักบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
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ศศิวิมล มีอาํพลและศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553) ท่ีพบว่า ยิ่งบริษทัก่อภาระหน้ีสินมากเท่าไร บริษทัก็จะยิ่งมี

ภาระผูกพนัต่อเง่ือนไขการเป็นหน้ีและการจ่ายชาํระหน้ีมากข้ึน ทาํให้บริษทัถูกจาํกดัความสามารถในการ

ลงทุนในโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูงและความเส่ียงสูงได้ เม่ือเป็นเช่นนั้นบริษทัก็จะไม่สามารถได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสูงตามท่ีตอ้งการได ้ดงันั้น หากบริษทัมีอตัราการก่อหน้ีมากเท่าใดก็เท่ากบัว่ายอมรับการลดลง

ของอตัราผลตอบแทนดว้ยเช่นกนั 

สัดส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (IN_A) ผลการศึกษาพบว่า ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานหากผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน คือ อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) กล่าวคือ ROE 

ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักับสัดส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจยัในอดีตของพรทิวา ขาวสอาด (2551) แต่ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างออกไปเม่ือผลตอบแทน

จากการดาํเนินงานคือ อตัราส่วนราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิ (P/E Ratio) ผลท่ีไดเ้ป็นไปตาม

สมมติฐานคือ P/E Ratio มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญักบัสัดส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจอธิบายไดด้ว้ยเหตุท่ีว่าการมีกรรมการอิสระยิ่งมากในคณะกรรมการตรวจสอบ จะช่วยลด

โอกาสท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้(สรียา พนัธ์ุณรงค,์ 2553) ทาํ

ให้เกิดความมัน่ใจไดว้่าการบริหารงานจะเป็นไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส ทั้งยงัจะเกิดประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานเพ่ือประโยชนข์องบริษทัมากกวา่ประโยชนส่์วนตน 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ผลการศึกษายงัมีความขดัแยง้กนัในแต่ละโมเดลท่ี

ทดสอบ ซ่ึงผลงานวิจยัในอดีตส่วนใหญ่ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกับ

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของบริษทั เน่ืองจากมีขอ้กาํหนดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าตอ้ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 คน และท่ีสาํคญัคือตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย

ทั้งดา้นการเงินหรือการบริหารงานกบับริษทั นักลงทุนอาจมองว่าเม่ือยิ่งมีขนาดใหญ่ข้ึนอาจส่งผลท่ีดีต่อ

ประสิทธิภาพของบริษทั ยิ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบมาก บริษทักจ็ะปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินท่ีแสดงขอ้มูลออกมาจะน่าเช่ือถือมากกวา่ 

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั (FM) ผลการศึกษาพบวา่ กรณีผลตอบแทนจาก

การดาํเนินงาน คืออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) จะไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ ROE มี

ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั อาจ

เน่ืองจากการประชุมท่ีมากคร้ังแสดงถึงการหาขอ้สรุปของปัญหาไม่ได ้หรืออาจเพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีมากจึง

ทาํใหต้อ้งมีการประชุมจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน จนอาจส่งผล

ถึงผลตอบแทนจากการดาํเนินงานลดลง (ปัทมา กลัยะกิติ, 2553) เช่นเดียวกบัผลตอบแทนจากการดาํเนินงานท่ี

เป็นอตัราส่วนราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิ (P/E Ratio) ผลการศึกษาก็ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1702 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



อธิบายไดว้า่ P/E Ratio ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปัทมา กลัยะกิติ (2553) 

ผลตอบแทนของคณะกรรมการ (BR) ผลการศึกษากรณีผลตอบแทนจากการดาํเนินงานคือ 

อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) ผลการศึกษาท่ีได้ออกมาสอดคลอ้งกับงานวิจัยในอดีตท่ีว่า 

ผลตอบแทนของคณะกรรมการมีส่วนหน่ึงท่ีกาํหนดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั เช่น โบนสัประจาํปีท่ี

จ่ายตามสัดส่วนของกาํไรสุทธิประจาํปี หรือการปรับข้ึนเงินประจาํตาํแหน่งตามกาํไรสุทธิท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการสอบทาน ควบคุม จดัการการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส เช่ือถือได้

เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนจากการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึนซ่ึงเป็นผลท่ีจะทาํให้ไดรั้บค่าตอบแทนสูงข้ึนดว้ย การมี 

ROE ท่ีดี จะสามารถดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้มาซ้ือหุน้ของบริษทั จนทาํให้

หุ้นของบริษทัท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน แลว้ก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นมีราคาสูงตาม

กลไกของตลาด ยิ่งกวา่นั้นราคาตลาดของหุน้ของบริษทัจะยิ่งสูงข้ึน หากมีนกัลงทุนนาํหุน้ไปขายต่อดว้ยราคา

ท่ีสูงกวา่ราคาซ้ือ (พรทิวา ขาวสอาด, ม.ป.ป.) 

หากผลตอบแทนจากการดาํเนินงานคือ สัดส่วนราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิ (P/E 

Ratio) ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะปฏิเสธสมมติฐานการศึกษาเช่นเดียวกบั ROE คือ P/E Ratio มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในโมเดลท่ี 1 แต่ในโมเดลท่ี 2 และ 3 

ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานคือ P/E Ratio มีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัผลตอบแทน

ของคณะกรรมการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีตของยุวดี เครือรัฐติกาล (ม.ป.ป.) ท่ีไม่พบ

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อกนั 

การมีคณะกรรมการพิจารณา/กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (RC) ผลการศึกษาพบว่า

ถา้เป็นกรณีอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) จะปฏิเสธสมมติฐานคือ ROE ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติกบัการมีคณะกรรมการพิจารณา/กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในโมเดลท่ี 1 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัในอดีตของปัทมา กลัยะกิติ (2553) ส่วนในโมเดล 3 ผลก็ยงัคงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้โดยอธิบายไดว้่า ROE มีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการมีคณะกรรมการพิจารณา/

กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ อาจเพราะผลตอบแทนของคณะกรรมการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและ

อนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั คณะกรรมการพิจารณา/กาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณาและ

อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซ่ึงท่ีสุดแลว้ก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอบทาน ควบคุมการ

ดาํเนินงานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการพิจารณา/กาํหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการจึงอาจยงัไม่ใช่ตวัแปรท่ีจะสะทอ้นไดว้า่จะส่งผลต่อผลอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

แต่ในทางกลบักนัถา้ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานเป็นอตัราส่วนราคาตลาดของหุน้สามญัต่อ

กาํไรสุทธิ (P/E Ratio) ผลการศึกษาพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีว่า P/E Ratio มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติกบัการมีคณะกรรมการพิจารณา/กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัในอดีตท่ีผ่านมา อาจเป็นเพราะว่าผูล้งทุนมองว่าบริษทัมีการบริหารจดัการให้การดาํเนินงานของ

บริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย จากปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) การมีคณะกรรมการพิจารณา/กาํหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการก็เป็นกลไกหน่ึงท่ีจะช่วยปกป้องไม่ให้คณะกรรมการบริหารหาประโยชน์จากทรัพยากร

ของบริษทัหรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นมือเพ่ือประโยชนส่์วนตนมากกวา่ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมคือ การจัดทํารายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกจากแบบแสดงข้อมูลประจําปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั (CSR) ผลการศึกษาพบว่า ทั้งอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

(ROE) และอตัราส่วนราคาตลาดของหุน้สามญัต่อกาํไรสุทธิ (P/E Ratio) ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติกบัการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือรายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนแยก

ต่างหาก เน่ืองจากช่วงระยะเวลาของข้อมูลท่ีนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ยงัไม่มีขอ้กาํหนดอย่างชดัเจนว่าใหบ้ริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้ง

ดาํเนินการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

(GRI) ดงันั้น บริษทัส่วนใหญ่จึงไม่ไดจ้ดัทาํรายงานดงักล่าว มีเพียงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์(แบบ 69-1) ซ่ึงจากผลงานวิจยัในอดีตของภูษิต วงศห์ล่อสายชล (2554) พบว่าภาพรวมบริษทัส่วน

ใหญ่มีการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยู่แลว้แต่มีในสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือ

เทียบกบัการดาํเนินงานดา้นจรรยาบรรณธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผลการวิจยัยงัพบว่ามีบริษทัเพียง

ส่วนน้อยท่ีมีการวางแผนงานระยะยาวเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลท่ีจดัเก็บเพ่ือทาํการวิจยัในคร้ังน้ีเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หรือรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนแยกต่างหาก ผลการวิจยัยงัระบุถึงประเภทอุตสาหกรรมท่ีใหค้วามสาํคญั

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดคือ อุตสาหกรรมกลุ่มทรัพยากรสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของณิชวรรณ วิชยัดิษฐ (2555) ท่ีว่าประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการเปิดเผย

ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยอุตสาหกรรมกลุ่มทรัพยากรมีระดบัการ

เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 

ผลการวิจยัยงัพบว่าบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่มีความพร้อมและศกัยภาพมากกว่าจะมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสูง

กว่าบริษทัขนาดเลก็กว่า หรืออีกปัจจยัหน่ึงคือการถูกเฝ้ามองจากสังคมมากกว่าบริษทัขนาดเล็กกว่า จึงทาํให้
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เกิดความกระตือรือร้นหรือใส่ใจกบัรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมากกว่าบริษทัท่ีมีขนาด

เลก็กวา่ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใน

คร้ังน้ีกบัผลการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมาอาทิ ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ดา้นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและอตัราผลตอบแทนเกินปกติของหุน้สามญั กรณีศึกษาบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 50 (ปัทมา กลัยะกิติ, 2553) ผลการศึกษาเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการกาํไร กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(พรทิวา ขาวสะอาด, ม.ป.ป.) และ ผลการศึกษาเร่ืองบรรษทัภิบาลจะช่วยยกระดบัผลการดาํเนินงานของกิจการ

ไดจ้ริงหรือ กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ศศิวิมล มีอาํพนและคณะ, 2553)  เป็นตน้ ยงัมีความไม่สอดคลอ้งกนัอยู่บา้ง ทาํใหย้งัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้

อย่างชัดเจนว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบั

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน หรือช่วยเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่บริษทัได ้อาจเป็นเพราะการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็น

นามธรรมไม่มีตวัท่ีช้ีวดัไดอ้ย่างเหมาะสมตรงตามความหมายท่ีแทจ้ริง เช่นเดียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งตวัแปรท่ีนาํมาใชก้็เป็นตวัแปรตามการตีความหมายออกมาว่าแสดงถึงการมีการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลทาํไดย้าก ขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีความคลาดเคล่ือนไม่ถูกตอ้งตรงตามความเป็น

จริง หรือเกิดความไม่ครบถว้นข้ึนได ้

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมแลว้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การนาํการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีเขา้มาปรับใชจ้ะเกิดประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัได ้เช่น เร่ืองการก่อหน้ีใน

ระดบัท่ีนอ้ยผลตอบแทนจากการดาํเนินงานก็จะสูงข้ึน ส่งผลใหน้กัลงทุนสนใจเขา้มาลงทุนในบริษทัมากข้ึน 

เป็นตน้ แมว้่าตามผลการศึกษาแลว้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจะยงัไม่ส่งผลต่อผลตอบแทน

จากการดาํเนินงาน เพราะในช่วงท่ีผา่นมายงัไม่มีขอ้กาํหนดอยา่งชดัเจนใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัทาํรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน (GRI)  จึงอาจยงัไม่มีผลต่อ

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน แต่ในหากมองในระยะยาวก็อาจมีผลลพัธ์ออกมาเป็นรูปธรรมใหเ้ห็นว่าเกิด

ประโยชนแ์ละสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทักเ็ป็นได ้

ฉะนั้นไม่ว่าผลการศึกษาจะพบว่าหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มจะมีต่อผลตอบแทนจากการดาํเนินงานหรือไม่ ท่ีสาํคญัก็คือทั้ง 2 เร่ืองเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปลูกฝัง

ใหเ้กิดจิตสาํนึกแก่บริษทัและคนในบริษทั เพ่ือใหทุ้กฝ่ายทั้งระดบัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
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ไดเ้ขา้ใจและเกิดจิตสํานึกในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือให้เกิดความพร้อมใจและเต็มใจปฏิบติั ไม่ไดป้ฏิบติัเพราะมี

ระเบียบ กฎเกณฑก์าํหนดบงัคบัไว ้ซ่ึงหากทาํไดค้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของบริษทั ทาํใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม

แก่บริษทั เพ่ิมความมัน่คงและสามารถพฒันาไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ชดัเจน มีขอ้กาํหนดเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

2. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความสนใจในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้

ความสาํคญั นาํการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมาปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ภาคธุรกิจสามารถใชเ้ป็นส่วนช่วยใหข้อ้มูลอีกทางหน่ึงแก่บริษทัต่างๆ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบ

ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์หรือวางแนวทางในการดาํเนินงานของบริษทั 

4. การท่ีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถออกมาตรการเพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินงานต่างๆ ทั้งดา้นการกาํกบักิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะส่งผลให้

เกิดประโยชนต่์อสงัคมและประเทศ มีความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศภายใตเ้ศรษฐกิจ

โลกไดอ้ยา่งมีความเป็นสากลเป็นท่ียอมรับต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาต่อยอดโดยเปล่ียนตวัแปรตามเป็นผลตอบแทนจากการดาํเนินตวัอ่ืน อาทิ อตัราการ

เปล่ียนแปลงของรายได ้เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้เป็นขอ้มูลแก่บริษทัเอง นัก

ลงทุน ผูท่ี้สนใจใชข้อ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจไดลึ้กซ้ึงยิ่งข้ึน 

3. ศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจกบัผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน 

4. เพ่ิมเติมตวัแปรของความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ 
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ชื�อผลงานวจิยัภาษาไทย   
การลดทอนสภาพความเป็นการเมอืงของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั�นไทย: กรณศึีกษา 
เรื�อง ยกัษ์, เอคโค่ จิ+วก้องโลก และก้านกล้วย 
 
ชื�อผลงานวจิยัภาษาองักฤษ   
The de-politicization of characters in Thai animated films: The case of the Giant 

King, Echo-planet and Khankluay. 

 

ผู้วจิยั   นายวฒิุชยั พุม่เรือง  ผูวิ้จยั,  ดร.รัฐพล ไชยรัตน ์ อาจารยที์!ปรึกษา 
 สาขาวิชา การจดัการการสื!อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร 

บทคดัย่อ 
 บทความวิจยันี,ไดท้าํการวิเคราะห์เนื,อหาของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย เรื!อง ยกัษ,์ 
เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และกา้นกลว้ย มีวตัถุประสงค ์เพื!อช่วยอธิบายถึงวฒันธรรมในสื!อภาพยนตร์แอนิเมชั!น
ไทย ที!เกิดขึ,นในแนวความคิดของความเป็นสากล การวิจยัประกอบไปดว้ยการศึกษา องค์ประกอบการ
สร้างตวัละครแอนิเมชั!น และแนวคิด De-politicized internationalization 
 โดยจากการศึกษาพบว่า การลดทอนสภาพความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์    
แอนิเมชั!นไทย แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงันี,   1) นาํเสนอความไม่เป็นวฒันธรรมเฉพาะ ไดแ้ก่ ตวัละครที!มี
ลกัษณะเป็นหุ่นยนต ์หรือตวัละครที!มีลกัษณะเป็นสตัว ์ 2) นาํเสนอการปราศจากการระบุเชื,อชาติที!ชดัเจน 
ไดแ้ก่ มีสีผิว และสีผมที!ไม่อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 3) นาํเสนอการสร้างโลกคู่ขนาน ไดแ้ก่ สถานที!ใน
จิตนาการ 4) นาํเสนอการใชป้ระเด็นสากลในการเล่าเรื!อง ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นมิตรภาพ, ความกลา้หาญ, 
วีรบุรุษ และการประหยดัพลงังานลดโลกร้อน  
 

คําสําคัญ:  ภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย, การลดทอนสภาพความเป็นการเมือง 
 
Abstract 

 This article analyzes the characters in Thai animated films particularly in 

the case of the Giant King, Echo-planet and Khankluay. The purpose of this study is 

to explain the culture represented in Thai animated films, in the context of the 

internationalization. This research includes studying elements of creating 

characterization and the ideas from the viewpoint of De-politicized 

internationalization. 

 The study found that the de-politicization of characters in Thai animated 

films can be presented in 4 ways: 1) Presented by an obscured culture, for example, 

characters in robotic and animal form. 2) Presented by an unclear nationality, for 

example, a skin or hair color that doesn’t exist the real world. 3) Presented in a 
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parallel world, such as an imaginary place. 4) Presented by using an international 

issue in the story narrative, such as friendship, bravery, heroism or global warming. 

 

Key Word(s): Thai animated film, de-politicization 

 

บทนํา 
 นบัตั,งแต่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทยไดผ้ลิตภาพยนตร์แอนิเมชั!น (animated film) 
ออกมาใหช้มกนั  ตั,งแต่ เรื!อง สุดสาคร ผลิตโดย อ. ปยตุ เงากระจ่าง  ออกฉายในโรงภาพยนตร์ครั, งแรกใน
ปี พ.ศ. 2522  และเมื!อมีการพฒันาเทคโนโลยีด้านการผลิตและเทคนิคการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั!น 
(animated film) ใหม่ๆขึ,นมา  ภาพยนตร์แอนิเมชั!นของคนไทยก็ผลิตออกมาให้ชมอย่างต่อเนื!อง เช่น      
ปังปอน ดิ แอนิเมชั!น (ฉาย ในปี 2545 โดย บริษทัวิธิตา แอนิเมชั!นจาํกดั  นบัเป็นภาพยนตร์แอนิมชั!น 3D 
เรื!องแรกในประเทศไทยที!ฉายในโรงภาพยนตร์ Imax theater), กา้นกลว้ย (ฉายในปี 2549 ค่ายกตันา), 
ประวติัพระพุทธเจา้ (ฉายในปี 2550 โดยบริษทัมีเดียสแตนดาร์ด จาํกดั), นาค (ฉาย ในปี 2551 โดย สห-
มงคลฟิลม์), กา้นกลว้ย 2 (ฉายในปี 2552 ค่ายกตันา), ยกัษ ์(ฉายในปี 2555 ค่ายเวิร์คพอยท์ พิกเจอร์),      
เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก (ฉายในปี 2555 ค่ายกตันา) ซึ! งผูช้มคนไทยทั,งเด็กและผูใ้หญ่กใ็หค้วามสนใจเพิ!มมาก
ขึ,น  เนื!องจากภาพยนตร์แอนิเมชั!น สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูช้มในวงกวา้งไดท้ั,งเด็กเลก็ๆตลอดจนไปถึงผูใ้หญ ่
เพราะนอกจากจะสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูช้มแลว้ ภาพยนตร์แอนิเมชั!น ยงัแฝงไปดว้ยศิลปะ - วฒันธรรม 
และขอ้คิดต่างๆตามเนื,อเรื!องหรือตวัละคร  โดยในงานวิจยัของ จุฑามาส ศรีโมรา ที!ทาํการวิเคราะห์เนื,อหา
ของภาพยนตร์แอนิเมชั!นของไทยทางโทรทศัน ์เรื!อง ป.ปลาตากลม, โลกนิทาน, สุดสาคร และปังปอนด ์ดิ 
แอนิเมชั!น  ได้พบว่าลักษณะพื,นฐานของภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทยทางโทรทัศน์มีโครงเรื! องที!ไม่
สลบัซับซ้อน และเหตุการณ์เกิดขึ,นเรียงตามลาํดบัเวลา แก่นเรื! องนําเสนอถึงศีลธรรม ทศันคติ/ความ
คิดเห็น แรงบนัดาลใจ ความรู้/การใชส้ติปัญญา กฎเกณฑ/์ระเบียบแบบแผน และบทบาททางสังคม ตวั
ละครส่วนใหญ่เป็นตวัละครมิติเดียว และฉากที!ปรากฏในเรื!องสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทย (จุฑามาส ศรี
โมรา, 2545)   
 โดยส่วนมากภาพยนตร์แอนิเมชั!นทางโทรทศันข์องไทยจะสร้างเรื!องราวจากวรรณคดีซึ!งเป็น
เรื!องที!เป็นที!รู้จกัของคนไทย เช่นในปี พ.ศ. 2543 มีภาพยนตร์แอนิเมชั!นที!ออกอากาศทางโทรทศัน์ ไดแ้ก่ 
ปลาบู่ทอง, ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชั!น, ไกรทอง, สังขท์อง, แกว้หนา้มา้, โสนนอ้ยเรือนงาม, สุดสาคร, 
อภินิหารขวานฟ้า, แกว้จอมแก่น และ ซน 100% เป็นตน้ (ณิศรา บุญโพธิ_ แกว้, 2551)  นอกจากใชโ้ครง
เรื!องจากวรรณคดีแลว้ยงัมีแนวคิดในการสร้างตวัละครขึ,นมาเอง โดยใชต้น้แบบความเป็นที!นิยม และมี
ชื!อเสียงของบุคคลจริงมาสร้างเป็นตวัละคร(character) ในภาพยนตร์แอนิเมชั!นทางโทรทศัน์ เช่น เรื!อง 4 
Angies สี!สาวแสนซน ที!ไดต้วัละครตน้แบบมาจากผูด้าํเนินรายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง (อ่านเพิ!มเติมไดใ้น 
งานวิจยั เรื!อง การวิเคราะห์สัมพนัธบทของกระบวนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั!น 4 Angies สี!สาวแสนซน
จากผูด้าํเนินรายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง) ที!เป็นการถ่ายโอนมาเฉพาะจุดเด่นของคาแรกเตอร์ผูด้าํเนินรายการ
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มาสู่ตัวละคร (ณิศรา บุญโพธิ_ แกว้, 2551) โดยเริ! มมีการสร้างตัวละครที! มีความเป็นเอกลกัษณ์
นอกเหนือจากตวัละครที!มีอยูใ่นวรรณคดีต่างๆของไทย 
 ในยุคของโลกาภิวตัน์ที!มีการเติบโตของอุตสาหกรรมดา้นสื!ออย่างกวา้งขวาง และมีการ
แข่งขันกนัสูงในการผลิตสื!อส่งออกไปยงัต่างประเทศเพื!อขยายตลาดสื!อภาพยนตร์แอนิเมชั!น ทาํให้
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทยหลายเรื!องมีการปรับตวั เพื!อใหภ้าพยนตร์แอนิเมชั!นเหล่านั,นมีความเป็นสากล
และสร้างการยอมรับในระดบัสากลด้วย อย่างเช่น ภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื! อง กา้นกลว้ย  ที!นอกจาก
ประสบความสาํเร็จในประเทศไทยแลว้  ความโดดเด่นที!มีชา้งเป็นตวัละครเอกทาํให ้กา้นกลว้ย มีโอกาส
ไปฉายในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา  โดยควา้รางวลั Best Feature Film จากการประกวดแอนิเมชั!น 
AniMadrid 2006 ที!ประเทศสเปน รวมทั,งการเขา้ติดหนึ!งใน Finalist ของ Festival international du film 
d’animation à Annecy  หรือ  Annecy Animation ซึ! งเปรียบเสมือนรางวลัออสการ์ของวงการแอนิเมชั!น
ของโลก และประเทศอินเดียไดซื้,อกา้นกลว้ยไปฉายโดยใชชื้!อวา่ จมัโบ ้โดยเปลี!ยนชื!อตวัละครจาก กา้น
กลว้ยเป็นจมัโบ ้เพื!อความสะดวกในการออกเสียง  โดยได ้อคัเชย ์กุมาร์ (Akshay Kumar) นกัร้องและ
นกัแสดงชื!อดงัมาพากยเ์สียงกา้นกลว้ย  ทั,งยงัเพิ!มฉากตอนตน้และตอนทา้ยใหเ้ป็นเรื!องราวของพ่อที!กาํลงั
เล่านิทานให้ลูกฟัง เรื! อง กา้นกลว้ย (สยามรัฐ, 2553) ทาํให้เป็นที!เขา้ใจง่ายของผูช้มที!มีพื,นฐานทาง
วฒันธรรมแตกต่างกนั  สาํหรับการแปลความหมายภาพตวัแทนเดียวกนัอยา่ง “ชา้ง” 
 ภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก (Echo planet) เป็นอีกผลงานหนึ! งของค่าย  
กนัตนาที!เขา้ฉายในปี 2555 โดยเป็นเรื!องราวเกี!ยวกบัสองพี!นอ้งชาวกะเหรี!ยง หน่อวา และจ่อเป ช่วยชีวิต
แซม ลกูชายประธานาธิบดีแห่ง capital state ไวจ้ากอุบติัเหตุในป่าหมอก และไดรั้บคาํทาํนายจากแม่หมอ
ว่าผีไฟจะทาํลายโลกโดยผูที้!ไดย้ินเสียงจากธรรมชาติเท่านั,นถึงจะช่วยโลกใบนี, ได ้ในช่วงเวลาเดียวกนั 
ปีศาจคลื!นความร้อน B.U.C.T ที!ขยายตวัขึ,น และกินพลงังานเป็นอาหารสร้างความเสียหายให้กบัเมือง
ใหญ่ๆทั!วโลก ผูน้าํโลกไดมี้มติใหใ้ช ้Cool Boom เขา้ทาํลาย B.U.C.T แต่ไม่สาํเร็จ จนเป็นหนา้ที!ของ จ่อเป 
ผูที้!ไดย้ินเสียงธรรมชาติเขา้ช่วยโลกเอาไวไ้ด ้โดยภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!องนี, ไดใ้ชป้ระเด็นที!เป็นปัญหา
หลกัของโลก คือ เรื!อง โลกร้อน เป็นแก่นของเรื!อง และยงัไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่าง
สองวฒันธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน ระหวา่งวฒันธรรมที!พึ!งพาธรรมชาติกบัวฒันธรรมที!พึ!งพาเทคโนโลยี  
 และภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื! อง ยกัษ์ (Giant King) เขา้ฉายในปี 2555 เหมือนกนั จดัทาํ
โดยสหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชั!นแนล, บา้นอิทธิฤทธิ_ , ซูเปอร์จิ3ว และเวิร์คพอยท ์พิคเจอร์ส ร่วมมือกนั 
(โดยมีนายประภาส ชลศรานนท ์เป็น creator หลกั และ นายชยัพร พานิชรุทติวงศ ์เป็น animator) โดยเป็น
ภาพยนตร์แอนิเมชั!น ที!ดดัแปลงมาจากวรรณกรรม เรื!อง รามเกียรติ โดยตวัละครเป็นหุ่นยนตร์ทั,งหมดและ
อยู่ในโลกของหุ่นยนตร์ซึ! งเป็นจินตนาการที!สร้างขึ,นมาโดยผูแ้ต่ง โดยในตวัละครทั,งตวัละครหลกั และ 
ตวัละครเสริม แต่ละตวัมีความพยายามลดทอนความเป็นไทยลง และผสมผสานวฒันธรรมต่างชาติ เพื!อทาํ
ใหภ้าพยนตร์แอนิเมชั!นมีความเป็นสากลเพิ!มขึ,น 
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 ทั,งนี,   ในการวิจยัที!ผา่นมาเกี!ยวกบัภาพยนตร์แอนิเมชั!นของไทย การวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น
การวิเคราะห์เนื,อเรื!องของภาพยนตร์แอนิเมชั!นมากกวา่วิเคราะห์ตวัละคร อยา่งไรกต็าม ผูวิ้จยัเห็นวา่ การ
สร้างสรรคต์วัละคร (Creating characters) ในภาพยนตร์แอนิเมชั!นสามารถสร้างความสนใจและความ
ประทบัใจให้กบัผูช้มไดม้ากเช่นเดียวกบัเนื,อเรื! อง ความโดดเด่นและเป็นที!นิยมของตวัละครก็สามารถ
นาํมาทาํการตลาดได ้เช่น การขายภาพลกัษณ์ของตวัละคร เป็นตน้ ซึ! งไดก้ลายมาเป็นปัจจยัสําคญัใน
อุตสาหกรรมดา้นเนื,อหา และยงัมีกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาคุม้ครองการสร้างสรรค์ตวัละครดว้ย ตวั
ละครจึงเป็นสิ!งสาํคญัในการสะสมทุน (Capital accumulation) ในยุคของทุนนิยมเช่นนี,  ผูวิ้จยัจึงสนใจ
ศึกษาตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย ที!มีลกัษณะแสดงถึงความเป็นสากลออกมา จากการลดทอน
บางอยา่งที!เป็นวฒันธรรมทอ้งถิ!นออกไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื!อศึกษาการลดทอนสภาพความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย 
เรื!อง ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และ กา้นกลว้ย 
 

วธีิการวจิยั 
 ศึกษาเฉพาะสื!อภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย  ที!ฉายในโรงภาพยนตร์  3 เรื!อง โดยคดัเลือกมาจาก  
4  อนัดบั  ภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทยที!ทาํเงินมากที!สุดในประเทศไทย ที!ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2555  ไดแ้ก่ 
กา้นกลว้ย 1 ทาํรายไดป้ระมาณ 93 ลา้นบาท, กา้นกลว้ย 2 ทาํรายไดป้ระมาณ 79 ลา้นบาท, ยกัษ ์ทาํรายได้
ประมาณ 52 ล้านบาท และ เอคโค่  จิ3 วก้องโลก ทํารายได้ประมาณ 17 ล้านบาท (ข้อมูลจาก 
www.wikipedia.org/wiki/รายชื!อภาพยนตร์ไทยที!ทาํเงินสูงสุดในประเทศไทย เมื!อวนัที! 14 พ.ย. 2556 ) 
และเลือกมา 3 เรื!อง ที!มีความแตกต่างดา้นเนื,อหาอยา่งชดัเจน คือ เรื!อง กา้นกลว้ย, เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และ 
ยกัษ ์ โดยจะศึกษาการลดทอนสภาพความเป็นการเมืองของตวัละคร ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เนื,อหา (content 
analysis) จากองคป์ระกอบของตวัละคร และใชแ้นวคิด  De-politicized internationalization ของ Amy 
Shirong Lu มาอธิบายการลดทอนสภาพความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย ทั,ง 3  
เรื!อง   
 การวิเคราะห์ขอ้มลู  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ดงันี,  
 1.  การวิเคราะห์เนื,อหาในเชิงคุณภาพเพื!อศึกษาข้อมูลพื,นฐานที!สําคัญของตัวละครใน
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย โดยพิจารณาจากบทบาทของตวัละคร ซึ!งแบ่งเป็นตวัละครหลกั มีบทบาทหลกัๆ
ในการดาํเนินเรื!องตาม “ตวัตน้แบบของตวัละคร”  6  รูปแบบ  คือ  1. ฮีโร่ (The hero)  2. ตวัร้าย (The 
shadow)  3. คนโง่ (The fool)  4. ผูช่้วยเหลือ  5. ที!ปรึกษา (The helper)  6. ผูป้กครอง (The ruler)  ตวัละคร
ประกอบซึ!งสุ่มมา  4  ตวั  ที!เห็นวา่มีส่วนสาํคญัในการวิเคราะห์  รวมเป็น 10 ตวัละคร  สาํหรับตวัละครที!
จะนาํมาวิเคราะห์ใน  1  เรื!อง  จากทั,งหมด  3  เรื!อง  ดงันั,น  ตวัละครทั,งหมดที!ใชใ้นการศึกษาการลดทอน
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สภาพความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นของไทย  ทั,งหมด มี  30  ตวัละคร  จากนั,น  
นาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัละคร  คือ  ชื!อ, เพศ, เชื,อชาติ, สญัชาติ, สีนยันต์า, สีผม, รูปร่าง, เสื,อผา้, 
นิสยั, สถานที!เกิด, สถานที!ปัจจุบนั, อาชีพ, ความสามารถพิเศษ, เป้าหมายในชีวิต และความเชื!อ  
 2.  การวิเคราะห์เนื,อหาเพื!อศึกษาถึงการลดทอนความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์
แอนิเมชั!นไทย โดยใช้หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ องค์ประกอบตัวละคร โดยพิจารณาจากการ
ออกแบบตวัละคร บทบาท และการกระทาํของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทยในแต่ละเรื! องว่ามี
ลกัษณะการลดทอนสภาพความเป็นการเมืองหรือไม ่ แลว้จึงบนัทึกลงในตารางบนัทึก 
 สาํหรับการวิเคราะห์เนื,อหานี,จะใชก้ารปรากฏของภาพและลกัษณะต่างๆขององคป์ระกอบที!
ใชใ้นการสร้างตวัละครที!ตอ้งการและนาํมาวิเคราะห์จดัหมวดหมู่หรือประเภทของเนื,อหาที!ได ้ แลว้นาํมา
ทาํการสรุปใหไ้ดต้รงตามจุดประสงคข์องงานวิจยัที!ไดต้ั,งเอาไว ้
 

สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์การการลดทอนความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย  3  
เรื!อง  คือ  ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และ กา้นกลว้ย  นั,น  ไดป้ระยุกตแ์นวคิดความเป็นสากลของอะนิเมะ
จากงานวิจยัของ  Amy Shirong Lu (2008)  โดยแบ่งออกเป็น  ดงันี,  
  1.  De-politicized internationalization ของตวัละครเรื!อง ยกัษ ์ มีดงันี,  
  1.1  ความไม่เป็นวฒันธรรมเฉพาะ  คือ การนาํวฒันธรรมที!ไดรั้บความนิยมทั!ว
โลกมาใช ้หรือ ลดทอนหรือถอดวฒันธรรมทอ้งถิ!นออกไปจนบอกไม่ไดว้า่เป็นวฒันธรรมของใคร  ไดแ้ก่  
ตวัละครทุกตวัของภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง ยกัษ ์ทุกตวัเป็นหุ่นยนต์ที!มีลกัษณะแตกต่างกนัไป เช่น นา้
เขียวเป็นหุ่นยนตย์กัษ,์ เผือกเป็นหุ่นยนตลิ์ง, รามเป็นหุ่นยนตด์าวเทียม, สดายุ 722  เป็นหุ่นยนตค์ลา้ยนก
กระยางแต่มีใบพดัขนาดใหญอ่ยูด่า้นหลงั  เป็นตน้  
  1.2  การปราศจากการระบุเชื,อชาติที!ชดัเจน  คือ การมีลกัษณะทางกายภาพที!บ่ง
บอกไดย้ากวา่เป็นชนชาติใด เช่น แต่ละตวัละครมีสีผิวที!แตกต่างกนั ไดแ้ก่ นา้เขียวมีผิวสีเขียว, เผือกมีผิวสี
ม่วง, รามสีผิวสีนํ,าเงิน, กมุภกรรณมีผิวสีแดง, สนิมนอ้ยมีผิวสีชมพ ู เป็นตน้ 
 

 

ภาพ 1-4  น้าเขียว, เผอืก, กมุภกรรณ และสนิมน้อย 
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  1.3  สร้างโลกคู่ขนานขึ,น  คือ โลกในจินตนาการ โลกที!ผูแ้ต่งสร้างขึ,นแต่ไม่มี
อยูใ่นความเป็นจริง  ไดแ้ก่  สถานที!ที!ตวัละครทุกตวัของภาพยนตร์แอนิเมชั!นเรื!อง ยกัษ ์อยู ่เป็นโลกหรือ
เมืองที!มีแต่หุ่นยนตเ์ท่านั,น 
  1.4  ใชป้ระเด็นความเป็นสากลในการเล่าเรื!อง  ไดแ้ก่ หลกัความเชื!อ และการ
แสดงออกของตวัละครหลกัอยู่ในประเด็นที!เป็นที!นิยมในสากลโลก  เช่น นา้เขียว, เผือก และสนิมนอ้ย 
เชื!อในเรื!องมิตรภาพ ในขณะเดียวกนัเผือกกเ็ชื!อในเรื!อง ความสาํคญัของการทาํหนา้ที!ใหส้าํเร็จดว้ย 
 

 2.  De-politicized internationalization ของตวัละครเรื!อง เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก  มีดงันี,  
   2.1  สร้างโลกคู่ขนานขึ,น  คือ โลกในจินตนาการ โลกที!ผูแ้ต่งสร้างขึ,นแต่ไม่มี
อยู่ในความเป็นจริง  ไดแ้ก่  ตวัละครบางตวัมาจากประเทศ Capital state ไดแ้ก่ แซม, ประธานาธิบดี 
Capital state , แม่ของแซม, ดร.ชไนเดอร์ และเฟรเดอริก สโตน และเหตุการณ์สาํคญัๆของเรื!องเกิดขึ,นที! 
เมือง Capital  เช่น  ฉากยิง cool boom, ฉากการโจมตีของ B.U.T.C เป็นตน้  ซึ! ง Capital state ไม่มีอยูจ่ริง
ในโลกของความเป็นจริง แต่ ลกัษณะของเมือง Capital city คลา้ยกบัเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา  เช่น  
นิวยอร์ก  และพลเมืองในเมือง Capital city กมี็ส่วนคลา้ยคนอเมริกนั 
   2.2  การปราศจากการระบุเชื,อชาติที!ชดัเจน  คือ  การมีลกัษณะทางกายภาพที!
บ่งบอกไดย้ากวา่เป็นชนชาติใด ไดแ้ก่  ตวัละครอยา่ง ผีไฟ/ปีศาจความร้อน/B.U.C.T เป็นตวัละครที!สร้าง
ขึ,นมา ไม่มีเชื,อชาติ ไม่มีรูปร่างที!แน่นอน มีผิวสีสม้ กินพลงังานและความร้อนเป็นอาหาร มาจากนอกโลก 
จึงเป็นเพียงจินตนาการที!สร้างขึ,นไม่สามารถระบุความเป็นตวัตนไดว้า่มาจากที!ใดในโลก 

 

 

ภาพ 5  ผไีฟ/ปีศาจความร้อน/B.U.C.T 
 

   2.3  ใชป้ระเด็นความเป็นสากลในการเล่าเรื!อง  คือ  การใชป้ระเด็นเรื!องโลก
ร้อน การปิดไฟ ประหยดัพลงังาน ซึ! งตอนนี, เป็นปัญหาทั!วโลก เรื!อง การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้
พลงังานมากเกินไป ทั,งพลงังานจากนํ,ามนั หรือ พลงังานจากไฟฟ้า และอื!นๆ ซึ! งเป็นสาเหตุใหเ้กิดสภาวะ
เรือนกระจก ทาํใหโ้ลกร้อน 

 

 3.  De-politicized internationalization ของตวัละคร เรื!อง กา้นกลว้ย  มีดงันี,  
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  3.1  ความไม่เป็นวฒันธรรมเฉพาะ  คือ  การนาํวฒันธรรมที!ไดรั้บความนิยมทั!ว
โลกมาใช ้หรือ ลดทอนหรือถอดวฒันธรรมทอ้งถิ!นออกไปจนบอกไม่ไดว้า่เป็นวฒันธรรมของใคร  ไดแ้ก่  
ตวัละครหลกั เกือบทุกตวัเป็นสัตวที์!สามารถสื!อสารระหวา่งสัตวก์นัเองได ้เป็นการมองในโลกของสัตว์
แทนที!จะให้คนจริงๆในการสร้างตวัละครขึ,นมา เป็นการให้สัตวก์ระทาํหรือแสดงออกความรู้สึกแทน
มนุษย ์ในดา้นหนึ!งเป็นการลดทอนความเป็นบุคคลลงมาแลว้ใส่ความเป็นสัตวต่์างๆทาํหนา้ที!แสดงความ
เป็นมนุษย ์ ไดแ้ก่  ชา้งและนกพิราบ  เช่น  กา้นกลว้ย, งวงแดง, ชบาแกว้,   นกพิราบจิ�ดริด, ชา้งแสงดา, 
ชา้งพงันวล และชา้งสิงขร  เป็นตน้  
  3.2  การปราศจากการระบุเชื,อชาติที!ชดัเจน  คือ การมีลกัษณะทางกายภาพที!บ่ง
บอกไดย้ากวา่เป็นชนชาติใด  ไดแ้ก่  ตวัละครของภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง กา้นกลว้ย มีสีผิวที!แตกต่าง
จากโลกแห่งความเป็นจริง  ไดแ้ก่ ชา้งกา้นกลว้ยมีผิวสีฟ้า, ชา้งชบาแกว้มีผิวสีชมพ,ู ชา้งงวงแดงมีผิวสีม่วง, 
นกพิราบจิ�ดริดมีผิวสีฟ้า และ ชา้งแสงดามีผิวสีม่วง 
 

 

รูปภาพ  6-10   ช้างก้านกล้วยมีผวิสีฟ้า, ช้างชบาแก้วมผีวิสีชมพ,ู ช้างงวงแดงมผีวิ 
                            สีม่วง, นกพริาบจิCดริดมผีวิสีฟ้า และ ช้างแสงดามผีวิสีม่วง และตวั  
                            ละครทุกตวัเป็นสัตว์ 

  3.3  ใชป้ระเด็นความเป็นสากลในการเล่าเรื!อง คือ การใชเ้รื!อง ความกลา้หาญ 
ความเป็นฮีโร่ของกา้นกลว้ย เป็นประเดน็หลกัในการเลา่เรื!อง ซึ! งความเป็นฮีโร่ เป็นวฒันธรรมนิยมที!เป็นที!
รู้จกักนัทั!วโลก โดยเฉพาะในโลกของภาพยนตร์แอนิเมชั!น 
 
อภิปรายผล 
 ภาพยนตร์แอนิเมชั!นเป็นรูปแบบหนึ! งของการนําเสนอสื!อทางภาพยนตร์ที!สร้างมาจาก
ภาพวาด ทําให้ภาพนั,นเคลื!อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา และสามารถจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจํากัด 
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นจึงถือเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ!งที!สามารถสะทอ้นความคิด สังคม วฒันธรรม และ
เชื,อชาติ ผา่นภาพวาดของฉากที!น่าตื!นตา ตื!นใจ, การเล่าเรื!องที!สนุกสนาน และการสร้างตวัละครซึ! งถือเป็น
ปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ!งที!สามารถดึงผูช้มใหส้นใจติดตามความเป็นไปของเนื,อเรื!อง เกิดความรู้สึกร่วม รับรู้
ความหมายของชีวิตที!จาํลองขึ,น และในที!สุดกส็ามารถยอ้นกลบัมาคิดสะทอ้นความเป็นตวัเอง หรือแทน
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ตวัเองเป็นหนึ! งในตวัละครนั,นได ้(เสนาะ เจริญพร, 2548)  ดงันั,น ภาพยนตร์แอนิเมชั!นจึงไดก้ลายเป็น 
วฒันธรรมนิยม (popular culture) ที!ไดรั้บความนิยมไปทั!วโลก  
 ซึ! งในยุคโลกาภิวฒัน์ สื!อภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย อย่างเช่นเรื!อง ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก 
และกา้นกลว้ย นั,น ไดมี้การปรับตวั ทั,งดา้น เนื,อหา และตวัละคร ใหมี้ความทนัสมยั และมีความเป็นสากล 
โดยมีการผสมผสานทางวฒันธรรมระหวา่ง วฒันธรรมตะวนัตก และวฒันธรรมตะวนัออก เขา้ดว้ยกนั ใน
ลกัษณะ “ภาพตวัแทน” (Representation) เพื!อทาํการต่อรอง ขจดัอุปสรรคและเพิ!มของพื,นที!การรับรู้ของ
คนที!มีความแตกต่างทางวฒันธรรมมากขึ,น  ดงันั,น การอธิบายการลดทอนความเป็นการเมืองของตวัละคร
ในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทยของภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื! อง ยกัษ์, เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และกา้นกลว้ย 
สามารถอธิบายภายใตก้รอบแนวคิด  ดงันี,  
 แนวคิด De – politicized internationalization   
 De-politicized internationalization มาจากคาํวา่ political หมายถึง ความเป็นการเมือง ใส่คาํ
อุปสรรค de- เขา้ไป ใหมี้ความหมายวา่ ความไม่เป็นการเมือง หรือ ไม่ใช่การเมือง หรือ ทาํใหมี้ลกัษณะไม่
เกี!ยวขอ้งกบัรัฐ กฎหมาย เชื,อชาติ วฒันธรรมประเพณี ของสังคมใดสังคมหนึ! ง เป็นการละทิ,ง ลดทอน 
อาํนาจ หรือ อิทธิพลทางการเมืองที!ถูกสร้างขึ,นโดยวาทกรรมที!มีอิทธิพลต่อสังคม เพื!อสร้าง หรือเป็นการ
ทาํให้ตวัละครนั,นมีลกัษณะคลุมเครือทางดา้นเชื,อชาติและวฒันธรรม ลดทอนความเป็นเอกลกัษณ์ของ
สังคมนั,นๆออกไป ทาํให้ตวัละครนั,นไดรั้บการยอมรับในความเป็นสากลมากขึ,น  ดงันั,น  ตวัละครใน
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นที!มีความเป็น de-political จะมีลกัษณะผิดแปลก แตกต่าง แหวกแนว หรือต่อตา้นกบั
สังคมทอ้งถิ!น ที!มีอยู่ดั,งเดิม ซึ! งภายใตก้รอบแนวคิดของ De – politicized internationalization ที!มี
ความหมายใกลเ้คียงและสามารถอธิบายไดจ้า วาทกรรมของโลกาภิวตัน ์(Globalization)  โดย De-political  
จะลบเสน้แบ่งความเป็นเอกลกัษณ์ที!ชดัเจนทางสงัคมทอ้งถิ!นของตวัละครออกไป และทาํการเจรจาต่อรอง 
ผสมผสานซึ! งกันและกัน กับระบบโลกาวิวฒัน์ เพื!อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
วฒันธรรม  
 ในการศึกษาการลดทอนความเป็นการเมืองของตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย เรื!อง 
ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และกา้นกลว้ย นั,น  พบวา่  ตวัละครนั,นไดแ้สดงความไม่เป็นวฒันธรรมเฉพาะ
ออกมา คือ ตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื! องยกัษ์ ทุกตวัมีลกัษณะเป็นหุ่นยนต์ เช่น ตวัเอกอย่าง       
นา้เขียว, เผือก และสนิมนอ้ย  เป็นตน้  และตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!น  เรื!อง กา้นกลว้ย มีลกัษณะ
เป็นสัตว ์ไดแ้ก่ ชา้ง  เช่น ตวัเอกอยา่งกา้นกลว้ย และ นกพิราบสื!อสารอย่างนา้จี�ดริด  เป็นตน้  ดว้ยเหตุที! 
คุณสมบติัพิเศษของภาพยนตร์แอนิเมชั!นสามารถสร้างสรรคต์วัละคร ที!เป็นสัตว ์หรือ สิ!งของ ใหส้ามารถ
แสดงกริยา ท่าทาง อารมณ์ และความคิดไดเ้หมือนมนุษย ์โดยลดทอนรูปร่างลกัษณะที!แบ่งแยกความเป็น
มนุษยอ์อกไป แลว้ให้ สัตว ์หรือ สิ!งของ แสดงแทน ซึ! งสิ!งเหล่านี, ยากที!จะบ่งบอกไดว้่ามีเชื,อชาติใดจาก
การดูดว้ยสายตาแต่เพียงอยา่งเดียว เปรียบเหมือนกบั โปเกมอน (Pokemon) ภาพยนตร์แอนิเมชั!นของญี!ปุ่น
ที!ประสบความสาํเร็จไปทั!วโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ!งประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1997 จนมาถึงปัจจุบนั  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1716 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



โดยตวัละครโปเกมอนแมว้า่มีลกัษณะคลา้ยมงักรของตะวนัตก แต่กไ็ม่เหมือนเลยทีเดียว โดยลกัษณะของ
ตวัโปเกมอนเองไม่ไดมี้ลกัษณะที!แสดงว่ามาจากวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ! งอย่างชัดเจน  ทั,งนี, การ
ออกแบบลกัษณะนี, มีจุดประสงคเ์พื!อสร้างความรู้สึกเป็นสากลที!สามารถยอมรับไดข้องผูช้มต่างชาติ และ
ดว้ยเหตุนี,  ความเป็น de – politicized internationalization ยงัสามารถสนบัสนุนการส่งเสริมการขายผลิต
ของภาพยนตร์แอนิเมชั!น (merchandise) เรื!องนั,นๆในตลาดสากลไดอี้กดว้ย (Amy Shirong Lu, 2008) 
 ในทางเดียวกนั  ตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย ไดล้ดทอนหรือทาํใหมี้ความคลุมเครือ
ทางดา้นเชื,อชาติ  ดงัที!ไดพ้บว่า  ตวัละครที!มีบทบาทหลกั มกัมีสีผิวที!แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง  
เช่น  ชา้งกา้นกลว้ยมีผิวสีฟ้า และชา้งชบามีผิวสีชมพู เป็นตน้ และตวัร้ายจากภาพยนตร์แอนิเมชั!นเรื!อง   
เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก อยา่งปีศาจคลื!นความร้อนหรือ B.U.C.T นั,นมาจากนอกโลก เป็นสิ!งมีชีวิตต่างดาว ซึ! งมี
ลกัษณะที!คลา้ยคลึงกบัภาพยนตร์แอนิเมชั!นญี!ปุ่น เรื!อง The Yu-Gi-Oh ฉายในช่วงปี 1998 – 2004 และเป็น
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นของญี!ปุ่นที!ประสบความสําเร็จในตลาดต่างประเทศ ซึ! งถา้มองในดา้นของตวัละคร 
และสัตวป์ระหลาดที!อยู่ในเนื,อเรื!องแลว้ มีลกัษณะคลุมเครือจนไม่สามารถบ่งบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่า มี
ตน้แบบมาจากวฒันธรรมไหน และชาติอะไร ซึ! งเป็นการช่วยลดกาํแพงทางด้านวฒันธรรมของผูช้ม
นานาชาติในการเปิดรับสาร อย่างเช่น ตัวละครของภาพยนตร์แอนิเมชั!นที!มีความเป็น de-politicized 
internationalization ได ้(Amy Shirong Lu, 2008) 
 ตวัละครหลกัในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย เรื!อง ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และ กา้นกลว้ย นั,น
อาศยัอยู ่หรือ ดาํเนินเรื!องอยูใ่นสถานที!ที!สร้างขึ,นมาเองจากจินตนาการ หรือไม่ไดร้ะบุวา่สถานที!นั,นเป็น
สถานที!ใด มีเพียงแต่ความคล้ายคลึงกับสถานที!ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั,น ตัวอย่างเช่น  ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง ยกัษ์ ตวัละครทุกตวัดาํเนินเรื!องอยู่ในโลกของหุ่นยนตร์ที!ทุกอย่างลว้นเป็น
หุ่นยนต ์ ส่วนภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก มีเมืองชื!อ Capital city  ซึ! งมีความคลา้ยคลึง
กบั นิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกา้นกลว้ย ที!เหตุการณ์เกิดขึ,นในอดีต สมยักรุงศรีอยุธยาซึ! ง
เป็นการจาํลองสถานการณ์ในอดีตเท่านั,น ในขณะที!ภาพยนตร์แอนิเมชั!นญี!ปุ่น (anime) ที!ประสบ
ความสาํเร็จในตลาดต่างประเทศหลายเรื!องกไ็ดจ้าํลองสถานที!ที!ไม่มีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง หรือเป็น
เพียงแต่โลกในอดีต หรือในอนาคตเท่านั,น เช่น เรื!อง Fullmetal Alchemist ซึ! งตวัเอกของเรื!องเกิดในเมือง
เล็กๆในประเทศของยุโรปซึ! งเป็นสถานที!ที!ถูกสร้างขึ,นมาเท่านั,น หรือเรื!อง The Five Star Stories ที!
เหตุการณ์เกิดขึ,นในโลกอนาคตที!เต็มไปดว้ยเทคโนโลยีที!ทนัสมยั (Amy Shirong Lu, 2008) ซึ! ง
องคป์ระกอบเรื!องสถานที!อยูข่องตวัละครกมี็ส่วนสาํคญัในการรับรู้ถึงความเป็นมาของตวัละครเหล่านั,น 
การทาํให้สถานที!อยู่ของตวัละครมีความคลุมเครือ หรือ เป็นสถานที!จาํลองที!ไม่มีอยู่จริงนั,นก็แบบการ
แสดงถึง de – political ไดเ้ช่นกนั 
 แนวคิดดา้น “กลิ!นอายทางวฒันธรรม” (Iwabuchi, 2002, 2004a, อา้งใน Amy Shirong Lu, 
2008) ที!อธิบาย de – politicized internationalization ได ้ในการลดกลิ!นอายทางวฒันธรรมลงของตวัละคร
ในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย อย่างเช่น ตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื! อง ยกัษ์ ที!ดดัแปลงมาจาก
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วรรณกรรมชั,นสูงของไทย เรื!อง รามเกียรติ_  โดยนาํตวัละครในเรื!อง รามเกียรติ_  มาดดัแปลงใหเ้ป็นหุ่นยนต์
ทั,งหมด เช่น ทศกณัฑ ์เป็นหุ่นยนต์ยกัษท์ศกณัฑ ์หรือนา้เขียว หรือ หนุมาน เป็นหุ่นยนตลิ์งหนุมาน หรือ 
เผือก โดยการออกแบบตวัละครนั,นไดพ้ยายามคงไวซึ้! ง “กลิ!นอาย” ของวรรณกรรมเรื!องรามเกียรติ_ ไว ้
บางส่วนพอใหนึ้กถึงได ้ นอกนั,นมีการดดัแปลงจนไม่เหลือเคา้โครงเรื!องเดิมเลย  เช่น  การที!ทศกณัฑแ์ละ
หนุมานกลายมาเป็นเพื!อนกนั หรือนกสดายุอยู่ฝ่าย    ทศกณัฑ์ทั, งที!จริงแลว้อยู่ฝ่ายพระราม  เป็นต้น  
ในขณะที!  ภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง กา้นกลว้ย ซึ! งแทจ้ริงแลว้มาจากเรื!องราวทางประวติัศาสตร์ชาติไทย 
ที!เกิดขึ,นมาในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็นสมยัที!สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัทาํศึกอยู่กบักรุงหงสาวดี เพื!อรักษา
ดินแดนไว ้และในการทาํศึกครั, งนี, ก็มีเหตุการณ์ที!ถูกกล่าวขานจนมาถึงปัจจุบนั  คือ  การทาํยุทธหัตถี  
นั,นเอง  ซึ! งภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง กา้นกลว้ยไดถู้กนาํเสนอ ผ่านมุมมองชีวิตของชา้ง ที!ทา้ยที!สุดแลว้
ตอ้งทาํหนา้ที!ปกป้องดินแดนกรุงศรีอยธุยาเอาไว ้เป็นการลดทอน “กลิ!นอาย” ความเป็นไทยออกก่อนที!จะ
มาเป็นชา้งศึกของสมเดจ็พระนเรศวร ซึ!งก่อนหนา้นั,น กา้นกลว้ยเป็นเพียงชา้งป่าเท่านั,น ไม่รู้สึกวา่ตนเองมี
เชื,อชาติอะไร และเนื,อเรื!องก็ค่อยเติมความเป็นไทยลงในชา้งกา้นกลว้ย เมื!อกา้นกลว้ยถูกฝึกจนกลายเป็น
ชา้งศึกในที!สุด ดว้ยเหตุนี, จึงสามารถอธิบายในมุมมองดา้นการตลาดว่า การสูญเสีย “กลิ!นอาย” ทาง
วฒันธรรมทอ้งถิ!น/ดั,งเดิมไปนั,น เพื!อที!จะสามารถส่งเสริมการขายในตลาดสากลได ้และในขณะเดียวกนั 
การลดลงของ “กลิ!นอาย” ทางวฒันธรรมนั,นทาํใหผ้ลิตภณัฑ/์ตวัละครนั,นมีความเป็นกลางมากขึ,น และ
รู้สึกถึงความเกี!ยวขอ้งที!เป็นอคติทางดา้น การเมือง และเชื,อชาติ นอ้ยลงเพื!อใหไ้ดรั้บการยอมรับของผูช้ม
ในวงกวา้งขึ,นไดเ้ช่นกนั ถึงแมจ้ะลบ “กลิ!นอาย” ทางวฒันธรรมทอ้งถิ!น/ดั,งเดิม ไดไ้ม่ทั,งหมดกต็าม 
 ในอีกประเดน็ ที!สามารถอธิบาย de – political ได ้ คือ  ตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!นไทย 
เรื!อง ยกัษ,์ เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก และกา้นกลว้ย ดาํเนินบทบาทอยูใ่นประเด็นที!อยูใ่นความสนใจของคนทั!ว
โลก หรือเป็นประเด็นที!มีความเป็นสากล ตวัอยา่งเช่น ตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!องยกัษ ์ดาํเนิน
บทบาทหลกัๆ ในเรื!องมิตรภาพ และความรับผิดชอบในหน้าที! พบไดใ้นตวัละครหลกัๆ เช่น นา้เขียว, 
เผือก และสนิมนอ้ย ที!มีความตอ้งการที!จะเป็นเพื!อนกนั และตวัละครอย่าง Brooks, ราม และเผือก ที!มี
ความตอ้งการจะทาํหนา้ที!ของตนเองในบรรลุผล  ส่วนในภาพยนตร์   แอนิเมชั!น เรื!อง เอคโค่ จิ3วกอ้งโลก 
นั,น ตวัละครเอกอยา่ง หน่อวา่ แซม และจ่อเป ตอ้งการกาํจดัปีศาจคลื!นความร้อนที!มาทาํลายโลก ซึ! งมาจาก
ประเด็นเรื!องการรณรงค์ลดโลกร้อนที!มีอยูใ่นปัจจุบนั และภาพยนตร์แอนิเมชั!น เรื!อง กา้นกลว้ย ตวัเอก
อยา่งกา้นกลว้ย มีความกลา้หาญ ในแบบของฮีโร่ ซึ! งเป็นกระแสหลกัในยคุปัจจุบนัที!พยายามสร้างฮีโร่ของ
ประเทศตนเองขึ,นมา ซึ!งการนาํประเดน็หลกัเหล่านี,มาใชใ้นการดาํเนินบทบาทของตวัละครทาํใหต้วัละคร
นั,นเป็นที!เขา้ใจและเขา้ถึงไดง่้ายสาํหรับผูช้มนานาชาติ 
 แนวคิดนี,  จึงเป็นองค์ความรู้ที! มีการสร้างขึ, นมาอย่างเป็นระบบระเบียบ ตัวละครของ
ภาพยนตร์แอนิเมชั!นจึงไม่ไดเ้กิดขึ,นมาเอง แต่เป็นเครื!องมือในรูปแบบของ “ภาพตวัแทน” ที!ถกูสร้างขึ,นมา
จาก ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจของสถาบันต่างๆในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และระบบโลกาภิวตัน์ ที!ทาํให้เนื,อหาและการสร้างตวัละครของภาพยนตร์แอนิเมชั!นนั,นมี
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ลกัษณะที!ผิดแปลก แตกต่าง ไปจากวฒันธรรมทอ้งถิ!นเดิม ทั,งนี,  ก็ดว้ยเหตุผลทางดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดในการทาํตลาดต่างประเทศ และเพื!อสร้างฐานการรับรู้ของผูช้มในวงที!กวา้งขึ, นจากความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม และเชื,อชาติ ของผูช้มทั!วโลก 
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ปัจจยัทางจติสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
Psychosocial factors of knowledge sharing behavior and relation of knowledge 

sharing behavior and organisational commitment of supporting staff in Mahidol 

university. 
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สาขาวิชา การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัย เ ร่ืองปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้  และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน
ในมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณตามแนวคิดตวัแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม (Interactionism 

model) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ และอ านาจการท านาย ระหว่างตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทางสังคม      
ตวัแปรจิตลกัษณะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนบัสนุนในมหาวิทยาลยัมหิดล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีปฏิบติังานใน 4 วิทยาเขต คือ บางกอกนอ้ย พญาไท ศาลายา และวิทยาเขตในต่างจงัหวดั 
ไดแ้ก่ กาญจนบุรี นครสวรรคแ์ละอ านาจเจริญ ท่ีมีรายช่ือในฐานขอ้มูลบุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
จ านวน  6,091 คน และด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยการก าหนดโควตา (Quota Random 
Sampling) โดยใชส่้วนงานระดบัคณะหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยในการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

ผลการวิจยัจากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 428 คน พบว่าบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีสังกดั
อยูใ่นวิทยาเขตต่างจงัหวดัไม่วา่จะเป็นผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้มากหรือนอ้ยกต็าม หากมีการรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กรมาก จะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้น้อยและมีการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองค์กรนอ้ย และพบว่าทั้งในภาพรวม และเฉพาะในกลุ่มบุคลากรท่ีสังกดัอยู่ในวิทยาเขต
บางกอกนอ้ย ไม่วา่บุคลากรจะมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมากหรือนอ้ยแต่ถา้อยู่ในองคก์รท่ี
มีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมมาก หรือบุคลากรท่ีแมจ้ะอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบ
เน้นนวตักรรมน้อยแต่ถา้หากมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมาก ต่างก็จะมีพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้มากกว่าบุคลากรท่ีทั้งมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมน้อยและยงัในองค์กรท่ีมี
ลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยดว้ย เช่นเดียวกนักบับุคลากรท่ีสังกดัในวิทยาเขตต่างจงัหวดัท่ี
พบว่า ไม่ว่าบุคลากรจะมีความใฝ่เรียนรู้มากหรือนอ้ยแต่ถา้อยู่ในองค์กรท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้
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นวตักรรมมาก หรือบุคลากรท่ีแมจ้ะอยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยแต่ถา้หาก
มีความใฝ่เรียนรู้มาก ต่างก็จะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าบุคลากรท่ีทั้งมีความใฝ่เรียนรู้นอ้ย
และยงัอยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยดว้ย นอกจากน้ียงัพบว่า ลกัษณะองคก์ร
แบบเนน้นวตักรรม (r=0.133) ความไวว้างใจระหว่างบุคคล (r=0.187) ลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีส านึก
รับผิดชอบ  (r=0.124) ความใฝ่เรียนรู้ (r=0.417) และเจตคติต่อการเป็นเจา้ของความรู้ (r=0.141) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ได ้ร้อยละ 40.2 และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์กร ทั้งในกลุ่มโดยรวม (r=0.425) และแต่ละกลุ่มตามประสบการณ์การท างาน คือ 
ประสบการณ์นอ้ยกว่า 5 ปี (r=0.526) 5-10 ปี (r=0.350) 11-20 ปี (r=0.462) และมากกว่า 20 ปี  (r=0.370) 
กลุ่มประเภทของต าแหน่ง คือ ต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไป ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (r=0.421) ระดบัปริญญา
ตรี (r=0.416) และสนบัสนุนวิชาการ (r=0.444) และวิทยาเขตท่ีสังกดั คือ บางกอกนอ้ย (r=0.434) พญาไท 
(r=0.413) ศาลายา (r=0.490) และต่างจงัหวดั (r=0.266) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ค าส าคญั : ปัจจยัทางจิตสังคม, พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้, ความผูกพนัต่อองค์กร, บุคลากรสาย

สนบัสนุน, มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
Abstract  

 

The objectives of the research are 1) to study the interaction and prediction 

between the situational factors and psychological characteristics which relate to 

knowledge sharing behavior,2) to study the correlation between knowledge sharing 

behavior and organisational commitment of supporting staff at Mahidol University.  

This research is an interactionism model study. The sample of the study 

was 428 Mahidol University staff selected via random-sampling technique. The 

instruments used in the research was questionnaires. The findings from the analysis 

indicated that 1) Mahidol University  supporting staff in local campus, no matter how 

much they had the learning orientation, they still had much knowledge sharing 

behavior as long as they got an organizational support. 2) Mahidol University 

supporting staff at Bangkoknoi campus , no matter how much they had an 

agreeableness, they still had much knowledge sharing behavior as long as they 

worked in an innovative organisation. 3) Mahidol University supporting staff in local 

campus, no matter how much they had knowledge sharing behavior , as long as they 

worked in innovative organisation, or even they worked in no-focused innovative 

organisation, as long as they had knowledge sharing behavior, they still got 

knowledge sharing behavior more than those who got less knowledge sharing 

behavior and worked in non-focused innovative organisation. 

This research also found that an innovative organisation, interpersonal trust, 

conscientiousness personality and learning orientation could predict the knowledge 

sharing behavior at 40.2 % as well as the correlation between the knowledge sharing 

behavior . The last this research found that the correlation between the knowledge sharing 

behavior and organisational commitment was positive   correlation. 
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บทน า 

ความรู้ได้กลายเป็นทรัพยากรอันส าคัญส าหรับองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ซ่ึงเห็นไดจ้ากเร่ืองของการแบ่งปันความรู้ท่ีไดรั้บการสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และถือว่าจะ
เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งต่อประสิทธิผลขององคก์ร เพราะวา่การแบ่งปันความรู้ระหวา่งคนท างานมีนยัส าคญัต่อผล
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังาน และยงัเป็นเสมือนเคร่ืองจกัรในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นส่ิงท่ีท า
ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Amayah.  2013: 454-455; citing Siong; et al.  2011; Willem;& Buelens.  
2007;  Quigley; et al.  2007;& Silvi;& Cuganesan.  2006) และการแบ่งปันความรู้ในสถานประกอบการท าใหเ้กิด
สินทรัพยท์ั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น เกิดคุณค่าและสร้างผลก าไร โดยผา่นทางกิจกรรมในการระบุ จดัเกบ็ การ
เล่าขาน และการแบ่งปันความรู้  (Cockrell ; & Stone.  2010: 841 citing; Liebowitz ;& Chen.2002; Grant.  1996) 
จากความเก่ียวเน่ืองและสมัพนัธ์กนัระหวา่งการแบ่งปันความรู้กบัการจดัการความรู้หรือการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ท าใหก้ารแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ถือเป็นหวัใจส าคญัของและส่ิงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ
ของการจดัการความรู้ เพราะถา้ไม่มีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนความรู้ กจ็ะไม่มีใครรู้ ความรู้ก็จะไม่มีการส่งต่อ
สืบทอดหรือพฒันา สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ได ้(Gagne.  2009: 571; Citing Tannonbaum; & Alliger.  2000: 
12-15; Park; Ribiere; & Schulte.  2004; Yang; & Chen.  2007: 96)  

ทั้งน้ี ในการท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดว้ยการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะใช้
เพียงการสรรหา หรือพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ทกัษะและความช านาญใหก้บัองคก์ร และการส่งเสริมใหบุ้คลากร
มีการแบ่งปันความรู้ในการท างานเพียงอยา่งเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ควรจะใชป้ระกอบกบัการธ ารงรักษาคนดีคน
เก่งท่ีมีความสามารถ ใหบุ้คคลเหล่านั้นไดท้ างานอย่างมีความสุข ดว้ยการบริหารจดัการสมดุลการสนองตอบ
ความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนั คือการสนองตอบความตอ้งการขององคก์รท่ีจะมีคนเก่ง
คนดีมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในการท างาน และการสนองตอบความตอ้งการของพนกังานดว้ยการท่ี
องคก์รท าใหบุ้คลากรอยากมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์รดว้ย เพราะถา้หากบุคคลไม่มีความผกูพนัก็จะออกจาก
องคก์รไปพร้อมกบัความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อองคก์ร ซ่ึงหากพิจารณาถึงการส่งเสริม
ใหค้วามตอ้งการของทั้งสองฝ่ายไดรั้บการตอบสนองโดยต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ การแบ่งปันความรู้ใน
การท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรจะน่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเก้ือกูลส่งเสริมกนัได ้จึงท าให้การศึกษาเร่ืองการ
แบ่งปันความรู้และความผกูพนัต่อองคก์รเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของ
การมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้หรือการศึกษาเช่ือมโยงไปถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหว่างพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้กบัความผกูพนัต่อองคก์ร และท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมคือการวิจยัเก่ียวกบัการแบ่งปันความรู้ส่วน
ใหญ่จะท าในองคก์รภาคเอกชน หรือไม่ก็ในกลุ่มนกัเรียน และมีจ านวนเพียงเลก็นอ้ยท่ีใหค้วามสนใจศึกษาการ
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แบ่งปันความรู้ในองคก์รภาครัฐ  (Amayah.  2013: 454-455 ; citing Hara;& Hew.  2007; Land et al.  2009; Li et al.  
2010; Kwok;& Gao.  2005; Sandhu et al.  2011;& Yusof et al.  2012)   

ดงันั้น การวิจยัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างานในมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเป็น
องค์กรส าคัญในการสร้างผูมี้ความรู้ให้กับสังคม จึงน่าสนใจศึกษา เพราะหากพิจารณาลกัษณะของ
มหาวิทยาลยั อาทิเช่น การมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มต าแหน่งประเภทสนบัสนุน ซ่ึงแบ่งย่อยเป็น         
3 กลุ่ม คือ กลุ่มต าแหน่งสนบัสนุนวิชาการ และกลุ่มต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไปท่ีแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ ระดบั
ปฏิบติัการ(คุณวฒิุปริญญาตรีข้ึนไป) และระดบัช่วยปฏิบติัการ (คุณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี) ส าหรับประเภท
ของส่วนงาน (คณะ) ก็มีความหลากหลาย คือมีส่วนงานสนบัสนุนท่ีไม่มีการเรียนการสอน ส่วนงานท่ีมี
เฉพาะการเรียนการสอน และส่วนงานท่ีมีทั้ งการเรียนการสอนและการบริการทางดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขดว้ย รวมถึงขนาดหน่วยงานตามจ านวนบุคลากรก็มีตั้งแต่จ านวนร้อยคน ไปจนถึงหม่ืนคน และ
อีกประเด็นท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายภายในมหาวิทยาลยัคือท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีแบ่งเป็น 4 
วิทยาเขต ไดแ้ก่ บางกอกนอ้ย พญาไท ศาลายา และวิทยาเขตในต่างจงัหวดั (กาญจนบุรี นครสวรรค์และ
อ านาจเจริญ) แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัก็ยงัคงอยู่ภายใตก้ารขบัเคล่ือนดว้ย ระบบและรูปแบบการ
บริหารงานตามนโยบายผูบ้ริหารท่ีมีความชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั มีระบบโครงสร้าง
การบริหารงาน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมเฉพาะ เปรียบเสมือนรูปแบบของสังคมขนาดใหญ่อีก
ระบบหน่ึงท่ีมีความหลากหลายภายใตเ้อกลกัษณ์เฉพาะ ดงันั้น จึงไดด้ าเนินการวิจยัในมหาวิทยาลยัมหิดล 

ประเด็นท่ีส าคญัประการต่อมาท่ีน่าสนใจส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือการน าผลการศึกษามา
วิเคราะห์อภิปรายประกอบกับข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้ทบทวนมา จะท าให้เห็นถึงความชัดเจนของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรได้
ถูกตอ้งชดัเจนมากยิ่งข้ึน และอาจน ามาสรุปผลความสัมพนัธ์เพ่ือสร้างขอ้เสนอแนะหรือแนวคิดอ่ืนๆ ได้
อย่างน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน และส าหรับการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัมหาวิทยาลยัมหิดล ก็จะ
สามารถน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์นการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ และท าใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อ
องคก์รไดด้ว้ย กจ็ะยิ่งท าใหอ้งคก์รมีศกัยภาพสูงและมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทางสังคม กบัตวัแปรจิตลกัษณะ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยัมหิดลโดยรวม 
และตามแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

2. เพ่ือหาอ านาจการท านายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทา
สังคม จิตลกัษณะเดิม และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัมหิดล
โดยรวม และตามแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้กบัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัมหิดลโดยรวม และตามแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมาก และมีความใฝ่เรียนรู้มาก 

จะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และมีความใฝ่เรียนรู้
ลกัษณะอ่ืนนอกจากน้ี ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

2.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีอยู่ในส่วนงานท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบเนน้นวตักรรม
มาก และมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมาก จะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้อยู่ใน
ส่วนงานท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบเนน้นวตักรรม และมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
ลกัษณะอ่ืนนอกจากน้ี ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

3.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีอยู่ในส่วนงานท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบเนน้นวตักรรมมาก และ
มีความใฝ่เรียนรู้มาก จะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกวา่ผูท่ี้อยูใ่นส่วนงานท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบ
เนน้นวตักรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ลกัษณะอ่ืนนอกจากน้ี   ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

4.บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความไว้วางใจผู ้อ่ืนมาก และมีความใฝ่เรียนรู้มาก จะมี
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีความไวว้างใจผูอ่ื้นและมีความใฝ่เรียนรู้ในลักษณะอ่ืน
นอกจากน้ี ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

5.ตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทางสังคม ไดแ้ก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร  ลกัษณะ
วฒันธรรมองค์กรแบบเน้นนวตักรรม ความไวว้างใจระหว่างบุคคล ตัวแปรจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ ลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบมีส านึกรับผิดชอบ ลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ความใฝ่เรียนรู้ และตวัแปรจิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ ไดแ้ก่ เจตคติต่อการเป็นเจา้ของความรู้ และเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ทั้ง 
8 ตวัแปร สามารถท านายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

6.พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนบัสนุนมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละกลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

 

วธิีการวจิยั 
1. ขอบเขตของการวิจยั 
1.1 ขอบเขตดา้นกรอบแนวคิด และตวัแปรในการวิจยั 
1.1.1 ขอบเขตดา้นกรอบแนวคิดในการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้นวคิดรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม 

(Interactionism model) ของเอนเลอร์และแมกนูสสัน (Endler;& Magnusson.  1976) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชศึ้กษา
พฤติกรรมของบุคคลในเชิงจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรม
บุคคลเขา้กบัสาเหตุดา้นสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ท่ีมาจาก 4 แนวคิด คือ 1) การศึกษาสาเหตุดา้นชีว
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พนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม (Biological approach) ท่ีเช่ือวา่ความสามารถของบุคคล ซ่ึงรวมทั้งความรู้สึกนึก
คิดและการกระท าท่ี มีมาแต่ก าเนิด และความเช่ือท่ีว่าพฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลมาจากยีน และระบบการ
ท างานของร่างกาย  ต่อมาเป็น 2) การศึกษาสาเหตุดา้นบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม (Personality 
approach หรือ Trait approach) ท่ีมีความเห็นวา่บุคลิกภาพและจิตใจดา้นอ่ืน  ๆของบุคคลมีอิทธิพลสูงสุดต่อการแสดง
พฤติกรรม และยงัมี  3) การศึกษาสาเหตุดา้นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม (Behavioral approach) ซ่ึงศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมท่ีเน้นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีอยู่ภายนอกตวับุคคล (Situation หรือ Environment) โดยเห็นว่า
บุคลิกภาพของบุคคลมกัจะแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ จึงเห็นว่าสถานการณ์น่าจะมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลดว้ย และสุดทา้ยเป็น 4) การศึกษาบูรณาการของสาเหตุหลายดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
(Interaction approach) (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน.2550: 85-117)  โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี  

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

1.1.2 ขอบเขตดา้นตวัแปรในการวิจยั 
 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรใช้แนวคิดตามการศึกษาของ โชคชยั ป้ันเทศ (2550) 

ประกอบกบัรายละเอียดความหมายท่ีสรุปไวต้ามความหมายของ ไอเซนเบอร์เกอร์ (Eisenberger; et al. 1986)  
2. ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบเนน้นวตักรรม ใชแ้นวคิดตามการศึกษาของ มรุพงศ ์ 

แยม้โอฐ (2553) ประกอบกบัรายละเอียดการให้ความหมายลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมตาม
แนวคิดของ เวน (Wen.  2008) และบอคและคณะ (Bock ; et al.  2005)  
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 3. ความไวว้างใจระหว่างบุคคล ใชแ้นวคิดตามการศึกษาความไวว้างใจระหว่างบุคคล 
(Interpersonal trust) ของอิสระ  พฒันศึกษา (2546) ประกอบกบัรายละเอียดการใหค้วามหมายของแมคอลิ
สเตอร์ (Mc Allister.  1995)  คุกและวอลล์ (Cook;& Wall.  1980)  เมเยอร์ และชโรแมน (Mayer;& 
Schoorman.1995) คิมและจู (Kim; & Ju.  2008) และบอคและคณะ (Bock ; et al.  2005) ซ่ึงจะเนน้ในการ
ท่ีผูต้อบประเมินการรับรู้ของตนเองต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นหลกั   

4. บุคลิกภาพแบบมีส านึกรับผิดชอบ และบุคลิกภาพแบบประนีประนอมใชแ้นวคิดตาม
การศึกษาของ วรรณวดี  สุขแจ่ม (2554) และแนวคิดของ คอสตา และแมคเคร์ (Costa; & McCrae.  1992)  

5. ความใฝ่เรียนรู้ ใชแ้นวคิดตามการศึกษาของ มาทซเลอร์ และมูเอลเลอร์ (Matzler;& 
Mueller.  2011) ทอมป์สนั ( Thompson.  2013) และวรรณวดี  สุขแจ่ม (2554) 

6. เจตคติต่อการเป็นเจา้ของความรู้ ใชแ้นวคิดตามการศึกษาของ เปง (Peng.  2013) 
และฟอร์ดและสเตเพิลส์ (Ford;& Staples.  2010) โดยเนน้ท่ีจะวดัการเป็นเจา้ของความรู้ของบุคคลเป็น
หลกั โดยวดัเจตคติในสององค์ประกอบคือ  องค์ประกอบทางการรู้คิดเชิงประเมินค่า (Cognitive 
component) และองคป์ระกอบทางความรู้สึก (Affective component)  

7. เจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ใช้แนวคิดตามการศึกษาของ คิม และ จู 
(Kim; & Ju.  2008) บอค และคณะ (Bock ; et al.  2005) อิสระ  พฒันศึกษา (2546) ซู และเซีย(Xu;& Cia.  
2006) และหยาง (Yang.  2008) โดยวดัเจตคติในสององค์ประกอบคือ องค์ประกอบทางการรู้คิดเชิง
ประเมินค่า (Cognitive component) และองคป์ระกอบทางความรู้สึก (Affective component)  

8. พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างาน ผูว้ิจยัไดป้ระมวลสรุปเรียบเรียงจาก
งานวิจยัและบทความทางวิชาการตาม 

9. ความผกูพนัต่อองคก์ร ใชแ้นวคิดตามการศึกษาของ The Gallup Organization และ 
Hewitt Associates  สุธินี เดชะตา (2551)  

10. ลักษณะชีวสังคม ประกอบด้วย ประสบการณ์การท างาน ได้แก่ กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี  5-10 ปี   11-20 ปี  และมากกว่า 20 ปี  ประเภทต าแหน่ง
ประกอบดว้ย ต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  สนบัสนุนทัว่ไประดบัปริญญาตรี และ
สนบัสนุนวิชาการ วิทยาเขตท่ีสงักดั ไดแ้ก่ วิทยาเขตบางกอกนอ้ย  พญาไท  ศาลายา  และต่างจงัหวดั  

1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผูว้ิจัยด าเนินการศึกษากับ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุนซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มต าแหน่งสนบัสนุนวิชาการ (ยกเวน้ต าแหน่ง
ผูช่้วยอาจารย ์ซ่ึงปฏิบติัดา้นการเรียนการสอน แต่มีคุณวฒิุปริญญาโท) และ กลุ่มต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไป 
ท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานในการบริหารจดัการในส านักงานซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไป แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัปฏิบติัการ(คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
และระดบัช่วยปฏิบติัการ (คุณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี) จากฐานขอ้มลูบุคลากร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มี
จ านวน ทั้งหมดจ านวน 6,091 คน  และก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยการ
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ก าหนดโควตา (Quota Random Sampling) โดยใชส่้วนงานระดบัคณะหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยในการ
ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละส่วนงานซ่ึงจ านวนไดจ้ากจากสูตรการหากลุ่มตวัอย่างจากประชากร
ของ Yamane ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน  ร้อยละ 5 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 380.27 คน จาก
การส่งแบบสอบถามทางจดหมายถึงกลุ่มตวัอยา่ง มีผูต้อบกลบัมาและมีขอ้มลูสมบูรณ์ จ านวน 428 ฉบบั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามส าหรับเก็บขอ้มูล ซ่ึงวดัความน่าเช่ือถือ
โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาความเหมาะสมและเท่ียงตรง (validity) หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ถาม
กบัวตัถุประสงค ์หรือเน้ือหา (Index of item Objective Congruence :  IOC) และน าไปทดลองใชก้บั
บุคลากรจ านวน 50 คน เพ่ือทดสอบหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Discrimination) โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item - Total Correlation) แลว้จึงน าร่าง
แบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ชนิดความสอดคลอ้งภายในดว้ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ทั้งน้ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 113 
ขอ้ ใน 6 ส่วน ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่ง และส่วนงานท่ีสังกดั 2)ลกัษณะสถานการณ์ทางสังคม ไดแ้ก่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 
ประกอบดว้ย 10 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.893 ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบเน้นนวตักรรม 
ประกอบดว้ย 10 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.845  และความไวว้างใจระหว่างบุคคลประกอบดว้ย 10 
ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.861  3) จิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ ลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีส านึกรับผิดชอบ
ประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น 0.865  ลักษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
ประกอบดว้ย 10 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.809  และความใฝ่เรียนรู้ ประกอบดว้ย 10 ขอ้ค าถาม    
ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น 0.878 4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติต่อการเป็นเจ้าของความรู้
ประกอบดว้ย 9 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.819  และเจตคติต่อการแบ่งปันความรู้ประกอบดว้ย  10 
ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.846  5) พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ประกอบดว้ย 13 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.845 และ 6) ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 15 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.885       

3. สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย     
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการน าเสนอขอ้มลูทัว่ไป ส่วนการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ถึง 4 จะ
ใชส้ถิติเปรียบเทียบความแปรปรวน 2 ทาง (Two Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี  5 
จะใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) แบบ Enter และการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี  6 ใช้
การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment)  

 

ผลและสรุปผลการวจิยั 
1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ของพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้เม่ือพิจารณาตามตวัแปรการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และความใฝ่เรียนรู้ พบว่าว่า 1) บุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รมากและยงัเป็นผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้มากดว้ยแลว้ 
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หรือแมแ้ต่ 2) บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรมากแต่มีความใฝ่เรียนรู้นอ้ย      
ก็ตามแต่ เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่า ผูท่ี้มีทั้งการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรนอ้ย
และยงัมีความใฝ่เรียนรู้นอ้ยดว้ย โดยพบเฉพาะกลุ่มผูท่ี้สงักดัอยูใ่นวิทยาเขตต่างจงัหวดัเท่านั้น ยงัพบอีกว่า 
3) บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
มากกว่าผูท่ี้มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรน้อยในกลุ่มรวม กลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์การท างาน        
11-20 ปี และมากกว่า 20 ปี  ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภทต าแหน่งสนับสนุนทั่วไประดับปริญญาตรี และ
สนบัสนุนวิชาการและผูท่ี้สงักดัอยูใ่นวิทยาเขตศาลายา  นอกจากน้ี 4) บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการความ
ใฝ่เรียนรู้มากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้นอ้ย ทั้งในกลุ่มรวมและ
ทุกกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี 
ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี  และมากกวา่ 20 ปี กลุ่มผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภทต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไป
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี สนบัสนุนทัว่ไประดบัปริญญาตรี และสนบัสนุนวิชาการ ผูท่ี้สังกดัอยู่ในวิทยาเขต
บางกอกนอ้ย วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา ยกเวน้ในวิทยาเขตต่างจงัหวดั  

2.การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เม่ือ
พิจารณาตามตวัแปรลกัษณะองคก์รแบบเนน้นวตักรรม และลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย พบว่า 1) ในกลุ่มรวมผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมมาก ถึงแมเ้ป็นผูท่ี้มีลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมาก หรือ 2) นอ้ยก็ตาม ต่างก็เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่า ผูท่ี้มี
ทั้งผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยและยงัมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมนอ้ยดว้ย 
และในท านองเดียวกนัในกลุ่มรวมน้ี   3) ถึงแมเ้ป็นบุคคลท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ย แต่ถา้
หากมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมากก็เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากว่า ผูท่ี้ทั้งอยู่ใน
องคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยและยงัมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมนอ้ยดว้ยเช่นกนั และ
เช่นเดียวกนัในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี ท่ีพบวา่ 4) ผูท่ี้อยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรม
มาก ถึงแมเ้ป็นผูท่ี้มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมาก หรือ 5) นอ้ยก็ตาม ต่างเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้ทั้งผูท่ี้อยู่ในองค์กรท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยและยงัมีลกัษณะบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมนอ้ยดว้ย ในการวิจยัยงัพบอีกว่า 6) ในกลุ่มรวมถึงแมเ้ป็นผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบ
เนน้นวตักรรมน้อย แต่ถา้หากมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมากก็เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้มากกว่า ผูท่ี้ทั้ งอยู่ในองค์กรท่ีมีลักษณะแบบเน้นนวตักรรมน้อยและยงัมีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอมนอ้ยดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ส าหรับกลุ่มท่ีสงักดัส่วนงานในวิทยาเขตบางกอกนอ้ย  พบวา่ 7) ผูท่ี้อยู่
ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมมาก 8) หรือนอ้ยแต่ถา้มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมาก เป็น
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีทั้งผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมและมีลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมนอ้ย  นอกจากน้ีพบว่า 9) ผูท่ี้ถึงแมจ้ะอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรม
นอ้ยแต่ถา้หากมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากว่าผูท่ี้อยู่
ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมมากแต่มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมนอ้ย   
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ส่วนในแต่ละกลุ่มย่อยจะพบว่า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จะแปรปรวนไปตามลกัษณะองคก์ร
แบบเน้นนวตักรรมอย่างเดียว ในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี  กลุ่มผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภท
ต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัปริญญาตรี และสนบัสนุนวิชาการ ผูท่ี้สังกดัอยู่ในวิทยาเขตศาลายา และวิทยา
เขตต่างจงัหวดั โดยผูท่ี้มีลกัษณะองคก์รแบบเนน้นวตักรรมมากจะมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้
อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ย และส าหรับในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 
ปี กลุ่มผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภทต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และสนบัสนุนทัว่ไประดบั
ปริญญาตรี และผูท่ี้สังกดัอยู่ในวิทยาเขตพญาไท พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จะแปรปรวนไปตามลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมเพียงอย่างเดียว โดยผูท่ี้มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมากจะมี
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกวา่ผูท่ี้มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมนอ้ย  

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เม่ือ
พิจารณาตามตวัแปรลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบเน้นนวตักรรม และความใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
พบวา่ 1) ผูท่ี้สงักดัอยูใ่นวิทยาเขตต่างจงัหวดัท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมมากถึงแมเ้ป็น
ผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้มาก หรือ 2) น้อย ก็เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้ทั้งอยู่ในองค์กรท่ีมี
ลกัษณะวฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรมน้อยและมีความใฝ่เรียนรู้น้อย 3) แต่ถึงแมจ้ะอยู่ในองค์กรท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมนอ้ย แต่ถา้มีความใฝ่เรียนรู้มากก็ยงัคงมีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้ทั้ง
อยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบเนน้นวตักรรมนอ้ยและมีความใฝ่เรียนรู้นอ้ยเหมือนกนั และพบว่านอกจาก
กลุ่มท่ีสังกดัอยู่ในวิทยาเขตต่างจงัหวดัแลว้ 4) พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แปรปรวนไปตามลกัษณะวฒันธรรม
องคก์รแบบเนน้นวตักรรมอย่างเดียวในกลุ่มรวม กลุ่มประเภทต าแหน่งสนบัสนุนวิชาการ และกลุ่มท่ีสังกดัอยู่ใน
วิทยาเขตศาลายา โดยผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมมากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
มากกวา่ผูท่ี้อยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้นวตักรรมนอ้ย และ 5) พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แปรปรวนไปตาม
ความใฝ่เรียนรู้เพียงอย่างเดียว ในทั้งกลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อย คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี 
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และมากกว่า 20 ปี กลุ่มผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภท
ต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และสนบัสนุนวิชาการ ผูท่ี้สงักดัอยู่ในวิทยาเขต
บางกอกนอ้ย วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา โดยผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้มากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้มากกวา่ผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้นอ้ย โดยยกเวน้เฉพาะกลุ่มท่ีสงักดัอยูใ่นวิทยาเขตต่างจงัหวดัเท่านั้น  

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
เม่ือพิจารณาตามตวัแปรความไวว้างใจระหว่างบุคคลและความใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย พบว่า 1) 
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แปรผนัไปตามความไวว้างใจระหว่างบุคคลเพียงอย่างเดียว คือผูท่ี้มีความไวว้างใจ
ระหวา่งบุคคลมากเป็นผูท่ี้เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกวา่ผูท่ี้มีความไวว้างใจระหว่างบุคคลนอ้ย 
โดยพบในกลุ่มรวม กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี  กลุ่มผู ้
ท่ีอยูใ่นกลุ่มประเภทต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัปริญญาตรี และสนบัสนุนวิชาการ  ผูท่ี้สงักดัอยูใ่นวิทยาเขต
พญาไท วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตต่างจงัหวดั และ2) พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แปรผนัไปตามความใฝ่
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เรียนรู้เพียงอย่างเดียว คือผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้มากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีความใฝ่
เรียนรู้น้อย โดยพบในทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี 
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี กลุ่มผูท่ี้อยู่ในกลุ่มประเภท
ต าแหน่งสนบัสนุนทัว่ไประดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี สนบัสนุนทัว่ไประดบัปริญญาตรี และสนบัสนุนวิชาการ ผูท่ี้
สงักดัอยูใ่นวิทยาเขตบางกอกนอ้ย วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตต่างจงัหวดั  

5. การวิเคราะห์อ านาจการท านายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากตวัแปรลกัษณะสถานการณ์
ทางสังคม ไดแ้ก่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบเนน้นวตักรรม ความ
ไวว้างใจระหว่างบุคคล ตวัแปรจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ ลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีส านึกรับผิดชอบ ลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ความใฝ่เรียนรู้ และตวัแปรจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ไดแ้ก่ เจตคติต่อ
การเป็นเจา้ของความรู้ และเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ พบว่าในกลุ่มรวมกลุ่มตัวแปรจิต
ลกัษณะเดิมสามารถท านายได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.7) รองลงมาตามล าดับ คือ กลุ่มตัวแปรลกัษณะ
สถานการณ์ทางสังคม (ร้อยละ 11.6) และกลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (ร้อยละ 1.6) กลุ่มตวั
แปรลกัษณะสถานการณ์ทางสังคมมีเพียง ลักษณะวฒันธรรมองค์กรแบบเน้นนวตักรรม และความ
ไวว้างใจระหว่างบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (r= 0.133 และ 0.187) ส าหรับ
กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะเดิม มีเพียงลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีส านึกรับผิดชอบ และความใฝ่เรียนรู้ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (r=0.124 และ 0.417) ส่วนในกลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะตาม
สถานการณ์มีเพียงเจตคติต่อการเป็นเจา้ของความรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้      
(r=0.141) ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มตวัแปรสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ไดร้้อยละ 40.2 ใน
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ี ทั้ง 3 กลุ่มกลุ่มตวัแปรสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ไดใ้นกลุ่มรวม กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี และกลุ่มท่ีสงักดัในวิทยาเขตต่างจงัหวดั  

6. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างานกบัความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการท างานมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรสายสนบัสนุน ทั้งในกลุ่มรวมและแต่ละ
กลุ่มลกัษณะชีวสงัคม ในระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัพบประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจคือ จากการพบปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่าง การรับรู้

การสนับสนุนจากองค์กรและความใฝ่เรียนรู้ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะองค์กรแบบเนน้วตักรรมและ
ลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม หรือแมแ้ต่ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะองค์กรแบบเน้นวตักรรม
และความใฝ่เรียนรู้ ท าให้ทราบไดว้่าทั้ง การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร  ลกัษณะองค์กรแบบเนน้วตั
กรรม  ลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม หรือความใฝ่เรียนรู้เป็นตวัแปรร่วมกนัช่วยเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ เพราะจากผลการวิจยัท่ีพบวา่การมีคู่ระหวา่งการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 
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หรือการอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้วตักรรม หรือการมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม หรือ
การเป็นผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้อย่างใดอย่างหน่ึงมาก แมจ้ะมีอย่างควบคู่กบัการมีการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์ร การอยูใ่นองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบเนน้วตักรรม ลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม การเป็นผูท่ี้มี
ความใฝ่เรียนรู้นอ้ย กเ็พียงพอท่ีจะท าใหมี้พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่าผูท่ี้มีการมีคู่ตวัแปรการรับรู้
การสนบัสนุนจากองค์กร กบัการอยู่ในองค์กรท่ีมีลกัษณะแบบเนน้วตักรรม หรือลกัษณะบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม หรือการเป็นผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้น้อย สอดคล้องกับการวิจัยใช้ตัวแปร การรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ร มีลกัษณะองคก์รแบบเนน้วตักรรม ลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอม หรือความ
ใฝ่เรียนรู้ มาศึกษากบัการแบ่งปันความรู้ ไดแ้ก่ ผลการวิจยัของ ฟอร์ดและสเตเพิลส์  (Ford;& Staples:  
2010) ท่ีพบว่า การไดรั้บการสนบัสนุนจากการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัเจตนาในการแบ่งปันความรู้แบบ
แบ่งส่วน หรือโชคชยั  ป้ันเทศ (2550) พบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้กบัการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กร นอกจากน้ี มรุพงศ์  แยม้โอฐ (2553) ยงัพบว่าวฒันธรรมแบบเน้นการ
สนับสนุนมีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัในองค์กร  ส่วนลกัษณะองค์กรแบบเน้นวตั
กรรมพบในผลการวิจยัของ บอค และคณะ (Bock ; et al.:  2005) ท่ีพบว่าบรรยากาศการมีนวตักรรมมี
ความสมัพนัธ์กบั เจตนาในการแบ่งปันความรู้ ทั้งความรู้ฝังลึกและความรู้ชดัแจง้ เช่นเดียวกบั มรุพงศ ์ แยม้
โอฐ (2553) ท่ีพบว่าวฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรมมีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัใน
องคก์ร ส าหรับลกัษณะบุคลิกภาพแบบประนีประนอมพบในการวิจยัของ ซู และเชีย (Xu;& Cia.:  2006) 
พบว่าความเห็นอกเห็นใจท่ีเป็นลกัษณะของความประนีประนอมมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการแบ่งปัน
ความรู้ และมาทชเลอร์และคณะ (Matzler;et al.:  2008)  ไดพ้บความสัมพนัธ์ระหว่าง ความประนีประนอม 
(Agreeableness) ว่ามีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งปันความรู้ และความใฝ่เรียนรู้พบในการวิจยัของมาทชเลอร์ 
และมูลเอลเลอร์ (Matzler;& Mueller:  2011) พบว่า ความใฝ่เรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งปันความรู้ 
เช่นเดียวกบัการวิจยัท่ี มาทชเลอร์และคณะ (Matzler;et al.:  2008) ท่ีพบความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเปิด
กวา้งต่อการเรียนรู้ (Openness) กบัการแบ่งปันความรู้ นอกจากน้ีในงานวิจยัของ หยาง (Yang :  2008) ก็พบ
อีกวา่ เจตคติต่อการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัการแบ่งปันความรู้  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าลกัษณะองค์กรแบบเน้นนวตักรรม และลกัษณะบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอมมีผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ท าใหม้หาวิทยาลยัมหิดลน าไปใชใ้นการส่งเสริมใหเ้กิด
ลักษณะองค์กรแบบเน้นนวัตกรรมในองค์กร โดยเฉพาะในกลุ่มผู ้ท่ี มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ก็จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะด าเนินการโดยทัว่ไป 
หรือเน้นในกลุ่มบุคลากรท่ีเร่ิมมีประสบการณ์การท างาน คือ 5-10 ปี หรือในส่วนงานท่ีอยู่ในวิทยาเขต
บางกอกนอ้ย  แต่ถา้หากมีการส่งเสริมใหเ้กิดลกัษณะองคก์รแบบเนน้นวตักรรมในองคก์รแลว้จะท าใหเ้กิด
การแบ่งปันความรู้มากยิ่งข้ึนเช่นกนัถา้ด าเนินการในกลุ่มผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้ ท่ีปฏิบติังานในส่วนงานท่ีอยู่
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ในวิทยาเขตต่างจงัหวดั คือ กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรืออ านาจเจริญ  นอกจากน้ีแลว้ การท่ีจะท าใหเ้กิด
การแบ่งปันความรู้ให้ไดดี้ในวิทยาเขตต่างจงัหวดัดงักล่าวจะตอ้งให้ความส าคญักบัการท่ีส่วนงานหรือ
ผูบ้ริหารในวิทยาเขตจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนโดยเฉพาะกบักลุ่มผูท่ี้มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบใฝ่เรียนรู้ 

2. เน่ืองจากเป็นการด าเนินการวิจยัเฉพาะในมหาวิทยาลยัมหิดล หากจะน าผลการวิจยัในคร้ัง
น้ีไปปรับประยกุตใ์ชใ้นองคก์รอ่ืน ถึงแมจ้ะมีลกัษณะเป็นองคก์รในรูปแบบของมหาวิทยาลยัควรพิจารณา
ความเหมือนหรือตามแตกต่างระหวา่งหน่วยงานท่ีจะน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับประยกุตใ์ช ้ใหเ้หมาะสม 

 3. จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีน่าสนใจนอกจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งใน
กลุ่มลกัษณะสถานการณ์ทางสังคม กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะเดิมหรือแมแ้ต่ กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แลว้ ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้กับความผูกพนัต่อองค์กรซ่ึงน่าสนใจท าการศึกษาเพ่ือทดสอบความถูกตอ้งให้มีความ
สมบูรณ์ ต่อยอดองค์ความรู้ทั้ งในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แลว้ ยงัมีประเด็นส าหรับ
การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รจากตวัแปรทางดา้นการแบ่งปันความรู้หรือการจดัการความรู้ใน
องคก์รท่ีจะเปิดมุมมองใหม่ หรือต่อยอดองคค์วามรู้เดิมใหค้รอบคลุมถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 
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วธีิการสืบสานประเพณแีห่นาคโหด ชุมชนบ้านโนนเสลา ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว 
จงัหวดัชัยภูม ิ

 

ผู้วจิยั  ร้อยต ำรวจโทหญิง ศรัณยำ  คุณช่ืน,อำจำรยท่ี์ปรึกษำ พนัต ำรวจเอก ดร.กำรุณย ์บวัเผื่อน  
รำยงำนกำรศึกษำอิสระปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
วิทยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

 

บทคดัย่อ 

กำรวิจยัเร่ืองวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอ
ภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคัญ 
ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้ควำมรู้ประเพณีแห่นำคโหด จ ำนวน 20 รำย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด และน ำขอ้คน้พบจำกกำรวิจยัไปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำร 
เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผลวิจยัพบวำ่ 

ด้านการอนุรักษ์  แห่นำคโหดเป็นกำรบวชหมู่ท่ีท ำกนัมำแต่ไหนแต่ไรเกิดข้ึนเม่ือมีคนมำ
อำศยัอยูใ่นชุมชน เดิมเรียกประเพณีน้ีวำ่อุปสมบทหมู่ หรือบุญบวชประจ ำปีของชุมชนโนนเสลำ งำนบวช
น้ี จดัข้ึนในเดือนหก แต่เร่ิมมีกำรเขำ้นำคแต่เดือนส่ี ใหค้นท่ีสมคัรใจจะบวชไปเขำ้นำคเรียนรู้ธรรมะแลว้               
ก็ฝึกครองนำค เอำนำคข้ึนคนัหำมเซ้ิงกนัพองำม ชำวบำ้นท่ีไดร่้วมงำนก็สนุกสนำนกนัไปแถมยงัไดบุ้ญ
ดว้ย แห่นำคโหดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงำนบวชหมู่  เด่นดงัข้ึนมำจนไดรั้บฉำยำว่ำ แห่นำคโหด ชำวบำ้น
โนนเสลำมีจิตใจศรัทธำ และยึดมนัในประเพณีน้ีมำก ซึมซบัมำจำกรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง โดยกำรไดเ้ห็น 
ไดร่้วมงำนมำตั้งแต่เกิดจนโต อำศยัตอนเขำ้นำค สั่งสอนคุณธรรมใหไ้ดรู้้ ไดศึ้กษำ ไดป้ฎิบติักนัจริงๆจงัๆ 
ทุกคนท่ีเกิดเป็นคนโนนเสลำ จะบวชทั้งทีกข็อใหบ้วชท่ีน้ี หรือจะบวชสักคร้ังตอ้งข้ึนคนัหำม คนัหำมเป็น
เอกลกัษณ์ของประเพณีน้ี ชำวบำ้นพร้อมเพรียงกนัในกำรตั้งขบวนแห่ กำรจดัพิธีในกำรแห่ เป็นภูมิปัญญำ
มีท่ีน่ีท่ีเด่ียวท่ีอุปสมบทหมู่  

ด้านการฟ้ืนฟู  แห่นำคโหดมีปรำชญ์เป็นคนพำชำวบำ้นด ำเนินกำรดำ้นขนบธรรมเนียมท่ี
ตอ้งปฎิบติั ลกัษณะของปรำชญ์จะเป็นพวกบวชหลำยพรรษำ มีศิลปะในกำรพูด บวชมำนำนเคยเทศน์ 
สมยัก่อนน้ีแห่นำคใชก้ลองยำว กลองร ำมะนำเป็นเคร่ืองดนตรีใหจ้งัหวะ ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นเคร่ืองดนตรี
ใส่รถแห่ คนในชุมชนรู้หนำ้ท่ีกนัดีอยูแ่ลว้ คนท่ีจะบวชควรเขำ้นำคเพ่ือเรียนรู้พระธรรมค ำสอน คนมำดูมำ
เท่ียว เขำ้ใจในประเพณีน้ีมำกข้ึน ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ประชำสัมพนัธ์ให้ไดรั้บกำรตอบรับจำกคนทัว่ไป
มำกข้ึนทุกปี 
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ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม  ประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำควรไดรั้บกำร
ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท ำให้ดีเด่น มีช่ือเสียงระดบัประเทศ และใหอ้งคก์รส่วน
ทอ้งถ่ินเขำ้มำสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งแหล่งเรียนรู้  ประเพณีแห่นำคโหดไดรั้บเชิญใหไ้ปสำธิตในงำนต่ำงๆ               
ซ่ึงประเพณีน้ีอยู่ไดน้ำนเพรำะชำวบำ้นเคร่งครัดปฎิบติักนัมำ  คนถ่ินอ่ืนช่ืนชมกำรจดังำนโดย พ่อนำค                    
แม่นำคช่วยกนัออกเงินในกำรบวชของบุตรหลำน ปัจจุบนัมีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เขำ้มำสนบัสนุน
เงินทุกปี 

ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กำรท ำเอกสำรแผ่นพบัเพ่ือแจกจ่ำย คนท่ีมำเท่ียวงำน 
รำยกำรทีวีแต่ละช่องมำท ำข่ำวในงำนประเพณีแห่นำคโหดเป็นประจ ำทุกปี  กำรประชำสัมพนัธ์เร่ิมจำกใน
ชุมชนก่อนโดยหอกระจำยข่ำวในชุมชน ท ำใหมี้กำรพูดกนัปำกต่อปำก และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตูมเป็นคนจดัท ำขอ้มลูลงไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต  

  
ค าส าคัญ   วิธีกำรสืบสำน,ประเพณีแห่นำคโหด 
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Researcher: Pol.Lt. Saranya Khunchuen; Advisor: Pol.Col.Garoon Buapheun, Ph.D. 

Term Paper for Independent Study, Master of Public Administration in 
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Abstract  

The research on the continuity of Nak Hod (rough ordination ceremony) 

procession tradition in Ban Non Salao Community, Nong Tum Sub-district, Phu 

Khiao District, Chaiyaphum Province has applied the qualitative research 

methodology by conducting in-depth interviews with 20 key informants consisted of  

local scholars with thorough knowledge in the tradition of Nak Hod procession. The 

research’s objective is to study the continuity of the tradition as well as elaborating 

the findings into strategies and projects to achieve the tradition’s sustainability. There 

are discoveries as follows:   

In preservation: Nak Hod or the rough ordination procession is the public 

ordination event that has been carried out for a long time. Before, it was regarded as 

the community’s public ordained ceremony or annual ordination-merit event held in 

the sixth month. But the beginning can be done since the fourth month in which those 

aspirants to be ordained can start learning about the teachings of Buddha and 

preparing for monkhood. They later get on the litter and paraded around the village. 

Dancing participants in the event are also believed to receive merit from joining it. 

The tradition then gains popularity and earns the reputation “Nak Hod.” The residents 
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of Non Salao follow the tradition and pass on the wisdom to the next generation. 

Many have passed and participated, even ordained in this event. Men of Non Salao 

community who wish to be ordained always hope to join in the ordination at their 

hometown, or once in a lifetime get the chance to go up on the litter and be paraded 

around in order to get a glimpse of their local tradition. Here, it is the only place that 

still preserves the custom of public ordination.  

In rehabilitation: During Nak Hod procession, local scholars would 

instruct villagers on which tradition and custom to follow. These scholars are the one 

who have been ordained for a long period and possess the gift of rhetoric art. Before, 

traditional tom-tom and tambourine were used as musical instruments but nowadays 

musical bands would be performing during the procession. With everyone ranging 

from local residents, the about-to-be-ordained aspirants, to tourists knowing the part 

to participate in the event, the tradition is gaining more and more popularity every 

year.  

In support and promotion: The tradition of Nak Hod procession in Ban 

Non Salao community is promoted to be cultural touristic destination and becomes 

well-known nationwide. This has attracted the attention of local administrative 

agencies to play a part in setting up the learning centre. The tradition is featured in 

many events, which, part of the appreciation must go to the villagers’ dedication in 

continuing the tradition. Before, only the parents of the ordination aspirants would be 

paying for the event, but now district administrative agencies also support the 

tradition financially.   

In broadcasting and public relations: Informative brochures are 

distributed for visitors and television channels broadcast the event every year. The 

public relations aspect can start within the community through the community’s 

broadcasting center which is later developed into words-of-mouth. Also, Nong Tum 

administrative agency can promote the tradition by putting its details on the internet.  

  

Keywords: Continuity, tradition of Nak Hod procession 
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บทน า 

หำกจะเอ่ยถึงประเพณีบุญบวชนำคแลว้ กค็งมีทุกหมู่บำ้นทุกต ำบล ทุกอ ำเภอทุกจงัหวดั แต่ท่ี            
บำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ นบัว่ำไดสื้บสำนประเพณีบวชนำคท่ีแปลก
ประหลำดและโหดท่ีสุดมีแห่งเดียวในโลก กล่ำวคือ “ประเพณีแห่นำคโหด”  เป็นประเพณีหน่ึงของ
ชำวบำ้นโนนเสลำซ่ึงเป็นหมู่บำ้นท่ีเก่ำแก่ ของอ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีกำรรักษำวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีงำนอุปสมบทหมู่ โดยมีควำมเช่ือว่ำผูช้ำยท่ีนบัถือศำสนำพุทธเม่ืออำยุครบ 20 ปี
แลว้ตอ้งบวชทดแทนบุญคุณบิดำมำรดำ หำกใครท่ีมีลูกชำยถือว่ำมีบุญวำสนำท่ีจะไดบ้วชทดแทนบุญคุณ
บิดำมำรดำ หำกใครไม่มีลกูชำยบำงคนจะขอเอำลกูชำยคนอ่ืนมำเล้ียง หรือกข็อเป็นเจำ้ภำพบวชให ้บำ้นใด
ท่ีจะท ำกำรบวชลูกชำยจะตอ้งมีกำรเตรียมอำหำร เคร่ืองบวชต่ำง ๆ เช่น บำ้งก็จะไปขอบ่อปลำตำมญำติพ่ี
นอ้ง หรือกจ็ะไปหำซ้ือนุ่นไวท้ ำท่ีนอน หมอนไวใ้หล้กูชำยใส่งำนบวช งำนบวชจะถือเอำข้ึน 1 ค ่ำเดือนหก 
ถึงแรม 15 ค ่ำเดือนเดือนหกของทุกปี (http://110.170.186.163/moc_new/album/54153/ ,สืบคน้เม่ือ 6 
ตุลำคม 2556 : 20.25.) 

ประเพณีอุปสมบทหมู่  บ้ำนโนนเสลำมีลักษณะและสำระส ำคัญเหมือนกับประเพณี
อุปสมบททั่วไป จะมีควำมแตกต่ำงบ้ำงเล็กน้อยเก่ียวกับรำยละเอียด โดดเด่นคือ กำรแห่นำค                    
จะมีวิธีกำรแตกต่ำงจำกท่ีอ่ืน เพรำะใชวิ้ธีกำรท่ีค่อนขำ้งรุนแรง หรือท่ีเรียกกนัว่ำ “โหด” และเป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไปวำ่ “แห่นำคโหด” ไม่มีขอ้มลูชดัเจนวำ่ ประเพณีน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่เม่ือใด แต่มีควำมเช่ือว่ำ เกิดข้ึนตั้งแต่
โบรำณพร้อม ๆ กบักำรก่อตั้งหมู่บำ้นมำหลำยร้อยปี เพรำะประชำชนในหมู่บำ้นเป็นพุทธศำสนิกชน และ
กำรบวชเป็นวิถีของชำวพุทธทุกคน และมีกำรปฏิบัติสืบทอดกันมำอย่ำงจริงจังมำกข้ึนตั้ งแต่ปี2514                       
มำจนถึงปัจจุบนั (https://sites.google.com/site/traditiondee ,สืบคน้เม่ือ 7 ตุลำคม 2556 : 11.30 น.)   

กำรบวชน้ีบำงคนก็จะพำลูกไปบวชเอง ส่วนอีกกลุ่มก็จะบวชรวมกันท่ีว ัดบุญถนอม             
พัฒนำรำม (ว ัดนอก) และวัดตำแขก(วัดใน) พอถึงเดือนส่ี ผู ้เป็นพ่อก็จะพำลูกชำยไปฝำกไว้กับ               
เจำ้อำวำสทั้งสองวดัแลว้แต่ใครจะสมคัรใจบวชท่ีวดัไหน โดยถือขนั 5 คือเทียน 5 คู่ ดอกไม ้5 คู่                               
เจำ้อำวำสรับไวเ้ป็นนำค จำกนั้นเจำ้อำวำสก็จะสอนใหรู้้จกัพระวินยัศีลทั้ง 227 ขอ้ หลกัธรรมและค ำสวด
มนต ์พอถึงวนัข้ึน 15 ค ่ำเดือน 5 กจ็ะมีพิธีเอำพระลงสงฆน์ ้ำ จนถึงวนัแรม 15 ค ่ำ จะเอำพระข้ึนหลงัจำกเอำ
พระลงสงฆน์ ้ำเจำ้อำวำสจะใหน้ำคปรงผมโกนหวั และตอ้งมีกิจกรรมธรรมวดัสวนมนตเ์ชำ้และเยน็ทุกวนั 
โดยให้ถือศีล 8 เวลำกลำงวนัก็จะให้อยู่ในชุดนำคแล้วออกเดินทำงขอขมำญำติพ่ีน้องในหมู่บ้ำน                        
และหมู่บำ้นต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม ตกตอนเย็นตอ้งเขำ้วดัซ่ึงนำคจะตอ้งนอนท่ีวดัทุกคืนห้ำมเขำ้ไป
นอนในหมู่บ้ำน หำกใครจะไปไหน ไม่ว่ำจะกลับบ้ำน ไปท ำธุระ ท ำงำนช่วยพ่อแม่ จะต้องแจ้งให ้                   
เจำ้อำวำสทรำบทุกคร้ัง (http://110.170.186.163/moc_new/album/54153/ ,สืบคน้เม่ือ 6 ตุลำคม 2556 : 
20.25.) 
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ก่อนถึงวนังำนพ่อนำคแม่นำคแต่ละวดัและกรรมกำรหมู่บำ้นก็จะตกลงกันว่ำปีน้ีจะจ้ำง 
มหรสพ จะเอำภำพยนตร์ หรือหมอล ำ คณะไหน เสร็จแลว้ก็จะเตรียมงำนหำอำหำร ส่ิงท่ีขำดไม่ไดเ้ลยคือ
ขนมจีน  สมยันั้นจะไม่มีโรงงำนท ำขนมจีนญำติพ่ีน้องตอ้งเอำขำ้วสำรจำ้วไปหมกัก่อนวนังำนสำมวนั   
ส่วนแม่นำคก็จะเดินทำงไปบอกญำติพ่ีนอ้งตำมหมู่บำ้นว่ำจะบวชให้ลูกชำย  ญำติพ่ีน้องต่ำงก็จะแสดง
ควำมยินดีกบัเจำ้ภำพท่ีลกูชำยจะบวช  จำกนั้นวนังำนญำติพ่ีนอ้งและคนในหมู่บำ้น ท่ีไปท ำงำนต่ำงจงัหวดั
หรือในกรุงเทพฯ จะเดินทำงมำร่วมงำน  วนังำนนำคทุกองค์ก็จะมำรวมกันท่ีวดัและมีพิธีกำรสู่ขวญั                
โดยหมอขวญั ซ่ึงเป็นกำรเรียกขวญัใหม้ำอยู่กบัเน้ือกบัตวั และพรรณนำถึงพระคุณของแม่ ว่ำกำรท่ีแม่อุม้
ทอ้งอยู ่9 เดือนนั้นแม่มีควำมทุกขย์ำกล ำบำกขนำดไหน แม่ตอ้งอดอำหำร แม่อยำกจะกินน ้ำพริกก็เป็นห่วง
ลูกท่ีอยู่ในทอ้ง ตลอดระยะเวลำ 9 เดือน วนัท่ีแม่ตอ้งกำรคือวนัน้ีวนัท่ีแม่ไดบ้วชลูก แม่จะไดเ้กำะชำย
ผำ้เหลืองลกูข้ึนสวรรค ์เม่ือนำครู้ถึงควำมยำกล ำบำกของแม่ นำคบำงองคข์ณะท่ีหมอสู่ขวญัก็จะน ้ำตำไหล
ร้องไห้ซำบซ้ึงถึงบุญของแม่  เม่ือสู่ขวญัเสร็จแลว้ก็จะข้ึนคำนหำมแห่รอบหมู่บำ้นระยะทำงประมำณ                        
2 กิโลเมตร ใชเ้วลำนำนประมำณ 4 ชัว่โมง ขณะท่ีแห่จะใชก้ลองยำวล ำมะนำมำตี กำรแห่ก็จะมีเพ่ือน ญำติ 
ฟ้อนร ำไปตำมจงัหวะเสียงดนตรี และในระหวำ่งทำงกจ็ะมีกำรโยนนำคไปตำมจงัหวะเสียงกลอง และญำติ
พ่ี น้ อ ง ก็ จ ะ ค อ ย รั บ เ พ ร ำ ะ กลัว น ำ ค ตก  ห ำ กน ำ คตก ถึ ง พ้ื นห รื อ เ ลื อ ด ออกจะบวช ไ ม่ ไ ด ้
(http://110.170.186.163/moc_new/album/54153/ ,สืบคน้เม่ือ 6 ตุลำคม 2556 : 20.25.) 

ส ำหรับครอบครัวท่ีมีบุตรชำย  เยำวชนในหมู่บ้ำนมีควำมคิดและค่ำนิยมว่ำ “เกิดมำเป็น                 
เด็กโนนเสลำ เด็กโนนเสลำถำ้เป็นผูช้ำยตอ้งผ่ำนคำนหำมทุกคน ใครไม่ผ่ำนคำนหำมก็ไม่ใช่เด็กโนน
เสลำ”  ประเพณี"แห่นำคโหด" จึงเป็นด่ำนส ำคัญท่ีสุดในชีวิตลูกผูช้ำย และควำมท้ำทำยคนหนุ่มใน
หมู่บำ้นท่ีมีอำยุครบบวชตอ้งเผชิญส ำหรับคนหนุ่มในหมู่บำ้น ก่อนจะไดมี้โอกำสเขำ้สู่ร่มกำสำวพสัตร์       
ซ่ึงไม่มีหนุ่มคนไหนในหมู่บ้ำนกล้ำปฏิเสธ ท่ีจะไม่ผ่ำนประเพณีน้ี   และหำกใครปฏิเสธก็จะ                                     
ถูกตรำหน้ำว่ำ  "บ่ใจ" หมำยควำมว่ำ ใจไม่กล้ำ จึงเป็นเ ร่ืองศักด์ิศรีของลูกผู ้ชำยใจนักเลงด้วย
(http://110.170.186.163/moc_new/album/54153/ ,สืบคน้เม่ือ 6 ตุลำคม 2556 : 20.25.) 

ชุมชนบ้ำนโนนเสลำ เป็น 1ใน 8 หมู่บ้ำน ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ               
เม่ือประมำณ 200 ปีก่อน มีพ่อเฒ่ำโอ พ่อเฒ่ำไกร และพ่อเฒ่ำมัน่ น ำลูกหลำนอพยพจำกบุ่งอีโต ้            
เพ่ือหำท่ีท ำกิน เดินทำงจนมำพบท่ีดอนท่ีมีไม ้"กระเลำ"ข้ึนริม "ห้วยโจด" พ้ืนท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์มำก
เหมำะต่อกำรตั้งถ่ินฐำน และเพำะปลูก จึงไดส้ร้ำงบำ้นเรือนในเวลำต่อมำ ต่อมำมีคนอพยพหนีภยัน ้ำท่วม
จำก "บำ้นตูม" ซ่ึงอยูห่่ำงไปทำงทิศเหนือ2 กิโลเมตร จึงมีผูค้นมำตั้งถ่ินฐำนเพ่ิมข้ึน และประกอบกบัมีผูค้น
อพยพหนี"เสือโคร่ง" จำกบำ้น "น้อยโนนหนำมแท่ง" ทำงทิศตะวนัออก 2 กิโลเมตรจึงท ำให้ชุมชน
ขยำยตวัมำกข้ึนจำก "บำ้นโนนกระเลำ" เดิม เม่ือเวลำผ่ำนไปหลำยชัว่อำยุคนกำรเรียกช่ือหมู่บำ้น จึงเพ้ียน
ไปจำกเดิมเป็นบำ้น "โนนเสลำ" ในปัจจุบนัปัจจุบนับำ้นโนนเสลำ เป็นชุมชนใหญ่ จึงตอ้งมีกำรแบ่งกำร
ปกครองออกเป็น 6 หมู่บำ้น คือ บำ้นโนนทนั หมู่ 5 บำ้นโนนเสลำ หมู่ 6 บำ้นประชำสำมคัคีหมู่ 8 ซ่ึงแยก
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ออกไปจำกบำ้นโนนเสลำโนนทนั เม่ือปี พ.ศ. 2522เน่ืองจำกมีประชำกรค่อนขำ้งหนำแน่น บำ้นโนนทนั 
หมู่ 10 บำ้นโนนเสลำหมู่ 11 และบำ้นโนนทนั หมู่ 12 ดำ้นอำชีพของชำวบำ้นคือ อำชีพเกษตรกรรม ท ำนำ 
ท ำไร่ เล้ียงววั และอำชีพเสริมของหมู่บำ้นท่ีเล่ืองช่ือ คือ กำรทอผำ้ขิตและกำรจกัสำน  ดำ้นประเพณี                       
ท่ีส ำคญัคือ "ประเพณีแห่นำคโหด" มีหน่ึงเดียวในโลก ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวมำชมประเพณีดงักล่ำวเป็นประจ ำ
ทุกปี (http://www.gotoknow.org/posts/395543 ,สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 ตุลำคม 2556 :เวลำ 11.30 น.) 

ประเพณีอุปสมบทถือว่ำเป็นประเพณีอันส ำคัญท่ีพุทธศำสนิกชนชำวไทยทุกคนควร                    
ท ำนุบ ำรุงและรักษำไวใ้หอ้ยูคู่่ประเทศไทย และงำนประเพณีอุปสมบทหมู่ “แห่นำคโหด” ชุมชนบำ้นโนน
เสลำ ต ำบลหนองตูม อ  ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ เป็นงำนอุปสมบทท่ียึดถือตำมแนวประเพณีอุปสมบทซ่ึง
มีอยู่ทัว่ทุกทอ้งถ่ินไทย และยงัเป็นประเพณีท่ีแปลกโดยเฉพำะวิธีกำรแห่นำคท่ีสะทอ้นถึงงำนประเพณีท่ี
สอดแทรกกศุโลบำยและควำมสนุกสนำนท ำใหช้ำวบำ้นมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีกนั  

ดังนั้ นผู ้วิจัยมีควำมสนใจศึกษำวิธีประเพณีแห่นำคโหด ของชุมชนบ้ำนโนนเสลำ                    
ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด เพ่ือน ำ
ขอ้คน้พบไปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดใหเ้กิด
ควำมยัง่ยืนต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำวิธีกำรสืบ
สำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ดงัเช่น ประวติั
ควำมเป็นมำของประเพณีไทยนั้นมีมำนำนแลว้ ซ่ึงก็มีสำเหตุมำจำกกำรท่ีวิทยำศำสตร์ไม่เจริญกำ้วหน้ำ 
ฉะนั้นเม่ือเวลำเกิดภยัพิบติัข้ึน มนุษยจึ์งตอ้งออ้นวอนร้องขอในส่ิงท่ีตนคิดว่ำจะช่วยได ้ พอภยันั้นผ่ำนพน้
ไปแลว้ มนุษยก์็จะแสดงควำมร่ืนเริงรู้คุณต่อส่ิงนั้นๆดว้ยกำรบูชำเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนตำมควำมเช่ือ
ควำมรู้ของตน ต่อมำเม่ือควำมรู้ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์เจริญข้ึน ส่ิงท่ีเคยท ำเป็นประเพณีย่อมเปล่ียนและ
เลือนรำงไปดว้ย บำงประเพณีก็สูญหำยไป แต่บำงประเพณีก็ยงัมีอยู่สืบเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั  ควำมจริง
ประเพณีอำจจะเป็นเร่ืองของควำมเช่ือเหลวไหล ซ่ึงเป็นควำมเช่ือของหมู่คนท่ีขำดหลกัวิชำกำร แต่ใน
ขณะเดียวกนัประเพณีต่ำงๆ ก็เป็นเคร่ืองบอกถึงควำมเจริญของชิตนั้นๆ ไดเ้ป็นอย่ำงดี เพรำะประเพณีแต่
ละอนักเ็ป็นสมบติัคู่ชำตินั้น เป็นกำรรักษำควำมเช่ือตำมบรรพบุรุษ (สุพตัรำ สุภำพ.2541)ประเพณีเป็นกำร
กระท ำกิจกรรมทำงสังคมท่ีผูค้นส่วนใหญ่ถือปฎิบติัสืบต่อกนัมำ ประเพณีเป็นบรรทดัฐำนเก่ียวกบักำร
ด ำเนินชีวิต ตำมควำมคิดควำมเช่ือปฎิบัติเพ่ือควำมเจริญแห่งตนและสังคม ประเพณีเป็นผลมำจำก
ส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติ และสังคมเม่ือเกิดปัญหำข้ึนมำ มนุษยก์็พยำยำมหำวิธีแกปั้ญหำ แนวปฎิบติักำร
แกปั้ญหำทำงธรรมชำติของคนในสมยัก่อนๆ มกัอำศยัควำมเช่ือ เช่น แม่พระธรณี แม่พระคงคำไดใ้หท่ี้อยู่
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ท่ีอำศยั ใหค้วำมสมบูรณ์แก่ไร่นำ ใหไ้ดอ้ำบไดกิ้น ดงันั้นจึงมีประเพณีกำรบวชพระ เพ่ือสร้ำงบุญแผ่กุศล
ผลบุญสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำ(บรรเทิง พำพิจิตร.2549) วิธีการ หมายถึง วิธีปฎิบติัตามหลกัการเป็น
ขั้นตอนอย่างมีระบบ (พจนานุกรม ฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน,2556 : 1121) สืบสาน นั้นไม่มีบญัญติัใน
พจนานุกรม แต่มีค าใกลเ้คียง คือ ค าวา่ สืบทอด หมายความวา่ รับช่วงปฎิบติัต่อ เช่น  เขาสืบทอดความรู้มา
แต่บรรพบุรุษ (พจนานุกรม ฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน,2556 : 1239) สืบทอด ตรงกบัภาษาองักฤษ inherit 
หมายความว่า สืบจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ประเพณี (Custom) หมำยถึง ลกัษณะท่ีกลุ่มชนประพฤติเอำ
อยำ่งกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และปฎิบติัสืบต่อกนัมำเป็นเวลำชำ้นำน จนฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนส่วนรวม 
โดยมิไดจ้ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงคุณค่ำของควำมเจริญใหม้ำกนกั(อุดม บวัศรี.2540)  กล่าวโดยสรุป วิธีการสืบ
สานประเพณี คือ วิธีปฎิบติัตำมขั้นตอนในกำรถ่ำยทอดส่ิงท่ีคนในสังคมส่วนรวมสร้ำงข้ึน หรือส่ิงท่ีนิยม
ประพฤติปฎิบติัสืบๆกนัมำจำกรุ่นสู่รุ่นจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจำรีตประเพณี ใหเ้ป็นมรดก
แก่ผูท่ี้เป็นทำยำทจะตอ้งรับไวแ้ละปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป รวมทั้งกำรเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป 
(http://ท่ีน่ีประเพณีไทย.blogspot.com/2012/12/blog-post_11.html,สืบคน้เม่ือ 17 ตุลำคม 2556:16.23น.)  
  

ประเพณีไทยเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงท่ีคนไทยยึดถือประพฤติปฎิบติัสืบทอดกนัมำ    เป็น
ล ำดบั โดยแสดงใหเ้ห็นควำมเจริญรุ่งเรืองของชำติ (ดนยั  ไชยโยธำ,2550) กำรอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ
ประเพณีไทยใหด้ ำรงอยู่สืบไปจ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกคนไทยทุกคน ซ่ึงมีหลำยวิธีกำรดว้ยกนั 
ดงัน้ี 1.)กำรรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมต่ำงๆ ทั้งจำกคนในทอ้งถ่ิน และเอกสำรท่ีไดมี้กำรบนัทึกไว ้เพ่ือ
น ำมำศึกษำ วิจยัใหเ้ขำ้ใจถึงแก่นแท ้เอกลกัษณ์ และคุณประโยชน์ของวฒันธรรมนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหค้นรุ่น
ใหม่เกิดกำรยอมรับ และน ำไปปรับใชก้บัชีวิตยุคปัจจุบนัได ้ 2.)ส่งเสริมให้เห็นคุณค่ำของประเพณีไทย 
โดยเฉพำะประเพณีในทอ้งถ่ิน ให้คนในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม ซ่ึงจะท ำให้เกิด
ควำมมัน่ใจ  และสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัควำมเปล่ียนแปลงจำกวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีเขำ้มำได ้ 3.)กำรรณรงค์
เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในกำรอนุรักษว์ฒันธรรมให้กบัคนไทยทุกคน เพ่ือใหต้ระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของวฒันธรรมว่ำเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั รวมทั้งภำคเอกชนตอ้งร่วมกนัใน
กำรส่งเสริมสนบัสนุน ประสำนงำนกำรบริกำรควำมรู้ วิชำกำร และทุนทรัพยส์ ำหรับจดักิจกรรมทำง
วฒันธรรมใหก้บัชุมชน 4.)ส่งเสริมใหใ้ชศิ้ลปวฒันธรรมเป็นซ่ือกลำง ในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
กนั ทั้งวฒันธรรมภำยในประเทศ ระหวำ่งทอ้งถ่ินต่ำงๆและระหว่ำงประเทศ 5.)ปลูกฝังทศันคติว่ำทุกคนมี
หนำ้ท่ีเสริมสร้ำง ฟ้ืนฟู และกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำติและทำงวฒันธรรมท่ีเป็นสมบติั
ของชำติใหทุ้กคนเกิดควำมเขำ้ใจว่ำ ส่ิงเหล่ำน้ีมีผลโดยตรงของควำมเป็นอยู่ของทุกคน 6.)สร้ำงศูนยก์ลำง
ในเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ผลงำนทำงดำ้นวฒันธรรม ดว้ยระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เช่นเวบ็ไซต ์เพ่ือให้
ประชำชนเขำ้ถึงไดง่้ำย สะดวกรวดเร็ว และสำมำรถปรับเปล่ียนให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินชีวิตไดง่้ำย 
อย่ำงไรก็ดีส่ือมวลชนควรมีบทบำทในกำรส่งเสริม และสนับสนุนงำนดำ้นวฒันธรรมมำกยิ่งข้ึนดว้ย                         
(http://ท่ีน่ีประเพณีไทย.blogspot.com/2012/12/blog-post_11.html,สืบคน้เม่ือ 17 ตุลำคม 2556:16.23น.)  
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กำรสืบทอดวฒันธรรมไทยท่ีส ำคญั คือ 1.) กำรปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดี ซ่ึงตอ้งเร่ิมท่ีพ่อ - แม่ ควร
เป็นตวัอยำ่งท่ีดี อบรมสัง่สอนลกูใหเ้ป็นคนดีของสังคม 2.) กำรจดัวิชำท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีไวใ้น
หลกัสูตรทุกระดบัชั้น เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและสั่งสมควำมรู้ ประสบกำรณ์ตัวแต่เด็ก ซ่ึงตอ้งอำศยัควำม
ร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำ ทั้ งภำครัฐและเอกชน ได้แก่กระทรวงศึกษำ และภำคเอกชน ได้แก่
สถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ 3.) กำรสนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอย่ำงจริงจงั โดยประสำนงำนกบั
หน่วยงำนของจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินทั้งภำครัฐและเอกชน ช่วยจดังำนฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
4.) กำรจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย โดยใชก้ำรท่องเท่ียว เช่นโครงกำร Unseen 
Thailand เท่ียวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นตน้ 5.) กำรจดังำนเท่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นคำ้ไทย เป็นงำนเก่ียวกบั 
OTOP (One Tambol One Product)หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์มีกำรสำธิตเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณีไทย 
เร่ืองของอำชีพ กำรแสดงพ้ืนบำ้นต่ำง ๆ อำจจดังำนใหญ่ เช่น ท่ีศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติ หรือหน่วยงำน
ของเอกชน 6.) กำรเสนอข่ำวประกำศเกียรติคุณบุคคลท่ีประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนเป็นตวัอย่ำงท่ีดีแก่คนทัว่ไป เช่น แม่ดีเด่น ลูกกตญัญู หรือผูท่ี้มีผลงำนหรืออนุรักษผ์ลงำน
เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยผูอ้นุรักษ์หุ่นละครโรงเล็ก ผูป้ระดิษฐ์ดนตรีไทยอำจใช้วสัดุสมยัใหม่ 7.) กำร
ส่งเสริมใหส้ถำบนัทำงศำสนำเป็นศูนยร์วมแหล่งควำมรู้แขนงต่ำง ๆ เช่นวดั หรือพระสงฆ ์เป็นตน้มีส่วน
ในกำรช่วยปลูกฝังส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่นกำรเทศน์ กำรอบรม กำรเรียนกำร
สอนในโรง เ รี ยนพระพุทธศำสนำวันอำ ทิตย์ เ ป็นต้น (http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml 
/s1301/unit012.html#ad01,สืบคน้เม่ือ 30 ตุลำคม 2556:17.30น.) 

ฉะนั้นวิธีกำรสืบสำนประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญำของสังคมไทยก็มีหลำยอย่ำง เช่น 
1.) กำรคน้ควำ้วิจยัควรศึกษำและเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญำของไทยในดำ้นต่ำงๆ ของทอ้งถ่ิน จงัหวดั 
ภูมิภำค และประเทศโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งภูมิปัญญำท่ีเป็นภูมิปัญญำของทอ้งถ่ิน มุ่งศึกษำใหรู้้ควำมเป็นมำใน
อดีต และสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 2.) กำรอนุรักษ ์โดยกำรปลุกจิตส ำนึกใหค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่ำ
แก่นสำระและควำมส ำคญัของภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนกำรจดักิจกรรมตำมประเพณีและ
วฒันธรรมต่ำงๆ สร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็นคนทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีจะตอ้งร่วมกนัอนุรักษ์ภูมิปัญญำท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑชุ์มชนข้ึน เพ่ือแสดงสภำพ
ชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน อนัจะสร้ำงควำมรู้และควำมภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 3.) กำรฟ้ืนฟู โดย
กำรเลือกสรรภูมิปัญญำท่ีก ำลงัสูญหำย หรือท่ีสูญหำยไปแลว้มำท ำให้มีคุณค่ำและมีควำมส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพำะพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม 4.) กำรพฒันำ ควรริเร่ิม
สร้ำงสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญำใหเ้หมำะสมกบัยุคสมยัและเกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 
โดยใช้ภูมิปัญญำเป็นพ้ืนฐำนในกำรรวมกลุ่มกำรพัฒนำอำชีพควรน ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีมำช่วยเพ่ือต่อยอดใชใ้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำร ตลอดจนกำรป้องกนัและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 5.) กำรถ่ำยทอด โดยกำรน ำภูมิปัญญำท่ีผ่ำนมำเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอย่ำง
รอบคอบและรอบด้ำน แล้วไปถ่ำยทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำ 
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คุณประโยชน์และปฎิบติัไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยผ่ำนสถำบนัครอบครัว สถำบนักำรศึกษำ และกำรจัด
กิจกรรมทำงวฒันธรรมต่ำงๆ 6.) ส่งเสริมกิจกรรม โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ำยกำรสืบ
สำนและพฒันำภูมิปัญญำของชุมชนต่ำงๆ เพ่ือจดักิจกรรมทำงวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินอย่ำง
ต่อเน่ือง 7.) กำรเผยแพร่แลกเปล่ียน โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิ
ปัญญำและวฒันธรรมอย่ำงกวำ้งขวำง โดยให้มีกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินต่ำงๆ ดว้ยส่ือและวิธีกำร
ต่ำงๆ อยำ่งกวำ้งขวำง รวมทั้งกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 8.) กำรเสริมสร้ำงปรำชญท์อ้งถ่ิน โดยกำรส่งเสริม
และสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพของชำวบำ้น  ผูด้  ำเนินงำนให้มีโอกำสแสดงศกัยภำพดำ้นภูมิปัญญำ 
ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ท่ี  มี ก ำ ร ย ก ย่ อ ง ป ร ะ ก ำ ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ใ น ลัก ษณ ะ ต่ ำ ง ๆ 
(http://siamtradition.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html,สืบคน้เม่ือ 17 ตุลำคม 2556:16.00น.) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั     

1.  เพ่ือศึกษำวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบ้ำนโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม                     
อ  ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  

2. เพ่ือน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำมำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำวิธีกำร           
สืบสำนประเพณีแห่นำคโหด ชุมชนบ้ำนโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภู เขียว จังหวัดชัยภู มิ                  
ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 

 

ขอบเขตการวจิยั 

กำรวิจยัเร่ืองวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด ชุมชนบำ้นโนนเสลำ  ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ ผูวิ้จยัมุ่งศึกษำถึงวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด ชุมชนบำ้นโนนเสลำ    
เพ่ือน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำร เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณี
แห่นำคโหดใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูล
โดยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัประเดน็กำรวิจยัในคร้ังน้ี คือ   

1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนอง
ตูม อ  ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  

2. ขอบเขตดำ้นผูใ้หข้อ้มลูท่ีส ำคญั คือ ปรำชญช์ำวบำ้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเพณีแห่นำค
โหด   รวมจ ำนวน 20 รำย ท่ีก ำหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  
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http://siamtradition.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html,สืบค้นเมื่อ


3. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ผูศึ้กษำมุ่งท่ีจะศึกษำคน้ควำ้วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด
ชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ในแต่ละดำ้น ดงัต่อไปน้ี ดำ้นกำรอนุรักษ ์
ดำ้นกำรฟ้ืนฟ ูดำ้นกำรสนบัสนุนและส่งเสริม ดำ้นกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ 
 

วธิีการวจิยั 

กำรวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจยั  
คือ กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร (Documentary Study) และกำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)   
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key-informants) 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีกำรเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของกำรวิจยั ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้ควำมรู้และมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวกบัประเพณีแห่นำค
โหด จ ำนวน 20  รำย  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 

กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

1.กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ มำสร้ำง
แบบสมัภำษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรศึกษำ 

2.ผูวิ้จยัไดน้ ำเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภำษณ์เชิงลึกดงักล่ำวไปใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจสอบว่ำแบบ
สมัภำษณ์เชิงลึกนั้นถกูตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของกำรศึกษำคร้ังน้ี 

3.เม่ือผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมถกูตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสัมภำษณ์ไปทดสอบควำมเขำ้ใจ
และเน้ือหำของแบบสมัภำษณ์ก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยกำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษำเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก (IN-Depth Interview) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรในชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบล
หนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัให้อิสระกบั
ผูต้อบค ำถำมโดยมุ่งเนน้ถึงองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด เพ่ือควำมถูกตอ้ง
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น่ำเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) กำรเก็บรวบรวมในคร้ังน้ีผูศึ้กษำวิจยัไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขออนุญำต
บนัทึกเทปเสียงสมัภำษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทำงท่ีจดัเตรียมไว ้
 

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

เม่ือไดด้ ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก และจำกแบบสอบถำมแลว้             
ผูศึ้กษำจะท ำกำรจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพ่ือกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยวิธีกำรพรรณนำ เพ่ือน ำขอ้มูลท่ี
ไดจ้ำกกำรศึกษำมำก ำหนดยทุธศำสตร์และโครงกำร เพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชน
บำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป   

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด ผูว้ิจยัคน้พบวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชน
บำ้นโนนเสลำ ในดำ้นต่ำง ๆ ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัต่อไปน้ี  

ดำ้นกำรอนุรักษ์  เป็นกำรสืบสำนมำแต่รุ่นปู่ ย่ำ ตำ ยำย  สืบเน่ืองกนัมำเร่ือยๆ เดิมเรียก
ประเพณีน้ีว่ำอุปสมบทหมู่ หรือบุญบวชประจ ำปีของชุมชนโนนเสลำ เป็นกำรบวชหมู่ท่ีท ำกนัมำแต่ไหน
แต่ไร เกิดเม่ือมีคนมำอยู่ในชุมชน ไดรู้้จกัประเพณีโดยเป็นคนในพ้ืนท่ีไดรู้้ไดเ้ห็นดว้ยตำตนเอง มีกำรแห่
นำค โดยเขำน ำนำคข้ึนแคร่หำมรอบหมู่บำ้น มีกำรโยน เซ้ิงกนั งำนบวชน้ี บวชเดือนหก เร่ิมเขำ้นำคแต่
เดือนส่ี เขำใหค้นท่ีสมคัรใจจะบวชไปเขำ้นำค เรียนรู้ธรรมะแลว้กฝึ็กครองนำค เอำนำคข้ึนคนัหำมยอ้นกนั
พองำม ชำวบำ้นท่ีเขำร่วมเขำก็สนุกสนำนกนัไปแถมไดบุ้ญดว้ย แห่นำคโหดน้ีมนัเป็นส่วนหน่ึงของงำน
บวชหมู่  เด่นดงัข้ึนมำจนไดรั้บฉำยำว่ำแห่นำคโหดชำวบำ้นมีจิตใจศรัทธำ แลว้ก็ยึดมนัในประเพณีน้ีมำก 
อำศยัตอนเขำ้นำค สั่งสอนคุณธรรมใหเ้ขำไดรู้้ ไดศึ้กษำ ไดป้ฎิบติักนัจริงๆจงัๆ ตอนท่ีบำยศรีสู่ขวญันั้น
หมอขวญัพดูถึงบุญคุณพ่อแม่ ซึมซบัมำจำกรุ่นหน่ึงไปรุ่นหน่ึง โดยกำรไดเ้ห็น ไดร่้วมงำนมำแต่เกิดจนโต  
ผูห้ญิงกมี็ควำมศรัทธำไม่แพผู้ช้ำย ทุกคนท่ีเกิดเป็นคนโนนเสลำ จะบวชทั้งทีก็ขอใหบ้วชท่ีน้ี กำรท่ีนำคได้
อบรมบ่มนิสยัพ้ืนฐำนก่อนจะบวชน่ีเป็นส่ิงดี คนหนุ่มถำ้จะบวชสักทีตอ้งข้ึนคนัหำม ชำวบำ้นสำมคัคีร่วม
แรงร่วมใจกนัจดังำน เป็นหนำ้เป็นตำของชุมชน ศรัทธำกนัมำก มีลูกก็ใหลู้กบวช มีหลำนก็ใหห้ลำนบวช 
ถำ้ไปอยู่ท่ีอ่ืนบำงคนก็กลบัมำบวช มำร่วมงำนน้ี พร้อมเพรียงกนัในกำรตั้งขบวนแห่ กำรจดัพิธีในกำรแห่
งำนบวชน้ีชำวบำ้นเขำสำมคัคีกนัจดังำนบวช ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเพณีน้ีคือข้ึนคนัหำม เอกลกัษณ์เป็น
เคร่ืองแต่งกำยนำค เป็นภูมิปัญญำมีบำ้นน้ีบำ้นเดียวท่ีอุปสมบทหมู่ ควรท ำเป็นรูปแบบเล่มไวเ้พ่ือจะให้
ลูกหลำนไวศึ้กษำ ท ำเป็นหนงัสือไวแ้ลว้ใส่ห้องสมุดโรงเรียน ท ำเป็นหนงัสือไวใ้หม้ำศึกษำเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนั 

ด้ำนกำรฟ้ืนฟู  ปรำชญ์เป็นคนพำชำวบ้ำนด ำเนินกำรด้ำนขนบธรรมเนียมท่ีต้องปฎิบัติ 
ลกัษณะของปรำชญจ์ะเป็นพวกหลำยพรรษำ มีศิลปะในกำรพูด บวชมำนำนเคยเทศน์  ปรำชญท์อ้งถ่ินถือ
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ว่ำเป็นครูไดเ้ลย จดัให้เป็นรูปขบวนแบบในกำรแห่มีธรรมเนียม กำรเซ้ิง กำรแห่ท ำให้กำรแต่งตวันำค
เปล่ียนไป สมยัก่อนน้ีแห่นำคใชก้ลองยำว กลองร ำมะนำเป็นเคร่ืองดนตรีให้จงัหวะ เปล่ียนเป็นเคร่ือง
ดนตรีใส่รถแห่ คนถ่ินอ่ืนสำมำรถจะเขำ้ร่วมกิจกรรมได ้ชำวบำ้นบอกต่อๆกนัไปทำงสำยเครือญำติ ไดรั้บ
กำรสนบัสนุนจำกองคก์รทอ้งถ่ิน ทีวี วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ประชำสัมพนัธ์ใหค้นรู้จกัมำกข้ึน คนในชุมชนรู้
หนำ้ท่ีกนัดีอยูแ่ลว้ คนท่ีจะบวชควรเขำ้นำคเพ่ือเรียนรู้พระธรรมค ำสอน ประชำสมัพนัธ์ทำงวิทยุใหค้นรู้จกั
ไดท้ัว่ถึง ใครอยำกบวชสำมำรถมำร่วมกิจกรรมได ้เคร่ืองด่ืมมึนเมำถำ้ลดไปก็ดี แต่ว่ำถำ้ไม่ใหมี้เลยจะดี
ท่ีสุด ปลอดเหลำ้ดีท่ีสุดถำ้ท ำได้ รณรงคใ์หม้ำเขำ้นำคอย่ำงนอ้ยๆก็ 7 วนัก็ยงัดี 3 วนัน้ีมนันอ้ยไป รณรงค์
เร่ืองไม่ใหมี้เหลำ้ในงำนบุญ คนมำดูมำเท่ียว เขำ้ใจในประเพณีน้ีมำกข้ึน ไดรั้บกำรตอบรับจำกคนทัว่ไป
มำกข้ึนทุกปี ถำ้มีกำรคุยกนัก็ดีจะไดรู้้ว่ำงำนบกพร่องอย่ำงไร คนมำดูมำร่วมสนุกต่ืนเตน้ ยิ่งพอช่วงหลงัๆ
มำไดอ้อกทีวี คนกว็ำ่แปลกดีกม็ำดูเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  

ดำ้นกำรสนบัสนุนและส่งเสริม  ส่งเสริมให้คนมำเท่ียวไม่ใช่เฉพำะประเพณีแห่นำคโหด
เท่ำนั้น  ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คนมำดูงำนมำกทุกปี ชำวบำ้นขำยของมีรำยไดเ้สริม 
ให้มีหน่วยงำนอ่ืนเขำ้มำช่วยเหลือ ท ำให้ดีเด่น มีช่ือเสียงระดบัประเทศ ให้องค์กรทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้
จดัตั้งแหล่งเรียนรู้ ควรมีหนังสือไวเ้ป็นเล่มให้อิงขอ้มูลท่ีเช่ือถือได  ้ หำสถำนท่ีมีไวก้ลำงบำ้น ตรงท่ี
สำธำรณะ เป็นศูนยร์วม มีกำรเชิญไปสำธิตใหดู้ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูมเป็นแกนน ำพำชำวบำ้น 
ปรำชญช์ำวบำ้นไปแสดง สำธิตตอนแห่ จ ำลองเหตุกำรณ์จริง ญำติพ่ีนอ้งมำร่วมกิจกรรม เป็นกำรสร้ำง
ควำมเขม้แข็งใหชุ้มชน ชำวบำ้นช่วยเหลือกนัดีแทบจะทุกหลงัคำเรือน ประเพณีน้ีมนัอยู่ไดน้ำนเป็นเพรำะ
ชำวบำ้นเคร่งครัดปฎิบติักนัมำ คนบำ้นอ่ืนช่ืนชมกำรจดังำน พ่อนำคแม่นำคช่วยกนัออกเงิน แต่ก่อนเป็น
เจำ้ภำพท่ีจะบวชลูกเป็นผูจ้ดัหำงบประมำณ ปัจจุบนัมีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเขำ้มำสนบัสนุนเงินทุกปี 
ควรจะมีมำช่วยเหลือเพ่ิมเติมจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

ดำ้นกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์  จดใส่สมุดประจ ำตวัไวใ้ครอยำกไดก้็มำขอถ่ำย กำรท ำ
เอกสำรแผ่นพบัเพ่ือแจกจ่ำยคนมำเท่ียวงำน กำรประชำสัมพนัธ์โดยจดัท ำเป็นเอกสำร รำยกำรทีวีแต่ละ
ช่องมำท ำข่ำวในงำนประเพณีแห่นำคโหดเป็นประจ ำทุกปี  ประชำสัมพนัธ์ออกทำงวิทยุ เร่ิมจำกในชุมชน
ก่อน พดูออกหอกระจำยข่ำวในชุมชน องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูมติดป้ำยใหญ่ๆประชำสัมพนัธ์ไว ้
วิทยปุระชำสมัพนัธ์ เชิญปรำชญช์ำวบำ้นท่ีรู้เร่ืองประเพณีน้ีไปคุย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูมเป็น
คนจดัท ำขอ้มลูลงไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เดก็ในชุมชนท่ีเขำใชเ้ทคโนโลยีเป็น  ถ่ำยวีดิโอเขำก็เอำไปลง
ทำงส่ืออินเตอร์เน็ต  เป็นกำรพดูกนัปำกต่อปำก บอกพ่ีบอกนอ้ง เป็นสำยเครือญำติของคนในชุมชน 

 

การอภิปรายผลการวจิยั 

จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหด
ชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  และน ำขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไป
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำวิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดให้เกิดควำมยัง่ยืน
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ต่อไป  ซ่ึงจำกผลกำรวิจยัพบว่ำ สำมำรถพฒันำวิธีกำรสืบสำนให้เป็นแบบแผน เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงั 
รวมทั้งกำรเผยแพร่ใหค้งอยูสื่บไป โดยสำมำรถก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์ได ้ดงัน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ดำ้นกำรอนุรักษป์ระเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรอุปสมบทหมู่ของชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
2. โครงกำรประกวดขบวนแห่นำคชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
3. โครงกำรประกวดกำรแต่งกำยนำคในประเพณีอุปสมบทหมู่ชุมชนบำ้นโนนเสลำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ดำ้นกำรฟ้ืนฟปูระเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรอบรมนำคเตรียมควำมพร้อมก่อนอุปสมบทหมู่ชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
2. โครงกำรส่งเสริมศกัยภำพปรำชญป์ระเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
3. โครงกำรปฎิบติัธรรมพฒันำจิตปรับสมดุลชีวิตชุมชนบำ้นโนนเสลำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ดำ้นกำรสนบัสนุนและส่งเสริมประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรจดัท ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
2. โครงกำรจดัตั้งศูนยแ์หล่งเรียนรู้ประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิธีกำรสืบสำนประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ ต ำบลหนองตูม 
อ ำเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ดำ้นกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ประเพณี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรจดัท ำส่ือเพ่ือเผยแพร่ประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
2. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประเพณีแห่นำคโหดชุมชนบำ้นโนนเสลำ  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. จำกกำรวิจยัพบว่ำประเพณีแห่นำคโหดมีกำรปฎิบติัสืบต่อๆกนัมำหลำยปี ชุมชนมีควำม
ตอ้งกำรใหช้นรุ่นหลงัไดถื้อปฏิบติัสืบต่อไป เพรำะประเพณีน้ีช่วยท ำใหรู้้จกับุญคุณพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณ
ท่ำน และเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำ ดงันั้นประชำชนในชุมชนควรส่งเสริมและสนบัสนุนบุตรหลำนให้
อุปสมบทตำมขนบธรรมเนียมปฎิบติัของประเพณีน้ีอย่ำงจริงจงั เพ่ือให้ลูกหลำนสืบสำนประเพณีต่อไป
อยำ่งถกูตอ้ง ย ัง่ยืน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัต่อกำรส่งเสริมกำรจดังำนประเพณี                 
แห่นำคโหดอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือใหเ้กิดกำรบูรณำกำรร่วมกนัอย่ำงแทจ้ริงระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำน
ของรัฐ 
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2. จำกกำรวิจัยพบว่ำชุมชนมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหรือกำรท่องเท่ียว                 
แห่งประเทศไทยสนบัสนุนปะเพณีแห่นำคโหดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัประเทศ ดงันั้นหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีด ำเนินกำรส่งเสริมประเพณีแห่นำคโหดใหมี้ควำมพร้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำร
จดัท ำแผนปฏิบติักำรของโครงกำรระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงกำรใหค้วำมรู้แก่ประชำชน เพ่ือท่ีจะพฒันำใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรสนบัสนุนอย่ำง
จริงจงั  

3. จำกกำรวิจยัพบว่ำชุมชนมีควำมตอ้งกำรให้มีกำรรณรงค์งดเหลำ้ในงำนประเพณีอย่ำง
จริงจงั ดงันั้นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและประชำชนทุกคนร่วมมือกนัก ำหนดหลกัเกณฑห์รือมำตรกำรต่ำงๆ
ในชุมชนเพ่ือควบคุมกำรจ ำหน่ำยและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นงำนประเพณี  ส่งเสริมควำมเขำ้ใจ
ใหแ้ก่ประชำชน และรณรงคส์ร้ำงจิตส ำนึกและเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 

4. จำกกำรวิจยัพบว่ำชุมชนมีควำมตอ้งกำรให้มีหน่วยงำนอ่ืนเขำ้มำช่วยเหลือกำรจดังำน 
นอกจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูม เน่ืองจำกมีผูม้ำร่วมงำนเพ่ิมข้ึนทุกปี  

5. จำกกำรวิจยัพบว่ำชุมชนมีควำมตอ้งกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีแห่นำคโหดไว ้ 
โดยจดัท ำเป็นหนงัสือ เพ่ือใหข้อ้มลูมีควำมชดัเจน ถกูตอ้ง ไม่เพ้ียนไปตำมค ำพูด และมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
ไปในแนวทำงเดียวกนั ดงันั้นหน่วยงำนของรัฐ ประชำชน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเพณีแห่
นำคโหดบูรณำกำรร่วมกันโดยด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ให้ข้อมูลมีควำมครอบคลุม 
ครบถว้นทุกเร่ือง เพ่ือจดัท ำใหมี้เอกสำรหลกัฐำนในกำรศึกษำคน้ควำ้แก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 
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ภาวะหลายภาษากับการธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนในชุมชนบ้านชัฏใหญ่ ต าบลรางบัว 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
 
Multilingualism and Language Maintenance of Thai Yuan Language in Baan 

Chat Yai, Rang Bua Sub-district, Chom Bueng District, Ratchaburi Province 

 

ผู้วิจัย ศราวุฒิ  บุตรดาวงค์,  ชไมภัค  เตชัสอนันต์ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาภาวะหลายภาษากับการธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนในชุมชนบ้าน      
ชัฏใหญ่ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาตามแวดวง
ภาษา ความสามารถในการใช้ภาษา และทัศนคติต่อภาษา  อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์สถานภาพและ
คาดการณ์สภาวะการธ ารงภาษาของภาษาไทยยวน ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของภาษาไทยยวนของ
ชุมชนในปัจจุบันยังคงมีความเข้มแข็ง  ด้วยปริมาณการใช้ภาษาที่หนาแน่นของกลุ่มตัวอย่างในแวดวง
ครอบครัว และแวดวงชุมชน   นอกจากน้ี  กลุ่มตัวอย่างยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและยังคงถ่ายทอดภาษา
สู่ชนรุ่นหลัง  แต่สถานภาพของภาษาไทยยวนในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปริมาณการใช้ภาษา
และความสามารถในการใช้ภาษาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตามรุ่นอายุ หากไม่ได้รับการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู ภาษาไทยยวนในชุมชนแห่งน้ีอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญภาษาได้ 
 
ค าส าคัญ  : การธ ารงภาษา  ทัศนคติต่อภาษา  การใช้ภาษา, ภาษาไทยยวน 
 
Abstract 

 This research aims to study multilingualism and the maintenance of Thai Yuan 

in Baan Chat Yai, Rang Bua Sub-district, Chom Bueng District, Ratchaburi Province.  

The objectives of the research are to study languages used in different domains, to 

study language abilities, and to study language attitudes in order to predict the 

progress of language maintenance. The result of the research reveals that the Thai 

Yuan language in the community is not in crisis. Thai Yuan is widely used in the 

family and community domains. There are positive attitude toward the language 

leading to transferring the language to new generations. On the other hand, the 

decrease of language use and abilities may cause the language to be in the crisis if it is 

not properly maintained. 

 

Key Words: language maintenance, language attitude, language used, Thai Yuan 
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บทน า 
ภาษาไทยยวนจัดเป็นภาษาไทยถิ่นภาษาหน่ึงอยู่ในกลุ่มของภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีชื่อเรียก

แตกต่างกันไป เช่น ภาษาไทยล้านนา ภาษาค าเมือง หรือภาษาไทยพายัพ กระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 
ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี 
นครปฐม และราชบุรี แม้ว่าภาษาไทยยวนในแต่ละถิ่นจะมีแหล่งก าเนิดมาจากที่เดียวกัน แต่ด้วยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่จึงส่งผลให้ภาษาไทยยวนในแต่ละถิ่นน้ันมี
ความแตกต่างกันออกไป  

การศึกษาของสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ( 2545: 237 ) กล่าวว่าชาวไทยยวนในจังหวัดราชบุรีอพยพ  
มาจากทางตอนเหนือของประเทศไทย  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
เน่ืองจากภาวะสงคราม โดยแรกเริ่มได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลอง ต่อมาเม่ือ
ครอบครัวและชุมชนขยายตัวจึงได้แยกย้ายกันออกไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรี เช่น     
คูบัว นาขุนแสน จอมบึง ห้วยไผ่ และรางบัว  หากพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนชาวไทยยวนที่
ผ่านมาก็อาจกล่าวได้ว่าภาษาไทยยวนเป็นภาษาพลัดถิ่นภาษาหน่ึง เน่ืองจากการอพยพย้ายถิ่นด้วยอิทธิพล
ทางด้านสังคมและการเมืองในประวัติศาสตร์ 

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ จนเป็นเหตุให้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่ าง ๆ เริ่ม          
มีแนวโน้มที่จะสูญหายไป ภาษาไทยยวนจัดเป็นหน่ึงภาษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย เม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การตอบสนองของคนเราคือการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาจะพบว่า ผู้คนจะมีการสัมผัส แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จึงมีการรับเอาภาษาและวัฒนธรรมอื่นมาใช้ท่ามกลางความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2548: 92 – 93) ได้อธิบายถึงการสัมผัสและการรับภาษาว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาวะหลายภาษา หากสังคมใดมีผู้พูดหลายภาษาและใช้ภาษาเหล่าน้ันร่วมกันใน
สังคมก็จะท าให้ผู้พูดภาษาได้เรียนรู้และรับเอาลักษณะบางประการของอีกภาษาหน่ึงมาใช้ โดยเฉพาะจาก
ภาษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่น้ัน  หากเหตุการณ์ลักษณะน้ีด าเนินต่อไปอย่างต่อเน่ืองก็จะก่อให้ เกิด
การกลมกลืนในการใช้ภาษาโดยที่ผู้ใช้ภาษาไม่รู้ตัว  และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของภาษาได้ในที่สุด 

กัลยา ติงศพัทิย์ ( 2525: 294 )  กล่าวว่า   การเปลี่ยนแปลงของภาษาน้ันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใน
ภาษาที่ยังมีการใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากภาษาจะมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาและปัจจัยต่าง ๆ ทาง
สังคมที่เข้ามามีอิทธิพล ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นชาวไทยยวนในพื้นที่วิจัยจึงสังเกตเห็นว่า ชุมชนได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการสื่อสารทั้งในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และราชการ ภาษาไทยมาตรฐานจึงเป็นภาษากลาง 
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ที่ใช้ในการสื่อสารของคนในพื้นที่ ความมีอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานน้ีเองท าให้ภาษา ไทยยวนเกิด
การเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งหาการเปลี่ยนแปลงน้ียังคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองก็อาจเป็นไปได้ว่า 
ภาษาไทยยวนอันเป็นรากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยยวนจะเกิดการสูญหายไปได้ในที่สุด      

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยยวนสะท้อนจากงานวิจัยของ Saraporn (1988) ซึ่งศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ค าของคนสามระดับอายุใน ต.ดอนแร่ และ ต.คูบัว จ.ราชบุรี ที่เป็นชุมชนไทยยวนซึ่ง
แวดล้อมไปด้วยผู้พูดภาษาไทยมาตรฐาน  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าชาวไทยยวนทั้งสามระดับอายุรับเอา
ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานมาใช้ร่วมกับภาษาไทยยวนมากถึงร้อยละ 61.4 และมีแนวโน้มที่จะเลิกใช้
ค าศัพท์ดั้งเดิมของภาษาไทยยวน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนในผู้บอกภาษารุ่นอายุน้อยที่
ได้รับการศึกษามากและมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้พูดภาษาไทยมาตรฐาน  เหตุผลส าคัญอีกประการคือ
ภาษาไทยมาตรฐานถือเป็นภาษาราชการของภาคกลาง ดังน้ันชาวไทยยวนเองจึงไม่ต้องการให้ตนเอง
แตกต่างหรือถูกแบ่งแยกจากสังคม  จึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนในพื้นที่ให้มากที่สุด จนก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในภาษาไทยยวนเรื่อยมา วนิดาจึงได้เสนอให้มีการศึกษาภาษาไทยยวนอย่างจริงจังเพื่อแสดง
ให้เห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในภาษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

นอกจากน้ีการศึกษาของนันทิพัฒน์  เพ็งแดง (2550)  เรื่องการปนภาษาในภาษา ไทยยวนบ้าน   
วังหว้า ต าบลวังหว้า อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ที่ได้รับอิทธิพลของภาษาไทยถิ่นอีสานและ
ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ โดยใช้การศึกษาศัพท์เป็นเกณฑ์ในการศึกษา ผลการวิจัยที่ได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ พบการปนของภาษาไทยมาตรฐานในภาษาไทยยวนเป็นจ านวนมาก  ผู้พูดใช้ศัพท์ภาษาไทย
มาตรฐานในส าเนียงภาษาไทยยวนมากขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ภาษาหลักของชุมชนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของภาษาไทยยวน 
 ด้วยเหตุน้ี  ผู้วิจัยซึ่งเป็นชาวไทยยวนและได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในภาษาของตนเองมาโดย
ตลอด จึงได้พิจารณาว่า การศึกษาเรื่องการธ ารงภาษาน้ันจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของ
ของภาษาในสังคมได้เป็นอย่างดี จึงควรเริ่มท าการศึกษาในขณะที่ภาษาน้ัน ๆ ยังมีการใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อที่จะธ ารงลักษณะดั้งเดิมของภาษาน้ันให้ยังคงอยู่ได้มากที่สุด ไม่ควรปล่อยให้ภาษา   
ตกอยู่ในภาวะวิกฤติหรือใกล้สูญจึงริเริ่มศึกษา  เน่ืองจากเม่ือถึงภาวะน้ันจะส่งผลให้การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ภาษาเป็นไปด้วยความยากล าบากมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงภาวะหลายภาษากับการ
ธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนในชุมชนบ้านชัฏใหญ่ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อจะได้
เห็นวิถีของการใช้ภาษาและการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้น อันเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อคนในชุมชนว่า
จะสามารถธ ารงภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นรากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองสู่ชนรุ่นหลัง
ต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร  และหวังว่าผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแนวทางในการ
อนุรักษ์ภาษาไทยยวนให้คงอยู่สืบไปได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 

 1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของภาษาไทยยวนผ่านการใช้ภาษาและความสามารถในการใช้ภาษา
ของชาวไทยยวน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของชาวไทยยวนที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมของตน 
  

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมที่อาศัยกระบวนการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกัน  เพื่อน ามาวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของภาษาไทยยวนในปัจจุบันที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยชาวไทยยวน 3 ช่วงอายุ ได้แก่  ช่วงอายุ  55-70 ปี  35-50 ปี 
และ 15-30 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงอายุละ 60 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 180 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตาม
จ านวนประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก าหนด ช่วงอายุดังกล่าวจะใช้เป็น
เครื่องมือสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาในแต่ละช่วงเวลา  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะได้รับการ
สอบถามข้อมูลดังน้ี 

1.  ลักษณะการใช้ภาษาตามแวดวงภาษา 4 แวดวง ได้แก ่แวดวงครอบครัว  แวดวงชุมชน      
แวดวงประเพณีและวัฒนธรรม และแวดวงราชการและสาธารณะ ด้วยการก าหนดสถานการณ์ในการใช้
ภาษาที่แตกต่างกันออกไป  (ดูภาคผนวก) 

2.  ทัศนคติต่อภาษา ได้รับการสอบถามทั้งทัศนคติในเชิงบวกและเชิงลบผ่านข้อค าถามทั้งสิ้น 24 
ค าถาม (ดูภาคผนวก) ซึ่งก าหนดค่าคะแนนแบบ Lickert  Scale  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,  2547)  โดย
ค่าคะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึงมีทัศนคติที่ดีมากต่อภาษา  คะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึงมีทัศนคติดีต่อ
ภาษา  2.51 – 3.50  หมายถึงมีทัศนคติต่อภาษาระดับปานกลาง  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึงมีทัศนคติที่
ไม่ดี  ต่อภาษา  และคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึงมีทัศนคติที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อภาษา   

3.  ความสามารถในการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการฟังผ่านการแปลความหมายจาก
ภาษาไทยยวนเป็นภาษาไทย จ านวน 40 ค า (ดูภาคผนวก) และความสามารถในการพูดผ่านการแปล
ความหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยยวน จ านวน 40 ค า (ดูภาคผนวก) โดยพิจารณาความสามารถแต่ละ
ส่วนจากคะแนนความถูกต้องของการแปลด้วยการก าหนดค่าคะแนนในการประเมินความสามารถไว้       
3 ระดับคือ  คะแนน 32 – 40 (80-100%)  หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสูง  คะแนน       
20 – 31 (50-79%)  หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับกลาง และคะแนน  0 – 19 (0-49%)  
หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับต่ า  
 4.  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ส าคัญเก่ียวกับการธ ารงภาษา 
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** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1.  ภาวะหลายภาษา 

ตารางที่ 1  แสดงปริมาณการใช้ภาษาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวน 

ภาษา ความถี ่ ร้อยละ 

ไทย 34 18.9 
ไทยวน 141 78.3 
ภาษาลาว 5 2.8 

รวม 180 100.0 

  

จากการศึกษาภาษาที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างพูดภาษาทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทยยวน ภาษาไทย และภาษาลาว (ภาษาไทยถิ่นอีสาน) โดยมีผู้พูดภาษาไทยยวนในปริมาณสูงที่สุด
ร้อยละ 78.3 ของประชากร รองลงมาคือพูดภาษาไทยร้อยละ 18.9 และผู้พูดภาษาลาวร้อยละ 2.8            
เม่ือพิจารณาถึงบทบาทความส าคัญของแต่ละภาษา โดยพิจารณาจากปริมาณของผู้พูดภาษาแต่ละภาษา
พบว่า ภาษาไทยยวนเป็นภาษาที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุดในพื้นที่วิจัยในฐานะที่เป็นภาษาหลัก  
เน่ืองจากมีปริมาณผู้พูดสูงท่ีสุด  ส่วนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความส าคัญในล าดับรองลงมาในฐานะภาษาที่
สองของชุมชนในขณะที่ภาษาลาวมีผู้พูดในปริมาณที่น้อยมากจึงมีบทบาทและความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มากนัก  และไม่จัดอยู่ในล าดับของภาษารองตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนด  

 
2.  การใช้ภาษา  

ตารางที่ 2  การใช้ภาษาตามแวดวงภาษา 

แวดวง 

การใช้ภาษา 

 

ภาษาที่ใช้/ร้อยละ Sig. 

ภาษาไทยยวน ภาษาไทย ทั้งภาษาไทยยวน 

และภาษาไทย 

Chi-square 

1 2 3 1 2 3 1 2 3*  

แวดวงครอบครัว 96.6 82.1 45.0 0.0 2.5 20.4 3.4 15.4 34.2  
แวดวงชุมชน 85.0 65.8 40.9 1.3 4.6 17.5 13.8 29.6 41.7 0.000** 
แวดวงประเพณี 
และวัฒนธรรม 

79.4 36.1 30.6 1.7 8.4 35.0 18.9 55.6 38.0  

แวดวงราชการ 
และสาธารณะ 

26.7 3.4 5.9 54.2 92.1 93.3 19.2 4.6 0.8  

หมายเหตุ: * 1 หมายถึง ช่วงอายุ 55-70 ปี,  2 หมายถึง ช่วงอายุ 35-50 ปี และ 3 หมายถึง ช่วงอายุ 15-30 ปี   
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2) Y หมายถึง ภาษาไทยยวน, T หมายถึงภาษาไทย, T/Y หมายถึง ทั้งภาษาไทยและไทยยวน 
 

วัฒนธรรม, แวดวง 4 หมายถึง แวดวงราชการและสาธารณะ  
 

ผลการศึกษาการใช้ภาษาตามแวดวงภาษาของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยปัจจัยช่วงอายุในการ
พิจารณาแนวโน้มของการใช้ภาษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามตาม   
แวดวงภาษาและช่วงอายุ   ในแวดวงครอบครัว ช่วงอายุ 55-70 ปี ใช้ภาษาไทยยวนในปริมาณสูงที่สุด   
ร้อยละ  96.6  รองลงมาคือช่วงอายุ 35-50 ปี ร้อยละ 82.1 และช่วงอายุ 15-30 ปี ร้อยละ 45.0 ตามล าดับ  
แวดวงชุมชน ช่วงอายุ 55-70 ปี ใช้ภาษาไทยยวนมากที่สุดร้อยละ 85.0 รองลงมาคือช่วงอายุ  35-50 ปี   
ร้อยละ 65.8 และช่วงอายุ 15-30 ปี ร้อยละ 40.9 ตามล าดับ  แวดวงประเพณีและวัฒนธรรม ช่วงอายุ 55-70 
ปี ใช้ภาษาไทยยวนมากที่สุดร้อยละ 79.4  ช่วงอายุ 35-50 ปี  ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาไทยยวนร่วมกันมาก
ที่สุดร้อยละ 55.6 และช่วงอายุ 15-30 ปี  ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาไทยยวนร่วมกันมากที่สุด ร้อยละ 38.8  
แวดวงราชการและสาธารณะ ช่วงอายุ 15-30 ปี ใช้ภาษาไทยมากที่สุดร้อยละ 93.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 
35-50 ปี ร้อยละ 92.1 และช่วงอายุ 55-70 ปีร้อยละ 54.2 ตามล าดับ ลักษณะการใช้ภาษาตามแวดวงภาษา
และช่วงอายุบ่งชี้ว่า ปริมาณการใช้ภาษาไทยยวนน้ันมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุและแวดวงภาษา ซึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เม่ือพิจารณาถึงสถานะ  บทบาทหน้าที่  และความส าคัญของแต่ละภาษาพบว่า  ภาษาไทยยวนเป็น
ภาษาที่มีบทบาทและความส าคัญต่อชาวไทยยวนในฐานะที่เป็นภาษาหลักของกลุ่มชาติพันธ์ และยังคงมี
สถานภาพเข้มแข็งด้วยปริมาณการใช้ที่หนาแน่นในแวดวงครอบครัว  และแวดวงชุมชน  ในกลุ่มตัวอย่าง
ทุกช่วงอายุ  ส่วนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในฐานะที่เป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  จึงมักจะถูกใช้ในแวดวงภาษาที่มีความเป็นทางการหรือไม่คุ้นเคย  ได้แก่  
แวดวงประเพณีและวัฒนธรรม  และแวดวงราชการและสาธารณะ  อย่างไรก็ตาม  บทบาทและหน้าที่ของ
ภาษาแต่ละภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นอายุ  ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มคนรุ่นอายุน้อยที่มีแนวโน้ม  
ในการพูดภาษาไทยยวนลดลงและหันไปพูดภาษาไทยมากขึ้น  หากลักษณะเช่นน้ียังคงด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองก็อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพของภาษาไทยยวนได้  แต่สภาวะการเปลี่ยนภาษาของ             
ชาวไทยยวนจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในเร็ววันน้ี   เน่ืองจากยังคงมีผู้พูดภาษาอยู่ในปริมาณที่หนาแน่น   
ในแวดวงภาษาที่ส าคัญต่อการธ ารงภาษา ดังตารางที่ 3 สรุปการใช้ภาษาตาแวดวงภาษา 
 

ตารางที่ 3  แสดงภาษาที่มีปริมาณการใช้สูงสุดตามแวดวงภาษาของกลุ่มตัวอย่างสามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ 

 

ภาษาท่ีใช้ตามแวดวงภาษา 

แวดวง 1  แวดวง 2 แวดวง 3 แวดวง 4 

55-70 Y Y Y T 
35-50 Y Y T/Y T 
15-30 Y Y T/Y T 

         หมายเหตุ: 1) แวดวง 1 หมายถึง แวดวงครอบครัว, แวดวง 2 หมายถึง แวดวงชุมชน, แวดวง 3 หมายถึง แวดวงประเพณีและ  
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3.  ทัศนคติต่อภาษา 

 

ตารางที่ 4  แสดงทัศนคติต่อภาษาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวน 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
(  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

F Sig.  

ทัศนคติเชิงบวก 
55-70 4.3 0.285  

9.955 
 

0.000* 35-50 4.3 0.351 
15-30 4.0 0.379 

ทัศนคติเชิงลบ 
55-70 3.8 0.363  

11.595 
 

0.000* 35-50 3.8 0.430 
15-30 3.6 0.502 

หมายเหตุ: *แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยยวนยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาในทุกช่วงอายุ โดย

ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อภาษาไทยยวนอยู่ที่ระดับ 4.0 -4.3 หากวิเคราะห์ทัศนคติผ่านนัยส าคัญทาง
ความหมายของค าถามจะพบว่า ชาวไทยยวนยังคงตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความส าคัญของภาษาไทยยวน     
ในฐานะที่เป็นเครื่องเชิดชูถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์ุ และยังคงมีความภาคภูมิใจใน
ภาษาโดยไม่คิดดูถูกว่าภาษาของตนน้ันด้อยค่าไปกว่าภาษาอื่น นอกจากน้ียังมีแนวคิดสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภาษาไทยยวนสู่ชนรุ่นหลัง ปัจจัยทางความคิดน้ีหากน าไปสู่การปฏิบัติที่อย่างเป็นรูปธรรมก็จะ
ช่วยสนับสนุนให้การธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนน้ันมีความเป็นไปได้สูง  อย่างไรก็ตามทัศคติเชิงลบที่มี
ต่อภาษาไทยยวนแม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับ 3.6-3.8 ซึ่งต่ ากว่าทัศนคติเชิงบวกเล็กน้อย ยังได้แสดงให้
เห็นว่า แม้ชาวไทยยวนจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการสูญหายของภาษาไทยยวน เช่น การไม่
พูดภาษาไทยยวน หรือการดูถูกภาษาของตนเองก็ตาม แต่ชาวไทยยวนก็ยังยอมรับการเข้ามาของภาษาไทย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการเอาชีวิตรอด ทั้งน้ีการยอมรับ
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อสถานภาพของภาษาไทยยวน 
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4.  ความสามารถในการใช้ภาษา 

 

ตารางที่ 5  แสดงความสามารถในการใช้ภาษาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวน 

ระดับความสามารถ ร้อยละ/ช่วงอายุ Sig.  

 55-70 ปี 35-50 ป ี 15-30 ปี Chi-square 

ความสามารถด้านการฟัง 
ระดับต่ า 0.0 0.0 13.3  
ระดับกลาง 0.0 0.0 48.3 0.000* 
ระดับสูง 100.0 100.0 38.3  
ความสามารถด้านการพูด 
ระดับต่ า 0.0 0.0 23.3  
ระดับกลาง 0.0 23.3 56.7 0.000* 
ระดับสูง 100.0 76.7 20.0  

      หมายเหตุ: *แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละช่วงอายุดังตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  

ช่วงอายุ 55-70 ปี และช่วงอายุ 35-50 ปี ร้อยละ 100.0 มีความสามารถด้านการฟังอยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 15-30 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 มีความสามารถในการฟังอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
คือมีความสามารถในระดับสูงร้อยละ 38.3 และความสามารถระดับต่ าร้อยละ 13.3 สะท้อนให้เห็นว่า    
ชาวไทยยวนรุ่นอายุน้อยมีแนวโน้มในการเข้าใจภาษาไทยยวนได้น้อยลง 
      ส่วนความสามารถด้านการพูดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55-70 ปี ร้อยละ 
100.0 มีความสามารถในการพูดอยู่ในระดับสูง  กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35-50 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.7       
มีความสามารถในการพูดอยู่ในระดับสูง  และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 15-30 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7          
มีความสามารถในการพูดอยู่ในระดับกลาง รองลงมาคือความสามารถระดับต่ าร้อยละ 23.3 และ
ความสามารถระดับสูงร้อยละ 20.0 สะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการพูดของชาวไทยยวนของคน  
รุ่นอายุน้อยมีแนวโน้มลดลงไป ดังน้ันแนวโน้มที่ชาวไทยยวนจะสามารถพูดภาษาไทยยวนได้น้ันจะลดลง  
      หากพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาของชาวไทยยวนโดยรวมแล้วอาจจะอยู่ในระดับสูง แต่
สภาวการณ์การธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนยังถือเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง แม้ในปัจจุบันสถานภาพของ
ภาษาไทยยวนจะยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤติหรือใกล้สูญ  แต่ด้วยแนวโน้มความสามารถในการใช้ภาษา          
ที่ลดลงไปตามล าดับอายุ  (แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)  ก็ย่อมสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสถานภาพของภาษาไทยยวนในอนาคตได้เช่นเดียวกัน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องภาวะหลายภาษาและการธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนในชุมชนบ้านชัฏใหญ่  
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยกระบวนการทางภาษาศาสตร์สังคมครั้งน้ี ให้ผลการวิจัยที่สามารถ
สะท้อนถึงลักษณะความเป็นไปของภาษาไทยยวนที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ โดยประเด็นแรกเก่ียวข้องกับ
ภาวะหลายภาษา เห็นได้ว่า ภาวะหลายภาษาที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ันส่งผล
กระทบต่อสถานภาพของภาษาไทยยวนได้ในระดับหน่ึง ดังการศึกษาภาวะหลายภาษาทีพ่บว่า ชุมชน  
บ้านชัฏใหญ่ประกอบไปด้วยผู้รู้ภาษา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยยวน ภาษาไทย และภาษาลาว (ภาษาไทย
ถิ่นอีสาน) ดังแนวคิดของอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2548: 13-14) และ Wardhaugh (2006: 96) ที่กล่าวว่า 
ภาวะหลายภาษาไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีว่าผู้ใช้ภาษานั้นสามารถใช้ภาษาได้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา เพียงแต่เขา
เหล่าน้ันสามารถเข้าใจความหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้ามภาษาได้ก็ถือว่าเป็นผู้รู้หลาย
ภาษา โดยข้อเท็จจริงแล้ว ภาษาทั้ง 3 ภาษาในชุมชนซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างยังมีผู้รู้หลายภาษาอยู่อีก
จ านวนหน่ึง ภาวะหลายภาษานี้เองได้ส่งผลให้เกิดภาวะทวิภาษณ์ (diglossia) หรือหน้าที่ของภาษาขึ้น โดย
แต่ละภาษาจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Stockwell (2008: 11-13) 
กล่าวคือ เม่ือสังคมมีภาวะทวิภาษณ์ ภาษาที่มีอิทธิพลสูงที่สุด (high-prestige) ก็จะถูกเลือกใช้มากกว่าภาษา
ที่มีอิทธิพลต่ ากว่า (low-prestige) แม้ว่าภาษาไทยจะมีอิทธิพลสูงที่สุด และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษา
มาตรฐานของประเทศไทย แต่ในชุมชนบ้านชัฏใหญ่ ภาษาไทยยวนเป็นภาษาที่มีอิทธิพลและได้รับ       
การยกย่องจากคนในชุมชนสูงที่สุด จึงเป็นภาษาที่มีการเลือกใช้สูงท่ีสุด 
 ประเด็นที่สอง การใช้ภาษา สืบเน่ืองมาจากภาวะหลายภาษาที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการเลือกใช้
ภาษาขึ้นตามมา ด้วยบทบาทและหน้าที่ของแต่ละภาษาทีแ่ตกต่างกันออกไป ภาษาไทยยวน ในฐานะที่เป็น
ภาษาถิ่นและเป็นภาษาหลักของชุมชนมักถูกเลือกใช้ในแวดวงครอบครัว แวดวงชุมชน และแวดวง
ประเพณีและวัฒนธรรมมากที่สุด ส่วนภาษาไทยซึ่งจัดเป็นภาษามาตรฐานและภาษาหลักของประเทศ    
มั ก ถู ก เ ลื อ ก ใ ช้ ใ นแ วด ว ง ร า ช ก า ร แล ะส า ธ า รณ ะม า กที่ สุ ด  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ แนวคิ ด ข อ ง                               
อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ (2548: 14-15) และ Fishman (1970)  ที่กล่าวว่า สังคมได้มีการสร้างบรรทัดฐาน
ของการใช้ภาษาด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ของภาษาแต่ละภาษา โดยภาษาถิ่นมักถูกใช้ในแวดวง
ครอบครัว ส่วนภาษามาตรฐานมักถูกใช้ในแวดวงราชการ หากบรรทัดฐานในการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไป 
ภาษาก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปัจจุบันบรรทัดฐานการใช้ภาษาของชาวไทยยวนในชุมชนวิจัยถือว่า   
ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยยังคงใช้ภาษาไทยยวนในฐานะที่เป็นภาษาหลักของชุมชน และใช้
ภาษาไทยเป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารกับคนภายนอก ด้วยปริมาณการใช้ภาษาไทยยวนที่มีความหนาแน่น
สูงและมีความต่อเน่ืองตามรุ่นอายุในแวดวงครอบครัว และแวดวงชุมชน ซึ่งเป็นแวดวงภาษาที่ส าคัญต่อ
การธ ารงภาษาตามแนวคิดของ Edwards (1997) จึงส่งผลให้สถานภาพของภาษาไทยยวนยังคงความ
เข้มแข็งและธ ารงอยู่ได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะการใช้ภาษาน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม       
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ช่วงอายุ โดยผลการวิจัยพบว่า ภาษาไทยยวนมีแนวโน้มถูกเลือกใช้น้อยลงในกลุ่มตัวอย่างรุ่นอายุน้อย 
ดังน้ัน แนวโน้มที่สถานภาพของภาษาไทยยวนจะเกิดการเปล่ียนแปลงจึงยังคงมีอยู่ในอนาคต 
 ประเด็นที่สาม ทัศนคติต่อภาษา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวนมีทัศนคติที่ดี       
ต่อภาษาของตน และมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Baker (1992: 32. อ้างใน สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ. 2554: 12) และปราณี  กุลละวณิชย์  และคณะ  
(2540 : 121-124) ที่กล่าวว่า ทัศคติต่อภาษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้ภาษาของมนุษย์ 
ซึ่งแบ่งเป็นสองลักษณะคือทัศนคติต่อภาษาและชาติพันธ์ุของตนเอง และทัศคติต่อภาษาและชาติพันธ์ุอื่น 
ทัศนคติที่ดีต่อชาติพันธ์ุของตนเองจะสามารถส่งผลให้เกิดความภาคภูมิ ยกย่องในภาษาและชาติพันธ์ุของ
ตนเองตามมา ดังน้ันการที่ชาวไทยยวนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและชาติพันธ์ุของตนเองจึงช่วยส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยยวนในปริมาณสูงในปัจจุบัน แต่กลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวนเองก็มิได้ปฏิเสธ
การเข้ามาของภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการเอาชีวิตรอด  อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าชาวไทยยวนส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ดี       
ต่อภาษาของตน  แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนหน่ึงยังคงมีพฤติกรรมที่พูดภาษไทยยวนน้อยลงหรือไม่พูด
ภาษาไทยยวน และหันไปพูดภาษาไทยแทน พฤติกรรมดังกล่าวอธิบายได้ว่า คนกลุ่มน้ีมีความจ าเป็น        
ทีจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการด ารงชีวิต เน่ืองจากต้องประกอบอาชีพ ศึกษาเล่าเรียน หรือโยกย้าย
ถิ่นฐานตาม  ไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับภาษาไทยยวนลดลงและขาด
ความต่อเน่ืองในการใช้ภาษาไทยยวน อีกทั้งยังติดพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยมากขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุวิไล  เปรมศรีรัตน์และคณะ (2551) ที่ศึกษาทัศนคติต่อภาษาและความสามารถในการใช้
ภาษาของคนไทยที่พูดภาษามลายูถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า แม้ชาวไทยมุสลิม  
จะมีความต้องการในการใช้ภาษาของตนเองเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ในชีวิตประจ าวันพวกเขา
เหล่าน้ันมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการติดต่อกับบุคคลภายนอกมากขึ้น ดังน้ันทัศนคติ
ในการเอาชีวิตรอดจึงท าให้คนเหล่าน้ีต้องปรับตัวไปใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ประเด็นที่สี่ ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถในการใช้ภาษาของกลุ่มตัวอย่างชาว  
ไทยยวนที่พบในปัจจุบันบ่งชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทยยวนรุ่นอายุมากยังคงมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยยวนอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีที่ลักษณะความเป็นภาษาไทยยวนดั้งเดิมยังคงมี
อยู่มาก หากได้รับการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังอย่างเป็นระบบแบบแผนก็จะสามารถช่วยให้เอกลักษณ์ของตัว
ภาษาไทยยวนยังคงธ ารงอยู่ได้  ในขณะเดียวกันหากภาษาไทยยวนในคนรุ่นอายุมากไม่ได้รับการถ่ายทอด
สู่ชนรุ่นหลังอย่างมีระบบแบบแผนก็จะส่งผลให้การธ ารงอยู่ของตัวภาษาไทยยวนน้ันเป็นไปได้ยากขึ้น 
เน่ืองจากแนวโน้มข้องคนรุ่นอายุน้อยมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยยวนอยู่ในระดับกลางถึงต่ า     
หากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาได้   แม้ว่าความสามารถในการใช้ภาษาของชาวไทยยวน     
ในปัจจุบันจะยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤติ แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปในอนาคต 
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ประเด็นสุดท้าย ปัจจัยทางสังคมและมานุษยวิทยาที่ส่งผลต่อการธ ารงภาษา พบปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อการธ ารงภาษา ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง  
และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ดังน้ี 
 1.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวไทยยวนเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม     
มีการเคลื่อนย้ายข้องกลุ่มชน มีการติดต่อสมาคมกับบุคลภายนอกมากขึ้น จึงท าให้อิทธิพลของภาษาไทย
เข้ามามีบทบาทความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ นอกจากน้ี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารอันได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ได้ส่งผลให้ค่านิยมทางสังคม
ของชาวไทยยวนรุ่นใหม่เปล่ียนไป โดยนิยมความทันสมัยตามสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น  
 2. ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านประชากรน้ีสะท้อนผ่านการศึกษาภาวะหลายภาษาและการใช้
ภาษาของชาวไทยยวน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประชากรผู้พูดภาษาไทยยวนน้ันมีจ านวนมากกว่าผู้พูด
ภาษาไทยและภาษาลาว จึงส่งผลให้ภาษาไทยยวนมีอิทธิพลสูงสุดในพื้นที่วิจัย และมีสถานภาพเข้มแข็ง
เพียงพอที่จะสามารถธ ารงอยู่ต่อไปได้  
 3.  ทัศนคติต่อภาษา เน่ืองจากชาวไทยยวนยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและชาติพันธ์ุของตนเอง 
และมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาเพื่อแสดงออกถึงความเป็นชาติพันธ์ุอย่างภาคภูมิใจ จึงช่วยส่งเสริมให้
ภาษาไทยยวนน้ันมีแนวโน้มที่จะธ ารงอยู่ได้ 

4.  รุ่นอายุ เป็นปัจจัยทางสังคมท่ีมีความส าคัญมากส าหรับการบ่งชี้สภาวการณ์การธ ารงภาษาและ
การเปล่ียนภาษาของภาษาไทยยวน เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ปริมาณการใช้ภาษา และความสามารถ
ในการใช้ภาษาของกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงในคนรุ่นอายุน้อย ในทางตรงข้ามปริมาณการใช้
ภาษาไทยกลับเพิ่มขึ้น ลักษณะเช่นน้ีอาจส่งผลต่อสถานภาพของภาษาไทยยวนในอนาคตได้ 

5. การมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน แม้ว่าเครือข่ายทางสังคมในกลุ่มตัวอย่างบางส่วนจะเริ่ม
หย่อนยานลง แต่หากพิจารณาในภาพรวมจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยยังพบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็นการถาวรยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงงานเทศกาล หรืองานส าคัญต่าง ๆ 
ชาวไทยยวนจะรวมตัวเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ดังน้ันการส่งผ่านภาษาไทยยวนสู่กันและกันจึงยังคงด าเนิน
ไปอย่างต่อเน่ือง และเอื้อประโยชน์การธ ารงภาษานั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ 
 แม้ว่าผลการวิจัยครั้งน้ีจะไม่บ่งชี้ว่าสภาวการณ์การธ ารงภาษาของภาษาไทยยวนน้ันตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ แต่ผลการวิจัยก็ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มในการธ ารงภาษาในอนาคตว่ายังคงเป็นสิ่งที่ต้อง   
เฝ้าระวัง เน่ืองจากแนวโน้มของปริมาณการใช้ภาษาและความสามารถในการใช้ภาษาไทยยวนที่ลดลงไป
ตามช่วงอายุ หากเหตุการณ์เช่นน้ีไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจส่งผลให้สถานภาพของภาษาไทยยวนน้ันตกอยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายได้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
ชุมชนภาษาไทยยวนแห่งน้ีควรได้รับการดูแลและวางแผนนโยบายภาษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

ส าหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาไทยยวนอย่างเป็นรูปธรรม หากปล่อยให้สถานภาพของภาษาตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ ก็อาจส่งผลให้การอนุรักษ์ภาษาน้ันเป็นไปได้ยากล าบากมากยิ่งขึ้น  ผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับ
ภาษาไทยยวนในชุมชนแห่งน้ีเพิ่มเติม ควรศึกษาด้านการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยยวนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของตัวภาษาไทยยวนที่แท้จริง อันจะเป็นแนวทางในการศึกษารวบรวม
ค าศัพท์ภาษาไทยยวนต่อไปได้ 
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ภาคผนวก 

 

ก.  ค าถามทัศนคติต่อภาษา  
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, เฉยๆ, ไม่เห็นด้วย, หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ทัศนคติเชิงบวก 

1.  การพูดภาษาไทยยวนช่วยให้ฉันเข้าใจความหมายได้ง่าย และชัดเจนกว่า 
2.  คนยวนควรพูดภาษาไทยยวนให้มากที่สุดในทุก ๆ ที่และทุกโอกาส 
3.  ภาษาไทยยวนน้ันมีคุณค่า และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
4.  การพูดภาษาไทยยวนเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์  และความเป็นตัวตนของชาวไทยยวน 
5.  การพูดภาษาไทยยวนเป็นการสืบทอดภาษา 
6.  ค าและส าเนียงภาษาไทยยวนมีความไพเราะ น่าฟัง 
7.  ภาษาไทยยวนต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
8.  ฉันรู้สึกภูมิใจเม่ือฉันพูดภาษาไทยยวน 
9.  ลูกหลานชาวไทยยวนควรพูดภาษาไทยยวนได้ 
10.  ไม่ใช่เรื่องดีที่ภาษาไทยจะเข้ามาแทนที่ภาษาไทยยวน 
11.  ควรมีการสอนภาษาไทยยวนให้กับลูกหลาน 
12.  การที่ฉันพูดภาษาไทยยวนไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนบ้านนอก ล้าหลัง 
 
ทัศนคติเชิงลบ 

13.  ภาษาไทยยวนเป็นภาษาที่เรียนรู้และเข้าใจยาก 
14.  หากพูดภาษาไทยยวนจะท าให้เราถูกมองว่าแปลกแยกไปจากสังคม 
15.  หากภาษาไทยยวนสูญหายไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชาวไทยยวน 
16.  การพูดภาษาไทยยวนไม่ใช่สิ่งที่แสดงว่าเราเป็นคนไทยยวน 
17.หากฉันไม่พูดภาษาไทยยวนสักคนก็คงไม่เป็นอะไรเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีคนอ่ืนที่ยังคงพูดอยู่ 
18.  คนท่ีพูดภาษาไทยยวนเป็นคนหัวโบราณ ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
19.  ภาษาไทยยวนเป็นภาษาที่ไม่ค่อยมีความสุภาพ ไพเราะเท่าที่ควร 
20.  ฉันรู้สึกเขินอายเมื่อพูดภาษาไทยยวนกับคนอื่น 
21.  ลูกหลานชาวไทยยวนควรพูดภาษาไทยให้มากขึ้น 
22.  ถือเป็นเรื่องดีที่คนไทยยวนรู้จักปรับตัวไปใช้ภาษาไทยแทนภาษาไทยยวนมากขึ้น 
23.  ควรสอนภาษาไทยให้กับลูกหลานมากกว่าภาษาไทยยวน 
24.  การพูดภาษาไทยท าให้ฉันดูเป็นคนเมืองที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับมากกว่าพูดภาษาไทยยวน 
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ข.  การใช้ภาษาตามแวดวงภาษา 

 กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ ภาษาไทยยวน, ภาษาไทย, ทั้งภาษาไทยและไทยยวน, หรือภาษาอื่น ๆ 
ตามสถานการณ์การใช้ภาษา 
 

แวดวงครอบครัว 

 

เม่ือพูดกับปู่ย่าตายาย 

เม่ือพูดคุยกับพ่อแม่ 
เม่ือพูดกับพี่น้องในครอบครัว 
เม่ือพูดกับลูกหลาน 

แวดวงชุมชน 

 

 

เม่ือพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านภายในหมู่บ้าน 

เม่ือพูดคุยระหว่างท างานในไร่นา/ชุมชน 
เม่ือพูดคุยในการประชุมในหมู่บ้าน 
เม่ือพูดคุยระหว่างซื้อขายสินค้ากันในหมู่บ้าน 

แวดวงประเพณีและวัฒนธรรม เม่ือพูดคุยกันในงานพระเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

 เม่ือยู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ในวัด 

 เม่ืออยู่ในงานประเพณีส่วนใหญ่ท่านพูดภาษาใด 
แวดวงราชการและสาธารณะ เม่ือท่านติดต่อหน่วยงานราชการ 

 เม่ืออยู่ในโรงเรียน/ มหาวิทยาลัย 

 เม่ือพูดคุยกันขณะอยู่ต่างถิ่น หรือนอกชุมชน 
 เม่ือพูดคุยกับคนแปลกหน้า  

 
ค.  รายการค าศัพท์ทดสอบความสามารถ 
 ค าศัพท์ภาษาไทยยวน  

อ้าย  เอื้อย  ลูกบ่าว  ลูกไป ๊ ปี้นาง  หม่อน  ตุ ๊ หนาน  ผักหล่ะ  แต๋งขี้ไก ่ มะเต้า  ผักแคบ  ง้ิว   
ไม๊น่า  ขนัด  มะฮ่อย  ก้วยแก๋ว  น้ าแก้ว  มะแฟว้ง  จั๊กไค  มะตัน  ก้วยแกง  เขี้ยว  ฮูดัง  ขี้แฮ ้ แอว  ขี้เปอะ   
วันพูก  วันฮือ  วันน่ึง  วันวา  หมาว้อ  จั๊กก้ิม  ต๊กโต้  อ้ายเข็บ  หม้ิน  แลน  ป๋าก่อ  ป๋าสะเด็ด  ป๋าเอี่ยน 

 

ค าศัพท์ภาษาไทย  

มดแดง  แมลงปอ  ลูก (เช่น มะนาว 1 ลูก)  แมลงหวี่  กะลา  ตะกร้า  ร่มกันฝน  กระป๋องตักน้ า 
ไม้กวาด  ฟืน  ฟาง  จักรยาน  คราด  เสื่อ  มุ้ง  กระต่ายขูดมะพร้าว  ผา้ขาวม้า  ผ้าถุง  ท างาน  ขอดเกล็ดปลา  
คลุก บ่ม  สับ  ลับมีด  รบี  โกรธ  เกลียด  เย็บผ้า  สอย ถอน ซด (เช่น ซดน้ าแกง)  อร่อย  เดิน  วิ่ง  ลืมตา  
แลบล้ิน  โกหก  พูด  ขี้เกียจ  ซน 
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การจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชย์ 

ผ่านการออกแบบผ้ากลุ่มชาตพิันธ์ุ พืน้ที่อ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย 
Cultural management of commercial  

 through design ethnic fabric. Chiang Khong Chiang Rai  

 

นางสาวศิรินิภา  จาดชนบท  
นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย น้ีเ กิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการบริหารจัดการให้การออกแบบต่อยอด
ศิลปวฒันธรรมการแต่งกายของชนเผ่า ๖ ชนเผ่าในบริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงของจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ มง้ เยา้
(เม้ียน) กะเหร่ียง(ปะกากะญอ) อาข่า ลีซู และมูเซอ และการน าการตลาดสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดการคา้ขาย
ศิลปวฒันธรรมดั้ งเดิมของชนเผ่าเหล่าน้ีท่ีคนทัว่ไปช่ืนชมแต่ยงัเข้าไม่ถึงมาท าให้สวมใส่ได้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง โดยรวบรวมกลุ่มสตรีผูมี้ความช านาญในงานหตัถกรรมประจ าชนเผ่าเพ่ือ
เก็บขอ้มูลความรู้และผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากงานฝีมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชนเผ่าเพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจกบั
นกัออกแบบท่ีจะเขา้ไปศึกษาขอ้มลูในทอ้งท่ีจนเกิดการออกแบบจากผลิตภณัฑด์ั้งเดิม และน ามาพฒันารูปแบบ
การขายจากการใชท้ าเลท่ีตั้งเหมาะสม และช่องทางการตลาดสมยัใหม่ เม่ือมีการคา้ขายจะน ามาซ่ึงการท ามาหา
กิน เกิดรายได ้อยู่ดีกินดีในวิถีแต่ละชนเผ่า ส่งผลให้เกิดการอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรมของตนเพราะจะ
กลายมาเป็นอาชีพหลกัท่ีหล่อเล้ียงชีวิตตนและครอบครัวอย่างย ัง่ยืนผลพลอยไดท่ี้ตามมาอีกทางหน่ึงคือ ท าให้
การประกอบสัมมาอาชีพของชนเผ่าต่างๆท่ีมีความเส่ียงในการท าผิดกฎหมายลดลง เช่นการคา้ขายยาเสพ
ติดตามแนวรอยต่อขุนเขา ตดัไมท้ าลายป่า ซ่ึงการจบักุมลงโทษเพียงอย่างเดียวไม่ไดเ้ป็นแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 
การสร้างศิลปวฒันธรรมของตนท่ีมีอยูจ่ากภูมิปัญญาใหท้ ามาหากินเล้ียงชีพไดต่้างหากท่ีจะฟ้ืนคืนคุณภาพชีวิต
และศิลปวฒันธรรมดีงามใหด้ ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 

 
ค ำส ำคัญ: การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม,เชิงพาณิชย์,ผ้ากลุ่มชาติพันธ์ุ 
 
Abstract 

 

 

  The research aims at studying the management of extension of cultural dressing of  

the 6 ethnic groups in the area of Chiengkhong district, Chiengrai province, Hmong Mien 

Karen Akha Lisu andLahu. Moreover, Bringing in the new strategic marketing is another 

goal to increase the demand and daily usages for customers nowadays who definitely 

appreciate cultural products. Research data came from skilled ladies who understand the 

identity of their ethnic groups. They provided information and experiences to new 

designers who keen to learn about the original techniques in order to develop the products 

in be sold through new marketing channels and appropriate locations. Merchandising 
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brings in income to their families and to promote the wellbeing of the members in their 

ethnic groups as a result of creating an idea of preservation of their own cultural 

sustainable living. The most important outcome is that these ethnic groups of people 

would value their carriers and avoid unlawful occupations for instances drugs dealing, 

forest destruction. Therefore, their local wisdom can reverse their cultural living quality 

to be sustainable. 

 

Keywords:The hilltribes’tradition art and craft Resource Management,Commercially 

viable, 

 

บทน า 
ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายมีชนเผ่าหลายชาติ

พนัธ์ุอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมยัท่ีมีการรวบรวมเป็นราชอาณาจกัรไทยไดแ้ก่ มง้ เยา้(เม้ียน) กะเหร่ียง(ปา
กากะญอ) ล่าหู่ อาข่า และมเูซอ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีมีวฒันธรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มคือ การ
แต่งกายท่ีเกิดจากกระบวนการทางภูมิปัญญาและงานฝีมือท่ีมีความเฉพาะ การแต่งกายมีความส าคญัและความ
เช่ือจากประเพณีต่างๆมากมาย เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการเร่ิมตน้ชีวิตของหนุ่มสาว ประเพณีแต่งงาน 
ประเพณีในวนัปีใหม่ ตลอดจนภายหลงัความตาย เคร่ืองแต่งกายจะต้องปรานีตงดงามและเหมาะสมกับ
ประเพณีเหล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการแต่งกาย ความเคารพและความเช่ือในภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษท่ีดีงาม จากอดีตมาถึงปัจจุบนัวฒันธรรมการแต่งกายอนัทรงคุณค่าเป็นเอกลกัษณ์นั้นค่อยๆถูกกลืน
ไปกบัความเป็นสากล มีเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีความเร่งรีบในการด ารงชีวิต การอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรม
การแต่งกายของคนรุ่นใหม่ในชนเผา่เหล่าน้ีจึงค่อยๆจางหายและลดลงไป 

ทั้งน้ี ยงัมีผูค้นจ านวนไม่นอ้ยมีความช่ืนชมในความสวยงามของงานฝีมือท่ีตอ้งอาศยัภูมิปัญญาของชน
เผา่นั้นๆ โดยผูค้นเหล่าน้ีมีความตอ้งการทั้งสวมใส่เองในบางโอกาสหรือเกบ็สะสมไวเ้พ่ือความสุขทางใจ 

ดงันั้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการวฒันธรรมเชิงพาณิชย์ท่ีมีการสร้างสรรค์ในการใส่
แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑต่์อยอดจากเคร่ืองแต่งกายดั้งเดิมของชนเผ่าให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยัและเป็น
กระแสความนิยมของคนในสังคม เพ่ือให้ศิลปวฒันธรรมชนเผ่าเกิดการค้าขายอย่างแพร่หลาย เจ้าของ
วฒันธรรมเกิดความภาคภูมิใจ อนุรักษสื์บสานและพฒันาภูมิปัญญางานฝีมือ เพ่ือการคา้ขาย จนเกิดเป็นอาชีพ
ในการด ารงชีวิตเล้ียงปากทอ้งของตนและสมาชิกในครอบครัวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 
   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. เพ่ืออนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายของชนเผ่าทั้ง ๖ ชนเผ่า อนั
แสดงความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตนท่ีสร้างสรรคจ์ากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากบรรพบุรุษ 

๒. เพ่ือส่งเสริมอาชีพท่ีเกิดจากศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตของตนเองอยา่งยืน 
๓. เพ่ือเผยแพร่วฒันธรรมการแต่งกายของชนเผา่ทั้ง ๖ ชนเผา่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป 

 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1767 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

๑. ดา้นประชากร ไดแ้ก่กลุ่มชาติพนัธ์ุ ๖ ชนเผา่ คือ มง้,เยา้(เม้ียน), กะเหร่ียง(ปากากะญอ),อาข่า,มเูซอ
และลีซู  

๒. ดา้นพ้ืนท่ี ใชพ้ื้นท่ีศึกษาคือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  เน่ืองจาก 
๒.๑)  เป็นดินแดนแห่งชุมชนนานาเผา่หลากหลายชาติพนัธ์ุ   อ าเภอเชียงของ เป็นอ าเภอหน่ึงของ

จงัหวดัเชียงราย ลกัษณะภูมิประเทศพ้ืนท่ีราบ สลบักบัเทือกเขา มีพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกบางส่วนติดกบัแม่น ้า
โขง มีประชากรอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหลายเช้ือชาติ ท่ีส าคญัคือชนเผา่เหล่าน้ีลว้นแต่มีความโดดเด่นดา้น
เคร่ืองประดบัเคร่ืองแต่งกายและส่วนใหญ่ยงัแต่งกายตามลกัษณะดั้งเดิมอยูด่ว้ย 
                  ๒.๒)  เป็นประตูมุ่งสู่อินโดจีนอนัจะเป็นศกัยภาพอนัโดดเด่นทางดา้นเศรษฐกิจ เม่ือโครงการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 6 ประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง ก าลงัมีโครงการหลายโครงการท่ีมีความคืบหนา้ใหเ้ห็น
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีถนนสาย R3a ท่ีเช่ือมต่อจากพรมแดนตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) 
ผา่น สปป.ลาว มาจรดกบัพรมแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงรายในระยะทางเพียง 
228 กิโลเมตร 
 
 
       

                     
          
 
 

 

ท่ีมา www.siamintelligence.com896x910-คน้ดว้ยภาพ 
 

 
วธีิการวจิยั 
           งานวิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการ( Action  research) ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวิธีการศึกษาวิจยั 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีกระบวนการและแนวทางการจดัเกบ็
ขอ้มลูภาคสนาม(Field Research) ดงัน้ี 

๑. การส ารวจขอ้มลูเชิงลึก และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
๓. การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม 
๔. การสมัภาษณ์ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1768 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.siamintelligence.com896x910-ค้นด้วยภาพ/


 

๕. การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Dicussion) 
๖. การประชุมสมัมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น (Brain Storming) 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

๑) ศึกษาภาคสนามเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มลู และศึกษาองคค์วามรู้ในทุกดา้นเป็นเชิงลึกไดแ้ก่ 
๑.๑   กลุ่มสตรีทั้ง ๖ ชนเผา่ท่ีมีความรู้ในดา้นการทอ ปักและเยบ็ผา้ทุกประเภทของกลุ่ม 
         ชนเผา่ 

                ๑.๒ ผา้ประเภทต่างๆของ ๖ ชนเผา่ท่ีมีความส าคญัทางประเพณีและท่ีสวมใส่ใน  
                        ชีวิตประจ าวนั 
      ๒)  ศึกษาภาคสนามพร้อมนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือศึกษาขอ้มลูและท าความเขา้ใจใน
วฒันธรรมการแต่งทั้งหมดของ 6 ชนเผา่เพ่ือใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเขา้ใจวฒันธรรมเพ่ือออกแบบ
ต่อยอดจากผลิตภณัฑด์ั้งเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

      
ผลการศึกษา 

๑) ลกัษณะอตัลกัษณ์ของผ้าในชาตพินัธ์ุต่างในอ าเภอเชียงของ และการน ามาพฒันาเพือ่การจดัการ
วฒันธรรมเชิงพาณิชย์ 
                ๑.๑) ม้ง เป็นนกัปักท่ีลือช่ือ ผูห้ญิงจะนุ่งกระโปรงจีบอดักลีบรอบตวั ยาวแค่เข่าผา้ใยกญัชาหรือฝ้าย
ทอมือ เขียนลวดลายดว้ยข้ีผึ้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรบา้ง เป็นเรขาคณิตบา้งอนัเป็นเอกลกัษณ์ของมง้ ส่วนเส้ือ
จะเป็นผา้สีด าแขนยาว ดว้ยฝีเขม็ปักและลายปะละเอียดยิบ และมีรัดน่อง นอกจากน้ี เม่ือแต่งตวัครบเตม็รูปแบบ
ยงัมีผา้กนัเป้ือนและกนัช่องโหวปั่กประดบักนัวิจิตรงดงามคาดทบัหนา้กระโปรงอีกที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓  การแต่งกายหญิงชนเผา่มง้ 
ท่ีมา: พอลและลวูิส(๒๕๑๖) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1769 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

                                                 
 

ภาพท่ี ๔ เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายมง้  
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 

 
            เคร่ืองแต่งกายมง้มีสีสันหลากหลายทัว่ทั้งบนและล่าง การออกแบบเพ่ือใหส้วมใส่ไดง่้าย ไม่มากจนดู
ปะปนกนัจนเกินไป ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธียกเอาเฉพาะส่วนหน่ึงของเคร่ีองแต่งกายมาตกแต่งกบัเส้ือผา้ทั้งชุดดงั
ตวัอยา่งข่างล่างเพ่ือใหดู้ผสมผสานระหวา่งเอกลกัษณ์ของมง้และความเป็นสากลได ้
 
           ๑.๒) เม้ียนหรือเยา้ ช านาญงานปักซ่ึงเป็นการปักแบบดน้ จะปักผา้จากดา้นหลงัและจะปักโดยวิธีการเกบ็
ดา้ยจนลายดา้นหนา้และดา้นหลงัเหมือนกนัเม่ือพลิกผา้มาดู กางเกงเตม็ไปดว้ยลายปักท่ีจะแสดงฝีมือกนัเต็มท่ี 
โดยสวมกบัเส้ือคลุมตวัยาว และท่ีสาบเส้ือดา้นในรอบคอลงมาถึงเอวจะติดปุยไหมพรมสีแดงมีผา้คาดเอวและ
ผา้โพกศีรษะ ผูห้ญิงเม้ียนจะแสดงฝีมือเต็มท่ีในการปักผา้สองช้ินเพ่ือน ามาเยบ็เป็นกางเกง ซ่ึงมีลายปัก
มาตรฐานอยูห่า้ลาย สมยัก่อนเดก็หญิงเม้ียนเร่ิมปักผา้ตั้งแต่อายหุา้หกขวบ โดยเร่ิมฝึกหดัปักกบัลายมาตรฐาน
ทั้งส้ิน  
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https://www.facebook.com/sirini


 

 
ภาพท่ี 5  การแต่งกายหญิงชนเผา่เยา้ 
ท่ีมา: พอลและลวูิส(๒๕๑๖) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   ๖ เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายเยา้ 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 

 
เคร่ืองแต่งกายของเยา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ และมีจุดเด่นอยูท่ี่พู่คอสีแดงและลายปักท่ีกางเกง ผูวิ้จยัจึงน า

ความโดดเด่นท่ีมีความเรียบง่ายและความโดดเด่นท่ีมีสีสันลวดลายดึงออกมาจากการรวมอยูด่ว้ยกนัโดยใชรู้ป
แบบเดิมของเส้ือแต่ออกแบบใหส้ั้นทะมดัทะแมง สวมใส่กบักางเกงแฟชัน่ไดอ้ยา่งร่วมสมยั ส่วนงานปักของ
เยา้ท่ีปักเคร่ืองแต่งกายใดๆกต็ามมกัจะปักเต็มไปทั้งผืนจึงดึงออกมาเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกายเช่น
กระเป๋าหรือผา้คลุมไหล่เป็นตน้ 

๑.๓) อาข่า หรืออีกอ้ เคร่ืองแต่งกายของหญิงอาข่าประกอบดว้ยหมวกท่ีประดบัและตกแต่งเตม็ท่ีดว้ย
เหรียญและเคร่ืองเงิน อาข่าใชผ้า้ฝ้ายทอเน้ือแน่นยอ้มเป็นสีน ้าเงินเขม้เกือบด า  เส้ือตวัสั้นท่ีปะดว้ยเศษผา้ช้ิน
เลก็ช้ินนอ้ย หลากสีท่ีดา้นหลงั ซ่ึงสวมคลุมทบักระโปรงสั้นเหนือเข่า มีผา้คาดเอวซ่ึงแต่งชายงดงาม และรัด
น่องท่ีปะและตกแต่งลวดลายสวยงามคลา้ยดา้นหลงัเส้ือ   

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1771 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

                                  
 

ภาพท่ี๕ การแต่งกายหญิงชนเผ่าอาข่า  
ท่ีมา: www.iamakha.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๖  เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายอาข่า 
ท่ีมา:  https://www.facebook.com/sirini 

 
           เคร่ืองแต่งกายหญิงอาข่าจะมีทั้งงานปักผา้และลูกปัด เมด็เงิน เบ้ียหอยเตม็ไปทัว่ๆทั้งท่อนบนและล่าง 
การออกแบบของผูวิ้จยัไดพ้ยายามเกบ็รายละเอียดทั้งงานปักลวดลายผา้และปักลูกปัด เมด็เงินผสม เบ้ียหอยซ่ึง
เป็นช้ินกระเป๋าใส่เงินมาตกแต่งเพียงจุดเดียวของทั้งชุดกส็วยงามเด่นสะดุดตาไปท่ีช้ินงานตกแต่งของชุดนั้นได ้
           ๑.๔) ลีซู เป็นเผา่ท่ีแต่งกายมีสีสนัสดใสและหลากสีมากท่ีสุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมดนิยมใชสี้ตดักนั 
หญิงลีซอมีความโดดเด่นมาก ตั้งแต่ผา้โพกหวั ท่ีเป็นทรงป้านกลม ตกแต่งดว้ยลูกปัดและพู่ประดบัหลากสี  
เส้ือตวัยาวตดัเยบ็ดว้ยผา้สีสดใสตกแต่งดว้ยร้ิวผา้เลก็ๆ สลบัสี สวมทบั กางเกงขายาว คร่ึงน่องสีด า มีผา้คาดเอว
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http://www.iamakha.com/
https://www.facebook.com/sirini


 

ท่ีเม่ือคาดแลว้จะท้ิงชายไปทางดา้นหลงัเป็นพู่หางมา้ ท าจากผา้หลากสีเยบ็เป็นไสไ้ก่เสน้เลก็ๆ จ านวนกวา่ 100 
เสน้ข้ึนไปเม่ือเคล่ือนไหว พู่จะพล้ิวไหวสวยงาม 
 

 
ภาพท่ี ๗ การแต่งกายหญิงชนเผา่ลีซอ 

ท่ีมา: พอลและลวูิส(๒๕๑๖) 
 

ส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกายลีซู มีไม่มากช้ินท่ีจะน ามาออกแบบตกแต่งเคร่ืองแต่งกายไดง่้าย 
เน่ืองจากงานปักเป็นลวดลายยงัไม่มีแบบโดดเด่นชดัเจน จะเนน้ไปในทางใชสี้สันเป็นแถบเป็นโทนสีตดักนั
มากกวา่ ผูวิ้จยัจึงใชส่้วนหน่ึงของเคร่ืองแต่งกายคือพวงเชือกผา้โดยคงความเป็นการเนน้สีสันท่ีหลากหลายมา
ปนกนัเป็นเสน้สาย มาตกแต่งเป็นกระเป๋าโดยใชก้บัสีพ้ืนของผา้ใยกญัชงมาประกอบ 

 

    
  

          ภาพท่ี ๘  เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายลีซู  
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 
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https://www.facebook.com/sirini


 

           ๑.๕) มเูซอหรือล่าหู่ ปักผา้ดว้ยสีท่ีไม่ฉูดฉาด เนน้สีด าตดัแดงข้ึนอยูก่บักลุ่มยอ่ยของตนเอง เนน้ใช้
เคร่ืองเงินเป็นตวัตกแต่งและข้ึนอยูก่บัฐานะการเงินของแต่ละคนท่ีจะประดบัเคร่ืองเงินมากนอ้ย ถึงแมเ้ส้ือผา้
ของมเูซอจะลวดลายสีสนัไม่มากมายเท่าใครแต่กต็อ้งใชร้ะยะเวลาและความช านาญอยา่งยิ่งในการเยบ็ปัก
เส้ือผา้กระโปรงกางเกง ล่าหู่หญิงสตรีสวมเส้ือผา้ผา่อกแขนยาวตวัสั้นสีด ามีซบัในกบัผา้ซ่ิน และสวมรัดน่อง
ท าดว้ยผา้ฝ้ายสีด า ส าหรับงานใหญ่อาจใชก้ ามะหยี่สีด า น ้าเงิน หรือเขียว ตวัเส้ือนั้นแต่งดว้ยแถบแดงตลอดสาบ
และชายเส้ือ ตน้แขนกแ็ต่งดว้ยร้ิวแดงหลายร้ิว  เป็นผา้แถบเยบ็ 
 

 
ภาพท่ี ๙ การแต่งกายหญิงชนเผา่มเูซอ 

ท่ีมา: พอลและลวูิส(๒๕๑๖) 
 

การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองแต่งกายล่าหู่ ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากเส้ือผา้ทั้ง
ชุดของล่าหู่จะไม่ไดเ้กิดจากการน าผา้แต่ละส่วนมาประกอบกนั แต่เป็นการเยบ็และปักเพ่ือใหเ้ป็นช้ินเดียวกนั
ทั้งชุดและส่วนประดบักจ็ะกระจายอยูไ่ปทัว่ทั้งชุดเช่นกนั ผูวิ้จยัจึงน าเพียงส่วนท่ีเป็นงานเยบ็ปักท่ีล่าหู่หรือ
มเูซอใชเ้พ่ือประกอบในส่วนเคร่ืองใชอ่ื้นๆแต่เป็นเอกลกัษณ์ของงานฝีมือล่าหู่ ในการท าผลิตภณัฑต่์างๆได้
อยา่งสวยงามเช่นกนั 
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ภาพท่ี ๑๐   เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายล่าหู่ 
                                 ท่ีมา: https://www.facebook.com/sirini 

 
๑.๖)  ปกากะญอ(กะเหร่ียง) เป็น “นกัทอ” เส้ือไม่ว่าจะของชายหญิงหรือเด็กกะเหร่ียงมีโครงสร้าง

เหมือนกนั จะแตกต่างกนัท่ี สีสนั และลายละเอียดในการตกแต่ง คือท าดว้ยแถบฝ้ายสองช้ินเยบ็ติดกนั เวน้ตรง
กลางไวส้วมหวั แลว้พบัคร่ึงเวน้ตอนบนใหแ้ขนลอด เยบ็ขา้งล่างลงไปใหถึ้งชายเส้ือ ตกแต่งขอบคอ ขอบแขน 
และชายเส้ือดว้ยลายปักประดบัและภู่ครุยสีตดักบัผา้พ้ืน ชาวกะเหร่ียงเยบ็ผา้โชวต์ะเข็บให้รอยเยบ็เป็นส่วน
หน่ึงของลวดลายตกแต่ง ผา้กะเหร่ียงนั้นทอจากดา้ยฝ้ายซ่ึงปลูกกรอเอง ปัจจุบนัพวกท่ีอยู่บนเขาห่างไกลก็ยงั
ป่ันและยอ้มดา้ยจากฝ้ายซ่ึงปลูกเองการทอก็ใชก่ี้ผกูเอวแบบง่าย และใชด้า้ยยืนเด่ียวเท่านั้น เส้ือหญิงโสด เป็น
ผา้สีกระสอบฝ้ายพ้ืนขาวทอหรือปักประดบัลวดลายใหง้ดงามตามความสามารถและรสนิยมของแต่ละคน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๑ การแต่งกายหญิงชนเผา่ปกากะญอ 
ท่ีมา: พอลและลวูิส(๒๕๑๖) 
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ภาพท่ี ๑๒ เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายปกากะญอ 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 

 
เม่ือผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบรูปแบบและทรงของเส้ือกะเหร่ียงโดยใส่ผา้ชนิดต่างๆท่ีเหมาะสมกบัสภาพ

ภูมิอากาศและลวดลายเน้ือผา้เป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับผูบ้ริโภคมากข้ึนก็ท าใหข้อ้จ ากดัในการสวมใส่เส้ือกะเหร่ียง
ลดลง ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสีสนัลวดลายผา้ตามแบบท่ีตนเองพอใจสวมใส่ในรูปแบบของเส้ือหรือชุดทรง
กะเหร่ียงไดส้ะดวกมากข้ึน 

 
๒. แนวทางการจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชย์  
 เพ่ือใหเ้กิดการปรับใชช่้องทางการตลาดใหเ้กิดกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างกวา้งขวาง เม่ือ

การออกแบบตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านเคร่ืองแต่งกายไดใ้นโอกาสต่างๆมากข้ึน ตอ้งอาศยัการใช้
ท าเลท่ีตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมะเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ รวมทั้งการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงบุคคล
ทัว่ไปทางดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่เช่นการคา้ขายในระบบออนไลน ์การใชเ้วปไซส์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกเช่น เฟสบุค ไลนห์รืออินสตาแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพท่ี ๑๓  เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายมง้  
ท่ีมา:  https://www.facebook.com/sirini 

 
 

 
 

ภาพท่ี๑๔ เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายมง้  
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 
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ภาพท่ี๑๕ เปรียบเทียบภายหลงัผา่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ๖ ชนเผา่ 
ท่ีมา: นิตยสาร VOGUE THAILAND (๒๕๕๗)  

 
ผลที่ได้รับจากงานวจิยั 

๑) เม่ือผลิตภณัฑท่ี์เกิดจาการออกแบบต่อยอดจากส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองแต่งกายของชนเผ่าทั้ง 
๖ ชนเผา่มีความลงตวัทั้งทางดา้นความสวยงาม ร่วมสมยัและเหมาะสมกบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มการใชง้านของ
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภค จะท าใหเ้กิดความดึงดูดใหค้นในสงัคมหนักลบัมาสนใจในวฒันธรรมการแต่งกายของ
ชนเผา่ทั้ง๖ ทั้งเพ่ือสวมใส่ดว้ยตนเอง หรือแนะน าผูอ่ื้น หรือแมแ้ต่ตอ้งการไดรู้้จกัในงานฝีมือและขั้นตอนการ
ประดิษฐ์ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจนเกิดเป็นกระแสความนิยม ท าใหเ้กิดการเผยแพร่วฒันธรรมการแต่งกายกลุ่มชน
เผา่ไปยงับุคคลทัว่ไปอยา่งกวา้ง และรักษาวฒันธรรมดา้นน้ีไวใ้หย้ ัง่ยืนได ้

๒) เม่ือการคา้ขายผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการออกแบบต่อยอดเคร่ืองแต่งกายชนเผ่าในปริมาณข้ึน ก าลงั
การสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีจะน าไปต่อยอดก็จะเพ่ิมข้ึนตามสตรีหรือเด็กหญิงท่ีมีความรู้ มีฝีมือในการ
ประดิษฐผ์า้ตามลกัษณะของชนเผ่าตนเองก็จะพฒันาผลงาน พฒันาฝีมือเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตลาด ซ่ึงการจดัการเชิงพาณิชยเ์ม่ือน าไปปรับใชก้บัการด าเนินท่ีเคยคา้ขายเฉพาะแบบดั้งเดิม ปรากฏผลในทาง
ท่ีดีข้ึนจริงซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากร้านจ าหน่ายสินคา้จากเคร่ืองแต่งกายชนเผา่ จนเกิดการสืบสานงานฝีมือเยบ็ปัก
ถกัร้อยและพฒันาเป็นการเรียนรู้เพ่ือประกอบเป็นสมัมาอาชีพไดต่้อไปอยา่งย ัง่ยืน 

๓) เม่ืออาชีพท่ีเกิดจากวฒันธรรมของกลุ่มชนเผ่าเอง ก่อใหเ้กิดรายได ้คุณภาพชีวิตดีข้ึน อยู่ดีกินดีจาก
อาชีพสุจริต ความเส่ียงในการประกอบอาชีพผิดกฎหมายก็ลงลด สร้างความผาสุขมัน่คงใหส้ังคมของชนเผ่า
นั้นได ้
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
               การจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชยเ์ป็นเคร่ืองมือรูปแบบหน่ึงท่ีท าใหว้ฒันธรรมท่ีเคยด ารงอยู่ในอดีตส่ง
ต่อมาในปัจจุบนัได ้ซ่ึงผลจากการปฏิบติัการของงานวิจยัน้ีท าใหไ้ดข้อ้สรุปว่า การออกแบบมีความส าคญัท่ีจะ
ท าให้ผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมในอดีตยงัสามารถด ารงอยู่ในยุคสมยัปัจจุบนั จึงท าให้การอนุรักษง์านศิลปะ
ดั้งเดิมอนัเป็นวฒันธรรมสามารถสืบต่อมายงัคนรุ่นต่อไปได ้
                โดยงานวิจัยน้ีจะเห็นได้ว่าค่านิยมของการแต่งกายมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย จึงมี
ขอ้เสนอแนะให้การด าเนินงานมีความต่อเน่ืองโดยให้มีแผนงานทั้งระยะกลางและระยะยาวส าหรับทั้งการ
ออกแบบและการจดัการดา้นการตลาดต่อไป เพ่ือใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ใหว้ฒันธรรมด ารงอยู่ได้
อยา่งย ัง่ยืน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the encouragement of higher 

order thinking skills in inquiry-based learning on circle by using the Geometer’s 

Sketchpad as a tool and 2) to investigate the comparative effect of encourage higher 

order thinking skills in inquiry-based learning on circle by using the Geometer’s 

Sketchpad and instruction traditional by using the Geometer’s Sketchpad.  The 

samples used in this study included of 16 volunteers fourth year high school students  

which were divided into two groups.  One was an experimental group composing 8 

students and another was control group composing of 8 students  in 

Lukhamhanwarinchamrab School.  This experimental was pretest-posttest control  

group  design.  The research instruments used were lesson plans based on Inquiry-

Based Learning,  an observation for behaviors,  an evaluation form of  student’s work,  

video Recorder,  an interview and a achievement test based on higher order thinking 

skills.  Qualitative data analyses were conducted with contents and data acquired from  

observation,  evaluation of students and their works,  Video tapes and interview.  

Quantity data analyses were conducted with contents and data acquired from 

achievement testing.  The statistics used in analyzing data were percentage,  mean,  

standard deviation,  and  independent  sample  t-test.   

The  results  of  this  research  were  as  follow:  1)  Students’ higher order 

thinking skills by encourage higher order thinking skills in inquiry-based learning on 

circle by using the Geometer’s Sketchpad as a tool  after being taught was in “Very  

Good”  level.  2)  Student in experimental group have a significant difference on 

higher order thinking skill. 

 

Keywords: Higher order thinking skill, Inquiry-based learning, Geometer’s 

Sketchpad, Circle, Conic Section.  
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ช่ือผลงานวิจยัภาษาไทย : เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหลีย่มจากเมอืงศรีเทพ : 
ข้อสังเกตรูปแบบและการก าหนดอาย ุ

ช่ือผลงานวิจยัภาษาองักฤษ : The sculptures cylindrical polygon from the Sri 

Thep. : Remark styles and date.  

 ผูว้ิจยั  นายศิวพงศ ์สีเสียดงาม ผูว้ิจยั , ผศ.ดร. รุ่งโรจน ์ธรรมรุ่งเรือง อาจารยท่ี์ปรึกษา  

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคดัย่อ    

การศึกษาพบวา่ กลุ่มเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมจากเมืองศรีเทพนั้น มี

ความสมัพนัธ์กบัศิลปะเขมร ไดแ้ก่  การแสดงลกัษณะกายวิภาค การท าหมวกทรงกระบอกหล ายเหล่ียม

และการท าชั้นลดหลัน่กนั รวมไปถึงการนุ่งโจงกระเบนสั้นแมจ้ะแสดงลกัษณะท่ีแตกต่างไปบา้งแต่ก็

แสดงลกัษณะการชกัชายผา้ดา้นหลงัเป็นรูปหางปลายอ้ยลงมา อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กบัศิลปะ

เขมร แต่อยา่งไรกดี็ในเทวรูปจากศรีเทพกลุ่มน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของ ศิลปะทวารวดีจากทางภาค

กลางดว้ยเช่นกนั อาทิ ลกัษณะของลวดลายเคร่ืองประดบัในศิราภรณ์ กรองศอ และกณุฑล 

 ทั้งน้ีจากการศึกษากพ็บลกัษณะบางประการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะประติมากรรมศรีเทพ ไดแ้ก่ ความ

นิยมในการประดบัตาบสามเหล่ียมบนหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม ความนิยมเน้ือผา้เรียบ เหมือนผา้

บางเปียกน ้าโดยไม่แสดงร้ิวรอยของผา้ และการสวมเส้ือคลุมของพระสุริยะท่ีมีความยาวเลยพระชงฆเ์พียง

เลก็นอ้ย 

 เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมเมืองศรีเทพกลุ่มน้ีอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึง

ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 โดยมีลกัษณะเฉพาะตวัและแรงบนัดาลใจทางดา้น รูปแบบจากศิลปะไพรกเมง-

ก าพงพระในเขมรและศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย  

ค าส าคัญ : เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกท่ีเมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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Abstract 

 By the study, the figures, the headdress which appearing as the cylindrical 

mitres, the multitiered of the crowns, and the short simplified fold of the garments – 

Chang Kben or Sampot -  which always dropping a tail at the back like a tail of the 

fish of the Hindu sculptures in Si Thep definitely present the relationship between 

these works and Khmer Arts. Besides, the decoration on the jewelry, such as the 

crowns, the necklaces and the earrings display their own styles which related to 

Dhavaravati Style, especially occurred in central Thailand. 

In addition, the Hindu sculptures which decorating the cylindrical mitres by 

the foliages and wearing the thin, soft clothes without pleats, including Surya in the 

lengthwise robes possibly display the characteristics of Si Thep Style. 

The Hindu sculptures in Si Thep date from the 8
th

 to early of the 9
th

 Centuries. 

The works display their own styles which related to both of Khmer Arts (Prei – 

Khmeng – Kompong Preah Style) and Thai Arts (Dhavaravati Style, especially 

occurred in Central Thailand). 

Key Word (s):  The Hindu sculptures in Si Thep. 

บทน า  

 เมืองโบราณศรีเทพหรือบางท่ีท่านเรียกวา่เมืองอภยัสาลี ตั้งอยูใ่นอ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงคน้พบเมืองน้ีเม่ือปี พ .ศ.2448  และหลงัจากนั้นจึงมีการคน้พบ
ประติมากรรมศิลาเน่ืองในศาสนาพราหมณ์หลายองค ์โดยส่วนหน่ึ งในปัจจุบนัเกบ็รักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติพระนครและอีกส่วนหน่ึงกระจายไปอยูใ่นครอบครอง ส่วน บุคคลและพิพิธภณัฑใ์น
ต่างประเทศ  
 ประติมากรรมศิลาสวมหมวกทรงกระบอก (กีริฏมงกฎุ ) กลุ่มหน่ึง  แสดงลกัษณะท่ีผิดแปลก
ออกไปกล่าวคือแสดงการสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมและบางองคมี์การประดบัตาบสามเหล่ียมท่ี
ดา้นทั้งสามอนัเป็นลกัษณะพิเศษ ประทบัยืนตริภงัค ์(ยืนเอียงสะโพก) และสมภงัค ์(ยืนตรง) ซ่ึงนกัวิชาการ
หลายท่านไดท้ าการศึกษาทางดา้นรูปแบบเทวรูปกลุ่มน้ีโดยเนน้ไปทางความเก่ียวเน่ืองกบัอิทธิพลของ
ศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร อยา่ง ไรกดี็นกัวิชาการแต่ละท่านกลบัก าหนดอายไุวใ้นช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั กล่าวคือหลายท่านเห็นพอ้งกนัวา่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 บางท่านก าหนดอายอุยู่
ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 12– 14 และบางท่านก าหนดอายอุยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 
 จากการก าหนดอายขุองนกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ขอบเขตของการก าหนดอายอุยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 โดยมุ่งเนน้การวิเคราะห์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร
เป็นหลกั แต่น่าสนใจวา่อิทธิพลของศิลปะทวารวดีท่ีก าลงัมีอิทธิพลในภาคกลางและรวมไปถึงภาคอีสาน
เป็นอยา่งมากในช่วงเ วลาดงักล่าวนั้นเขา้มามีอิทธิพลร่วมในประติมากรรมเหล่าน้ีดว้ยหรือไม่ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวผูเ้ขียนจึงใคร่ท่ีจะตรวจสอบรูปแบบทางศิลปกรรมของเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลาย
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เหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพร่วมกบัหลกัฐานอ่ืน  ๆ ท่ีเมืองศรีเทพโดยใชห้ลกัฐานทั้งในส่วนของศิลปะเขมรและ
ทวารวดี เพ่ือก าหนดค่าอายขุองประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพใหช้ดัเจน
มากยิ่งข้ึน   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางศิลปกรรมของกลุ่มประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ี

เมืองศรีเทพ ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองบางประการกบัวฒันธรรมเขมรและทวารวดี โดยศึกษาเทียบเคียงกบั

ศิลปกรรมท่ีพบในศิลปะเขมร และทวารวดี ตลอดจนศิลปกรรมบริเวณใกลเ้คียงและบริเวณท่ีราบสูง

โคราช 
   2. เพ่ือความกระจ่างในลกัษณะของประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีเมืองศรี

เทพซ่ึงนกัวิชาการหลาย ๆ กล่าววา่เป็นลกัษณะเฉพาะถ่ิน หรือ สกลุช่างศรีเทพ วา่มีรูปแบบเช่นไร  

   3. เพ่ือท าการก าหนดอายปุระติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพให้

ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

 วธิีการวจิยั  

  1. เกบ็ขอ้มลูทางเอกสาร โดยรวบรวมขอ้มลูท างดา้นเอกสารจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ประโยชนต่์องานวิจยั เช่น ผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคมัภีร์ทางศาสนา เป็นตน้ 

 2. เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม และด าเนินการถ่ายภาพจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ และแหล่ง

โบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบู รณ์ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดั

ใกลเ้คียง รวมไปถึงประเทศกมัพชูา 

 3. ด าเนินการวิจยั โดยการศึกษาและวิเคราะห์ทางดา้นรูปแบบศิลปะ และประติมานวิทยา เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มศิลปกรรมและแหล่งโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการวิจั ย เพ่ือศึกษาถึงบริบททางดา้นสงัคม การเมือง ศาสนา วฒันธรรม 

ตลอดจนอิทธิพลภายนอกในช่วงเวลาดงักล่าว โดยพิจารณาหลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์ และ

โบราณคดีประเภทอ่ืน ๆ ร่วมในการวิเคราะห์ 

 5. สรุป และเสนอผลงานศึกษา  
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ผล/ สรุปผลการวจิยั  

สรุปจากหลกัฐานทั้งหมด  สามารถก าหนดอายกุลุ่มเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม
เมืองศรีเทพกลุ่มน้ีอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึงราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 โดยมีลกัษณะเฉพาะตวัและ
แรงบนัดาลใจทางดา้นรูปแบบจากศิลปะไพรกเมง- ก าพงพระในเขมรและศิลปะทวารวดีในภาคกลางของ
ประเทศไทย  

 

ข้อเสนอแนะ   

การขดุคน้ทางโบราณคดีอยา่งเป็นระบบท่ีเมืองโบราณศรีเทพ อาจคน้พบประติมากรรมช้ินใหม่
หรือหลกัฐานใหม่เพ่ิมเติมในอนาคตซ่ึงอาจจะท าใหภ้าพในอดีตอนัเลือนรางของเมืองโบราณศรีเทพ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน  
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เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหลีย่มจากเมอืงศรีเทพ : ข้อสังเกตบางประการเกีย่วกบัรูปแบบและ
การก าหนดอายุ* 

ศิวพงศ ์สีเสียดงาม 
  
 เมืองโบราณศรีเทพหรือบางท่ีท่านเรียกวา่เมืองอภยัสาลี ตั้งอยูใ่นอ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงคน้พบเมืองน้ี เม่ือปี พ .ศ.2448 1 และหลงัจากนั้นจึงมีการคน้พบ
ประติมากรรมศิลาเน่ืองในศาสนาพราหมณ์หลายองค ์โดยส่วนหน่ึงในปัจจุบนัเกบ็รักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติพระนครและอีกส่วนหน่ึงกระจายไปอยูใ่ นครอบครอง ส่วน บุคคลและพิพิธภณัฑใ์น
ต่างประเทศ2  
 ประติมากรรมศิลาสวมหมวกทรงก ระบอก  (กีริฏมงกฎุ ) กลุ่มหน่ึง   แสดงลกัษณะท่ีผิดแปลก
ออกไปกล่าวคือแสดงการสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมและบางองคมี์การประดบัตาบสามเหล่ียมท่ี
ดา้นทั้งสามอนัเป็นลกัษณะพิเศษ ประทบัยืนตริภงัค ์(ยืนเอียงสะโพก) และสมภงัค ์(ยืนตรง) ซ่ึงนกัวิชาการ
หลายท่านไดท้ าการศึกษา ทางดา้นรูปแบบ เทวรูปกลุ่มน้ีโดยเนน้ไปทางความเก่ียวเน่ืองกบัอิทธิพลของ
ศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร อยา่งไรกดี็นกัวิชาการแต่ละท่านกลบั ก าหนดอายุ ไวใ้นช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั กล่าวคือหลายท่านเห็นพ้ องกนัวา่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 133 บางท่านก าหนดอายอุยู่
ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 12– 144 และบางท่านก าหนดอายอุยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 145 
 จากการก าหนดอายขุองนกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ขอบเขตของการก าหนดอายอุยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 โดยมุ่งเนน้การวิเคราะห์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร
เป็นหลกั แต่น่าสนใจวา่ อิทธิพลของศิลปะทวารวดี ท่ีก าลงัมีอิทธิพลในภาคกลางและรวมไปถึงภาคอีสาน
                                                           

 * บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง “ศิลปกรรมในวฒันธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ 
อ าเภอศรีเทพ  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ” ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2556. 
 
 1 กรมศิลปากร. อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, (กรุงเทพฯ : ศิลปากร, 2550). หนา้ 23-25. 
 2 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ. “ โบราณวตัถุท่ีถกูลกัลอบจากเมืองศรีเทพ “, เมืองโบราณ. 6,1 (ต.ค–พ.ย. 
2522). หนา้ 42. 
 3 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 13,(กรุงเทพฯ : มติชน, 2550). หนา้ 
70. 
 4 วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ. คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมท่ีพบในประเทศไทยช่วงก่อน
พุทธศตวรรษท่ี 19. (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549). หนา้ 45. 
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 Jean Boisselier. Le Cambodge. (Paris : Manuel d’ Archéologie d’ Extrême – 

Orient, 1966). p. 230. 
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ภาพที่ 1 พระกฤษณะ พบที่เมืองศรีเทพ  
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติพระนคร                                  

             

เป็นอยา่งมากในช่วง เวลาดงักล่าว นั้นเขา้มามีอิทธิพลร่วมในประติมากรรมเหล่าน้ีดว้ยหรือไม่  ดว้ยเหตุ
ดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงใคร่ท่ีจะตรวจสอบรูปแบบทางศิลปกรรมของเทวรูป สวมหมวกทรงกระบอก หลาย
เหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพร่วมกบั หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเมืองศรีเทพโดยใชห้ลกัฐานทั้งในส่วนขอ งศิลปะเขมรและ
ทวารวดี เพ่ือก าหนดค่าอายขุองประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพให้ชดัเจน
มากยิ่งข้ึน   
วเิคราะห์รูปแบบประตมิากรรมสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหลีย่ม 
 ประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอก หลายเหล่ียม ท่ีพบท่ี เมืองศรีเทพ ในปัจจุบนัมี 3 องค ์
ประกอบดว้ย ประติมากรรมพระกฤษณะ 1 องค์ (ภาพท่ี 1)ประติมากรรมพระสุรยะ  2 องค์ (รูปท่ี 2,3) ใน
การศึกษาประติมากรรมกลุ่มน้ีผูเ้ขียนจะแบ่งการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
ศิราภรณ์ 
 หมวกทรงกระบอก หลายเหล่ียม  (กีริฏมงกฎุ ) ของประติมากรรมท่ีเมืองศรีเทพ  มีลกัษณะเป็น
หมวกทรงกระบอกท่ีถากมุมออกเป็นเหล่ียม (ภาพท่ี 4) ลกัษณะดงักล่าวไม่ปรากฏในเทวรูปสวมหมวก
ทรงกระบอกในศิลป ะอินเดียและกลุ่มเทวรูปภาคใต ้มีนกัวิชาการกล่าววา่ รูปแบบหมวกทร งกระบอ ก
หลายเหล่ียมปรากฏข้ึ นคร้ังแรกในศิลปะแบบก าพงพระ (คร่ึงหลงัของ พุทธศตวรรษท่ี 13)6 แต่ ปิแอร์ ดู

                                                           

 6 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ. ประติมากรรมขอม, ทรงเรียบเรียง. (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2515). หนา้ 19.  

 
ภาพที่ 2 พระสริุยะ พบที่เมืองศรีเทพ               
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติพระนคร 

 
ภาพที่ 3 พระสริุยะ พบที่เมืองศรีเทพ                    
จากพิพิธภณัฑ์ไซมอนนอร์ตนั                 
เมืองปาซาดีนา รัฐแคลฟิอร์เนีย           
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา :  www. Nortonsimon.org                    
/ asian-art. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1799 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ปองต์(Pierre Dupont) ใหค้วามเห็นวา่ ลกัษณะดงักล่าว เป็นวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึนใน ศิลปะแบบไพร กเมง7 
(ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12-13) โดยยกตวัอยา่งหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีปรากฏในเทวรูปพระสุริยะ
ท่ีพนมบาเถ  (Phnom Bathe) ซ่ึงพบบริเวณปากแม่น ้าโขง (ภาพท่ี 5) จากหลกัฐานขา้งตน้จึงเช่ือได้ วา่
รูปแบบหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมนั้นเกิดข้ึนในศิลปะเขมร ก่อนเมืองพระนคร แบบ ไพรกเมงแลว้
ก่อนท่ีจะส่งต่อมายงัประติมากรรมท่ีศรีเทพ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 อยา่งไรกดี็ เทวรูปพระกฤษณะจาก เมืองศรีเทพ กลบั แสดงลกัษณะ ท่ีแตกต่างออกไป  กล่าวคือ
ขอบหมวกดา้นหลงัเป็นเสน้ตรงและปรากฏผมสลกัเป็นเกลียวมว้นยาวลงมาซอ้นกนั 2 ชั้น (ภาพท่ี 6) ต่าง
จากเทวรูปองคอ่ื์น ๆ ท่ีขอบหมวกดา้นหลงัมกัยอ้ยลงมาถึงบริเวณทา้ยทอย โดยรูปแบบดงักล่าวชวนใหนึ้ก
ถึงทรงผมและการสวมหมวกทรงกระบอกในสมยัพนมดา แต่อยา่งไรกดี็ลกัษณะของหมวกทรงกระบอกท่ี
มีหลายเหล่ียมยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบท่ีปรากฏในศิลปะไพรกเมง ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้นจึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงความพยายามกลบัไปเลียนแบบศิลปกรรมรุ่นเก่า และประติมากรรมพระกฤษณะองคน้ี์คงจะเป็น
งานร่วมสมยักบัศิลปะไพรกเมงแลว้ 
  
 
 
 

                                                           

 7
 Pierre Dupont . La Statuaire Preangkorienne, ( Ascona Suisse : Artibus 

Asiae, 1995 ).  p.135. 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะพระกฤษณะสวมหมวก
ทรงกระบอกหลายเหลีย่มจากเมืองศรีเทพ  

พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติพระนคร                                  

 

ภาพที่ 5 พระสริุยะจากพนมบาเถ (Phnom Bathe) 
ที่มา : Pierre Dupont . La Statuaire Preangkorienne, 
Ascona Suisse :  Artibus Asiae, 1995.   

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1800 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีเมืองศรีเทพไดป้รากฏการประดบัตาบสามเหล่ียมท่ี
บริเวณก่ึงกลางและดา้นขา้งของหมวก โดยลวดลายมีลกัษณะเป็นลายดอกไมแ้ทรกดว้ยใบไม ้ลอ้มดว้ยลาย
กระหนกหวัขมวด มีลกัษณะคลา้ยกนกผกักดู  ส่วนบนเป็นลายกนกซอ้นกนัลกัษณะเรียวข้ึนไป (ภาพท่ี 7) 
เช่น เทวรูปพระสุริยะท่ีพบท่ีเมื องศรีเทพ  (ดูภาพท่ี 2)และเทวรูปพระสุริยะท่ีพบท่ีเมืองศรีเทพจาก
พิพิธภณัฑน์อร์ตนัไซมอน (ดูภาพท่ี 3)  
 ลกัษณะลายดงักล่าวชวนใหนึ้กถึงลวดลายท่ีประดบั ตาบสามเหล่ี ยมในประติ มากรรมดินเผา
ศิลปะแบบทวารวดี (ภาพท่ี 8) รูปแบบลายดงักล่าวปรากฏแม่ลายเป็นส่ีเหล่ียมลอ้มกรอบดว้ยกนกผกักดู
ซอ้นกนัข้ึนไป โดยลวดลาย ดงักล่าวเป็นรูปแบบ ท่ีปรากฏมากในศิลปะทวารวดีท่ีพฒันามาจากศิลปะ
อินเดีย    สมยัวกาฏกะ8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 8 ดูใน เชษฐ ์ติงสญัชลี. “ลวดลายในศิลปะทวารวดี : การตรวจสอบ “ท่ีมา” ระหวา่งศิลปะคุปตะ
กบัศิลปะ วกาฏกะ” ,โครงการน าเสนองานคน้ควา้ดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชียอาคเนย.์ 
(เอกสารประกอบการสมัมนาศูนยก์ารศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553). หนา้ 33. 

 

 
ภาพท่ี 6 หมวกทรงกระบอกด้านหน้าและด้านหลงัของพระกฤษณะ พบที่เมืองศรีเทพ               
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติพระนคร                                  

 

ภาพท่ี 7 ลวดลายตาบประดบัหมวก
ทรงกระบอกหลายเหลีย่ม จากเมืองศรีเทพ 

 

ภาพท่ี 8 เศียรประติมากรรม ศิลปะทวารวดี     
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติราชบรีุ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1801 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 อยา่งไรกดี็การประดบัตาบส ามเหล่ียม ท่ีศิลาภรณ์ นั้นพบแลว้ในอินเดีย เช่น เทวรูปพระวิษณุ
ภายในถ ้าพาทามิ (Badami) หมายเลข ๓ (ภาพท่ี 9) ศิลปะแบบจาลุกยะตะวนัตก9 และในศิลปะเขมรก่อน
เมืองพระนคร เช่น เทวรูปพระสุริยะจากไท- เฮียบ-ทนั (Thai-hiep-thanh)

10 (ภาพท่ี 10) แต่ลกัษณะของ
ลวดลายท่ีประดบัตาบของพระสุริยะท่ีไท-เฮียบ-ทนั นั้นมีรูปแบบท่ีคลา้ย คลึงกบัลายเคร่ืองประดบัของชน
ภูเขาทางตอนเหนือของไทย 11 ดงันั้นลกัษณะลวดลายประดบัตาบสามเหล่ียมของประติมากรรมกลุ่มศรี
เทพน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัศิลปะทวารวดีมากกวา่ศิลปะเขมร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อน่ึงจ านวนการประดบัตาบสามเหล่ียมบนหมวกทรงกระบอกนั้น เวอร์จีเนีย ดอฟ์เฟลมเยอร์  ได้
ตีความในเชิงคติวา่ อาจหมายถึงต าแหน่งการโคจรของพระสุริยะ 3 เวลา คือ ยามย  ่ารุ่ง ยามเท่ียง ยามเยน็ 12  
                                                           

 9 George Michell, “Temples of Early Chaukyas : Aihole, Badami, Mahakuta 

and Pattadakal,” In praise of Aihole, Badami, Mahakuta, and Pattadakal. (Bombay : 

Marg Publications, 1980). p 91. 

 
10

 Virginirnia S.Dofflemyer, “The Ancient City of Si Thep : A Study of the 

Extant Bramanical Sculpture (5
th

-10
th

 Centuries)”. Ph.D.Philosophy in Art History 

University of California, 1982. p 278-279. 

 
11

 Ibid. p 104. 

 12
 Ibid. p 101. 

 
ภาพท่ี 9 พระวิษณทุี่ถ า้พาทามิ                           
ศิลปะอินเดียใต้ สมยัจาลกุยะตะวนัตกระยะแรก 

ที่มา : George Michell, “Temples of 

Early Chaukyas : Aihole, Badami, 

Mahakuta and Pattadakal” In praise of 

Aihole, Badami, Mahakuta, and 

Pattadakal. Bombay : Marg 

Publications, 1980. 

 
ภาพที่ 10 พระสริุยะ จาก ไท-เฮียบ-ทนั                 
(Thai-hiep-thanh) 
ที่มา : Louis Malleret, L’Archéologie du 

Delta Mékong : Tome Quatrième “Le 

Cisbassac”, Paris : E’cole française 

d’Extrême-Orient ,1963. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1802 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



แต่ วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ มีความคิดเห็นต่างออกไปวา่ ลกัษณะตาบดงักล่าวน่าจะเก่ียวขอ้งกบัความงาม
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละช้ินงานมากกวา่ 13 ผูเ้ขียนเห็นดว้ยกบั วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ เน่ืองจาก
พบวา่การประดบัตาบสามเหล่ียมไม่ไดป้รากฏเฉพาะประติมากรรมพระสุริยะเท่านั้นแต่ปรากฏการประดบั
ในเทวรูปพระวิษณุ รวมไปถึงปรากฏในการประดบัศิลาภรณ์ของพระโพธิสตัวใ์นศิลปะทวา รวดีดว้ย
เช่นกนั (ดูภาพท่ี 8) ดงันั้นลกัษณะดงักล่าวจึงอาจไม่ไดห้มายถึงต าแหน่งการโคจรของพระสุริยะ 
 อน่ึงเทวรูปพระสุริยะท่ีพิพิธภณัฑน์อร์ตนั ไซมอ น14 ลกัษณะของหมวกทรงกระบอกมีรูปแบบท่ี
แตกต่างจากเทวรูปองคอ่ื์น ๆ กล่าวคือ ยอดหมวกทรงกระบอกของเทวรูปองคด์งักล่าวมิได้ ตดัตรงเหมือน
องคอ่ื์น ๆ แต่เป็นชั้นซอ้นลดหลัน่รองรับ ส่วนยอดขนาดเลก็ โดยรูปแบบดงักล่าวพบในเทวรูป
พระกฤษณะโควรรณธนะสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมเมืองศรีเทพ (ดูภาพ ท่ี 1) เทวรูปพระ
นารายณ์พบท่ี         จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 11) พระวิษณุบนทบัหลงัท่ีวดัโพวีล (Wat Po Veal) (ภาพท่ี 12) 
ศิลปะขอมสมยัไพรกเมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 13 วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ. คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมท่ีพบในประเทศไทยช่วงก่อน
พุทธศตวรรษท่ี 19. หนา้ 35. 
 14  เทวรูปพระสุริยะ ท่ีพิพิธภณัฑน์อร์ตนัไซมอน อาจไม่ใช่เทวรูปพระสุริยะ เน่ืองจากพบร่อย
รอยของพระกรดา้นบนบริเวณองัสา เช่ือวา่แต่เดิมจึงอาจมี 4 กร ดงันั้นจึงอาจเป็นเทวรูปพระวิษณุกเ็ป็นได้ 
ดูใน สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ.    “ โบราณวตัถุท่ีถกูลกัลอบจากเมืองศรีเทพ, “ เมืองโบราณ. หนา้ 44 . แต่
อยา่งไรกดี็นกัวิชาส่วนใหญ่ยงัคงเช่ือวา่เทวรูปองคน้ี์เป็นพระสุริยะ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงอนุมานเรียกเป็นเทวรู
ปพระสุริยะตามนกัวิชาการส่วนใหญ่ 

 

ภาพท่ี 11 เทวรูปพระวิษณสุวมหมวกทรง 
กระบอก                                               
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติพระนคร 

 
ภาพที่ 12 ทบัหลงั วดัโพวีล (Wat Po Veal)                               
ศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร สมยัไพรกเมง  
ที่มา : Pierre Dupont . La Statuaire Preangkorienne, 

Ascona Suisse : Artibus Asiae, 1995.   

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1803 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีสืบเน่ืองมาจากศิลปะอินเดียใต ้สมยัปัลลวะตอนปลาย ดงั ท่ีปรากฏ
ในรูปแบบประติมากรรมในสมยัปัลลวะ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 13)15 (ภาพท่ี 13) นอกจากน้ีบางองค์ส่วนยอด
ยงัคงปรากฏรูปดอกบวั 5 กลีบ ดงัตวัอยา่งพระวิษณุในแผน่ทองดุนนูนท่ีพบท่ีเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 14) จาก
พิพิธภณัฑน์อร์ตนั ไซมอน วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ เสนอวา่น่าจะเก่ียวกบัการเช่ือมโยงระหวา่งพระวิษณุ
หรือพระสุริยะกบัดอกบวั และการปรากฏแนวคิดดงักล่าวอาจเป็นการตีความใหม่ของช่างท่ีเมืองศรีเทพ16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเดน็ดงักล่าวค่อนขา้งเป็นไปได ้แต่อยา่งไรกดี็ ลกัษณะของดอกบวัท่ีปรากฏบนหมวก
ทรงกระบอกนั้นกป็รากฏในเทวรูปพระกฤษณะดว้ยเช่นกนั แมส้ามารถกล่าวไดว้า่พระกฤษณะนั้นเป็น
อวตารหน่ึงของพระนารายณ์แต่อยา่งไรกดี็กไ็ม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งพระกฤษณะ กบัดอกบั วเลย 
ดงันั้นจึงเปิดโอกาสใหคิ้ดไปอีกทางหน่ึงวา่อาจเป็นลกัษณะร่วมท่ีปรากฏอยูคู่่กบัหมวกทรงกระบอกท่ีสืบ
มาจากอินเดียกเ็ป็นได ้
ฉลองพระองค์ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เส้ือคลุมยาว และ ผา้นุ่งโจงกระเบนสั้น 
                                                           

 15 R. Nagaswamy. Masterpieces of Early South Indian bronzes, (New Delhi : 

National  Museum, 1983). p. 146-147. 
 16 ดูรายละเอียดใน วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ. คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมท่ีพบใน
ประเทศไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19. หนา้ 37. 

 
ภาพท่ี 13 พระวิษณ ุศิลปะอินเดียใต้ สมยัปัลลวะตอนปลาย     
จาก Thanjavur Royal Palace Museum 
 

 

ภาพท่ี 14 แผน่ทองดนุนนู พบที่เมืองศรีเทพ               
จากพิพิธภณัฑ์ไซมอนนอร์ตนั เมืองปาซาดีนา               
รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ที่มา : www. Nortonsimon.org / 

asian-art. 
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  เส้ือคลุมยาว 
 รูปแบบการแต่งกายของพระสุริยะสวมหมวกท รงกระบอกหลายเหล่ียมท่ีพบท่ีเมืองศรีเทพมี
ลกัษณะเป็นเส้ือคลุมยาวแต่มีความยาวไม่มากนกั โดยอยูใ่นระดบัต ่ากวา่พระชงคเ์ลก็นอ้ย แสดงใหเ้ห็นถึง
แรงบนัดาลใจจากศิลปะอินเดียช่วงราชวงศก์ษุาณะท่ีเรียกวา่ “อุทิฉยาเวศ”17  แต่เน้ือผา้มีความบางเบาไม่
หนาแบบอินเดีย รูปแบบความบ างเบาดงักล่าวท าใหแ้ลเห็นลกัษณะกลา้มเน้ืออยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัพบ
ร่องรอยของสายรัดเอวซ่ึงอาจหมายถึง “อวยงัคะ”18 ในส่วนของกางเกงและโรงเทา้บู๊ทนั้นไม่สามารถสรุป
ได ้เน่ืองจากส่วนล่างของประติมากรรมเมืองศรีเทพมกัช ารุดหกัหาย 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ลกัษณะของการแต่งกายของพ ระสุริยะท่ีเมืองศรีเทพ มกัแสดงการสวมชุดคลุมท่ีบางแนบเน้ือ
แสดงใหเ้ห็นถึงสดัส่วนกลา้มเน้ือนั้น อยา่งท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่เป็นลกัษณะท่ีแตกต่างจากศิลปะอินเดีย 
แต่อยา่งไรกดี็ลกัษณะดงักล่าวเราพบวา่เป็นรูปแบบฉลองพระองคข์องพระสุริยะจากเตียน- ถวน (ภาพท่ี 
15) แมว้า่เน้ือผา้จะไม่แสดงความบางแนบเน้ือเท่ากบัพระสุริยะท่ีเมืองศรีเทพ แต่กย็งัแสดงใหเ้ห็นความ
พยายามแสดงใหเ้ห็นการท้ิงตวัของผา้แนบพระวรกายเช่นกนั 
  ผ้านุ่งโจงกระเบนส้ัน 
 เทวรูปพระกฤษณะสวมหม วกทรงกระบอกหลายเหล่ียม (ดูภาพ ท่ี 1)และพระสุริยะจาก
พิพิธภณัฑน์อร์ตนัไซมอน  (ดูภาพท่ี  3) แสดงการนุ่งผา้โจงกระเบนสั้น  ยาวไม่เกินพระชานุโดยมีชายพก
ขมวดเป็นวงรีใตพ้ระนาภี รูปแบบเดียวกบัเทวรูปพระกฤษณะและพระวิษณุองคอ่ื์น ๆ ท่ีพบท่ีเมืองศรีเทพ   

                                                           

 17ดูใน Shanti Lal Nagar,Surya and Sun cult. (New Delhi : Aryan Books 

International, 1995). p 47. 

 
18

 Ibid. p 48 

                                              
                                      ภาพที่ 15 พระสริุยะ จาก เตียน-ถวน ( Tien-thuan)  
ที่มา : Pierre Dupont . La Statuaire Preangkorienne, Ascona Suisse : Artibus 

Asiae, 1995.   
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 จากการศึกษาท่ีผา่นมาเช่ือวา่ ลกัษณะการครองผา้นุ่งในกลุ่มเทวรูปเมืองศรีเทพจะคลา้ยคลึงกบั
ศิลปะเขมรแบบพนมดา กลุ่มท่ี 119 ท่ีมกัครองผา้เป็นโจงกระเบนสั้นเกือบถึงพระชานุ หากแต่กลุ่มเทวรูปท่ี
เมืองศรีเทพมีการนุ่งผา้แตกต่างออกไปกล่าวคือ นุ่งผา้โจงกระเบนแนบโคนขาเหนือพระชานุค่อนขา้งมาก  
ไม่ปรากฏเขม็ขดัหรือเชือกคาดบริเวณสะโพก รูปแบบของผา้นุ่งไม่ปรากฏร้ิวผา้ รวมทั้งการชกัชายผา้หอ้ย
ตกลงมาดา้นหนา้กไ็ม่ปรากฏเช่นกนั ส่วนทางดา้นหลงักลบัปรากฏชายผา้สั้น ๆ เป็นรูปหางปลาดึงพบั
ยอ้นลงมา (ภาพท่ี 16) ซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เขา้ใจของช่างท่ีสลกั โดย รูปแบบการนุ่งผา้ดงักล่าว
เป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของประติมากรรมเมืองศรีเทพ ท่ี แตกต่างจากการนุ่งผา้ในประติมากรรมเขมรก่อน
เมืองพระนคร ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว มีนกัวิชาการสนันิษฐานวา่อาจเป็นการแสดงถึงพระภูษาชั้นในเท่านั้น20  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ขอ้สนันิษฐานดงักล่าวค่อนขา้งมีความเป็นไปได ้เน่ืองจากรูปแบบของพระวิษณุในแผน่ทองค า
ดุนนูนท่ีพบท่ีเมืองศ รีเทพจากพิพิธภณัฑน์อร์ตนั ไซมอนนั้น พบวา่มีการตกแต่งพระวรกายดว้ย
เคร่ืองประดบัต่าง ๆ อยา่งมาก (ดูภาพท่ี 14) ทั้งน้ีอาจรวมไปถึงผา้นุ่งดว้ยกเ็ป็นได ้ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่
ลกัษณะการนุ่งผา้ดงักล่าวเป็นลกัษณะเ ฉพาะของกลุ่มเทวรูปเมืองศรีเทพ ดงันั้นจึงน่า เช่ือวา่แต่เดิมอาจมี
การทรงเคร่ืองเหมือนพระวิษณุบนแผน่ทองดุนนูนและอาจมีการนุ่งผา้จริงกเ็ป็นได ้
 
 

                                                           

 19 จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ์. เทวรูปจากเมืองศรีเทพ, (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524).  หนา้ 10.   
 20 ดูใน Jean Boisselier. The Heritage of Thai Sculpture. (New York : 

Weatherhill, 1975). p.105. 

 

ภาพท่ี 16 ลกัษณะผ้านุง่ ด้านหน้า – ด้านหลงัของประติมากรรมจากเมืองศรีเทพ 
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เคร่ืองประดบั 
 เคร่ืองประดบัท่ีปรากฏในเทวรูปกลุ่มน้ีคือ กรองศอ ซ่ึงพบในเทวรูปพระสุริยะ (ดูภาพท่ี 2) ซ่ึงมกั
สวมกรองศอเสน้ใหญ่ ตวั แม่ลายมีลกัษณะคลา้ยดอกไม้ ขนาดใหญ่ในกรอบส่ี เหล่ียมโคง้ โอบรอบดว้ย
กนกหวัขมวด (กนกผกักดู ) ไล่เรียงล าดบัลงไปจรดส่วนปลาย โดยลกัษณะการสวมกรองศอเสน้ใหญ่นั้น
ชวนใหนึ้กถึงกรองศอของพระราชินีในภาพสลกัเล่าเร่ืองปูนป้ันประดบัเจดียจุ์ลประโทน 21 ส่วนลกัษณะ
การออกลายนั้นมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บัลายประดบัหนา้กระดานเข าคลงัใน เมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 17) 
และแผน่ลวดลายดินเผาประดบัเจดีย์  ท่ีเมืองโบราณคูบวั จ .ราชบุรี โดยลกัษณะ ดงักล่าว ยงัสมัพนัธ์กบั
ลวดลายของกณุฑล (ตุม้หู)ท่ีเป็นวงโคง้โดยประดบัดว้ยกนกผกักดู รวมถึงรูปแบบกณุฑลของพระสุริยะท่ี
นอร์ตนัไซมอนท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่มี ลายดอกไมป้ระดบั โดยเทียบไดก้บัประติมากรรม คน
แคระ  ประดบัฐานเขาคลงัใน จากเมือง ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ (ภาพท่ี 18) และรูปหนา้บุคคลจากจงัหวดั
นครปฐม (ภาพท่ี 19) โดยรูปแบบดงักล่าวน้ีจดัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมจากทวารวดีใน
ภาคกลางท่ีแผข่ยายเขา้มายงัเมืองศรีเทพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 21 ศกัด์ิชยั สายสิงห์. ศิลปะทวารวดื : วฒันธรรมพุทธศาสนายคุเร่ิมแรกในดินแดนไทย, 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547). หนา้ 168. 

ภาพท่ี 17 ลวดลายปนูปัน้ประดบัฐานเขาคลงัใน เมือง

ศรีเทพ จ. เพชรบรูณ์ ศิลปะแบบทวารวด ี

 
ภาพท่ี 18 ปนูปัน้รูปคนแคระ ประดบัฐานเขาคลงัใน 
เมืองศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ ศิลปะทวารวดี 
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อริิยาบถ 
 เทวรูปพระสุริยะประทบัยืนตรงพระหตัถท์ั้งสองขา้งถือดอกบวัอนัเป็นลกัษณะนิยมในกลุ่ม  เทวรู
ปพระสุริยะจากศิลปะอินเดีย ท่ีพบโดยทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  แต่พระสุริยะจากพิพิธภณัฑน์อร์
ตนั ไซมอน แสดงการประทบัยืนแบ บตริภงัค ์ (เอียงสะโพก ) ลกัษณะดงักล่าวพร้องกบัรูปแบบอิริยาบถ
ของพระกฤษณะและพระวิษณุท่ีเมืองศรีเทพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเ ทวรูปพระสุริยะโดยทัว่ไป โดยเฉพาะ
ส่วนพระพาหาท่ีหกัหายตั้งแต่ขอศอกนั้นไม่ปรากฏ ชดัเจนวา่อยูใ่นลกัษณะใด แต่การปรากฏ รอยแตก
บริเวณพระองัสานั้นกอ็าจแสดงวา่เทวรูปองคด์งักล่าวอาจมี 4 กร ถา้เป็นเช่นนั้นจริงกค็งจะเป็นเทวรูปพระ
วิษณุอยา่งแน่นอน22 
สรุปและการก าหนดอายุ 
 การการศึกษาพบวา่ กลุ่มเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมจากเมืองศรีเทพนั้น มี
ความสมัพนัธ์กบัศิลปะเขมร ไดแ้ก่ การแสด งลกัษณะกายวิภาค การท าหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม
และการท าชั้นลดหลัน่กนั รวมไปถึงการนุ่งโจงกระเบนสั้นแมจ้ะแสดงลกัษณะท่ีแตกต่างไปบา้งแต่ก็
แสดงลกัษณะการชกัชายผา้ดา้นหลงัเป็นรูปหางปลายอ้ยลงมา อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กบัศิลปะ
เขมร แต่อยา่งไรกดี็ใน เทวรูปจากศรีเทพกลุ่มน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดีจากทางภาค
กลางดว้ยเช่นกนั อาทิ ลกัษณะของลวดลายเคร่ืองประดบัในศิราภรณ์ กรองศอ และกณุฑล  โดยหลกัฐานท่ี
ช่วยยืนยนัถึงอิทธิพลของวฒันธรรมทวารวดีท่ีเมืองศรีเทพจารึกเน่ืองในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท  คือ 

                                                           

 22 ดูรายละเอียดใน สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ. “ โบราณวตัถุท่ีถกูลกัลอบจากเมืองศรีเทพ,” เมือง
โบราณ. หนา้ 44. 

                                            
          ภาพท่ี 19 ประติมากรรมบคุคล พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติพระปฐมเจดีย์จงัหวดันครปฐม 

          ที่มา : กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต.ิ ศิลปะทวารวดี : ต้นก าเนิดพทุธ    
ศิลป์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552. 
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จารึกคาถา เยหธมฺมาฯ23 และจารึกบนฐานประติมากรรมเก่ียวกบัค าสอนในพุทธศาสนา 24 ซ่ึงเป็นอกัษรปัล
ลวะ ภาษาบาลี  โดยตวัอกัษรในจารึกมีอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-13 ซ่ึงร่วมสมยักบักลุ่มเทวรูปท่ี
เมืองศรีเทพ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมทวารวดีท่ีเขา้มาในเมืองศรีเทพแลว้ในช่วงเวลาดงักล่าว 
 นอกจากน้ี จากการศึกษากพ็บลกัษณะบางประการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะประติมากรรมศรีเทพ ไดแ้ก่ 
ความนิยมในการประดบัตาบสามเหล่ียมบนหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม ความนิยมเน้ือผา้เรียบเหมือน
ผา้บางเปียกน ้าโดยไม่แสดงร้ิวรอยของผา้  และการสวมเส้ือคลุมของพระสุริยะท่ีมีความยาวเลยพระชงฆ์
เพียงเลก็นอ้ย 
 สรุป จากหลกัฐานทั้งหมดที่กล่าวมาน้ัน จงึสามารถก าหนดอายุกลุ่มเทวรูปสวมหมวก
ทรงกระบอกหลายเหลีย่มเมอืงศรีเทพกลุ่มนีอ้ยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 14 
โดยมลีกัษณะเฉพาะตวัและแรงบันดาลใจทางด้านรูปแบบจาก ศิลปะไพรกเมง- ก าพงพระ ในเขมรและ
ศิลปะทวารวดใีนภาคกลางของประเทศไทย  
  
 
  
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 23 ดูรายละเอียดใน อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ. จารึกท่ีเมืองศรีเทพ, (โครงการอุทยาน
ประวติัศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534). หนา้ 102-103. 
 24 เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 182-184. 
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การเปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพในการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวม ETF และ 

กองทุนรวมตราสารแห่งทนุ 

 

The Comparison of Return, Risk and the Efficiency  between  ETF Funds and the Equity Mutual Funds. 

 

ผู้วิจัย ศุภชัย ถนิมมาลย์  อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.อัจฉรา โยมสินธ์ุ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม ETF และ 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม ETF และอัตรา 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนโดยใช้มาตรวัดของ Sharpe,  

Treynor และ Jensen 

 โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวม ETF และกองทุนรวมแห่งตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และยังด าเนินงานอยู่ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลเป็นรายวัน  

จ านวน 420 วัน  

 ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวม  ETF ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม ETF GLD, TDEX, ENGY, 1DIV และ CHINA  

มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ต่ ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และต่ ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือพิจารณาความเสี่ยงกองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นระบบ ต่ ากว่า ความ 

เสี่ยงและความเสี่ยงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนรวม ETF  

ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แย่กว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
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ABSTRACT 

The objective of study is to compare return, risk, and the effectiveness in the operations between ETF  

Funds and the Equity Mutual Funds by using these indicators ; Sharpe, Treynor, and Jensen.  

The Comparison between ETF Funds and the Equity Mutual Funds which performing and registered  

in the Stock Exchange of Thailand before 1
st
 October 2011 by gathering the data daily for 420 days. 

The result of the study shows that   ETF Funds (ETF GLD, TDEX,  ENGY, 1DIV and CHINA) has  

average of return lower than Equity Mutual Funds and the Stock Exchange of Thailand.  ETF Funds  

also has average of risk and  efficiency lower than Equity Mutual Funds. 

 

บทน ำ 
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม ETF และ 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม ETF กับอัตรา 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน รวมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนทั้งสอง 

ประเภท โดยใช้มาตรวัดของ Sharpe, Treynor และ Jensen 

 กองทุนรวม ETF คือ กองทุนเปิดท่ีจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุน 

โดยมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าดัชนีที่ใช้อ้างอิงมีค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการที่ต่ ากว่ากองทุน 

รวมทั่วไป โดยกองทุนรวม ETF สามารถอ้างอิงกับสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ทองค า น้ ามัน เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย 

กองทุนรวม ETF กองแรก เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2550  

 กองทุนรวม  ETF เป็นการรวมลักษณะที่ดีของกองทุนรวม คือ มีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารเงินลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ 

จัดการกองทุน หรือ บลจ. เป็นผู้ดูแลและบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งมีสินทรัพย์หรือ 

หลักทรัพย์ที่ลงทุนหลากหลาย และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน และกองทุนรวม ETF ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก 

ก าไรส่วนต่างของราคา เสมือนหลักทรัพย์จดทะเบียน  

 ลักษณะพิเศษท่ีส าคัญของกองทุนรวม ETF คือ นักลงทุนสามารถทราบราคาของกองทุนรวม ETF ได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่าง 

จากกองทุนรวมทั่วไป โดยที่ราคาหน่วยลงทุนจะทราบเม่ือสิ้นสุดวันท าการเท่าน้ัน ท าให้กองทุนรวม ETF สามารถซ้ือขายได้ 

ตลอดเวลาระหว่างวันท าการ จึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวม ETF เปน็หลักทรัพย์ที่รวบรวมคุณสมบัติท่ีดีของกองทุนรวมและหลักทรัพย์ 

ไว้ด้วยกัน จากการส ารวจงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับกองทุนรวม  ETF ในประเทศไทยยังมีไม่มาก ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ 

อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม ETF กับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
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วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.) เพื่อเปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ETF กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

2.) เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ETF กับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็น 

ระบบของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม ETF และประสิทธิภาพในการด าเนินของกองทุน 

รวมตราสารแห่งทุน โดยใช้มาตรวัด Sharpe, Treynor และ Jensen 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้คัดเลือกกองทุนรวม ETF และกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะใกล้เคียง 

 1.) กองทุนรวม ETF ปัจจุบันกองทุนรวม ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทั้งสิ้น 15 กองทุน  

ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกองทุนรวม  ETF ที่จดทะเบียนก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  

พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 จ านวน 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD),  

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX),  กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY),  กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET  

High Dividend ETF (1DIV) และ กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ (CHINA) 

2.) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และด าเนินการระหว่าง 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนรวม ETF ที่คัดเลือกไว้ มีระดับ 

ความเสี่ยงเท่ากัน และขนาดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิใกล้เคียงกันกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ETF โดยกองทุนรวมตราสาร 

แห่งทุนที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ กองทุนเปิดทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (TGOLD), กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50), กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์$ 

SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY), กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิต้ี ปันผล (MS-EQ DIV), กองทุนกรุงศรีไชน่า  

อิควิต้ี  (KF-CHINA) 

ค านวณและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและความเสี่ยงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม ETF กับอัตราผลตอบแทน  

ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายวันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

ฐานข้อมูลงานวิจัย โดยใช้สูตรค านวณ ดังน้ี 
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เครื่องมือท่ีใช้ค ำนวณ 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม   ptR  = 1001 x
NAV

DNAVNAV

t

ttt    

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ mtR  = 100
1

1 x
SETIndex
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ความเสี่ยงของกองทุนรวม   p = 
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ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) p  = pm/2
m 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 มาตรวัดของ Sharpe  = (
p

R - fR ) / p         

   มาตรวัดของ Treynor  = (
p

R - fR  ) / p         

   Jensen’s α  =  p f m f pR R R R    
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ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 

กองทุนรวม ETF กับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปน้ี 

ตำรำงที่ 1 : ค่าสถิติเชิงพรรณนาของกองทุนรวม  ETF กองทุนรวมตราสารแห่งทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อัตราผลตอบแทน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน N (วัน) 
กองทุนรวม ETF 

กองทุนรวม ETF GLD -12.2124 4.8970 -0.0743 1.1480 420 
กองทุนรวม ETF TDEX -4.9140 7.1649 0.1321 1.2173 420 
กองทุนรวม ETF ENGY -4.2442 7.2234 0.0661 1.3113 420 
กองทุนรวม ETF 1DIV -4.3965 6.5860 0.0962 1.0999 420 
กองทุนรวม ETF CHINA -5.5880 5.1471 -0.0179 1.4684 420 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
กองทุนรวม TGOLD -10.8639 4.7494 -0.0700 1.1854 420 

กองทุนรวม K-SET50 -5.0665 6.2116 0.1359 1.1533 420 
กองทุนรวม SCBENERGY -5.8667 7.2495 0.0766 1.3633 420 
กองทุนรวม MS-EQ DIV -10.1086 10.1325 0.1533 1.4153 420 
กองทุนรวม KF-CHINA -5.2687 7.2284 0.0428 1.4899 420 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Set Index -2.0368 10.1901 3.4699 1.1776 420 
 กองทุนรวม ETF  GLD,  TDEX,  ENGY, 1DIV, และ CHINA มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เท่ากับ -0.0743, 0.1321, 0.0661,  

0.0962 และ -0.0179 ต่ ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม TGOLD, K-SET 50, SCBENERGY, 1DIV และ KF-CHINA  

ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เท่ากับ -0.0700, 0.1359, 0.0766, 0.1533 และ 0.0428 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ากองทุนรวม ETF ทั้ง 5  

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีระดับความเสี่ยงและนโยบายการ 

ลงทุนใกล้เคียงกัน 

 กองทุนรวม  ETF GLD, ENGY, 1DIV และ CHINA มีค่าความเสี่ยง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 1.1480, 1.3113,  

1.0999 และ 1.4684 ต่ ากว่า กองทุนรวม TGOLD,  SCBENERGY, MS-EQ DIV และ KF-CHINA ซึ่งมีค่าความเสี่ยง (ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน) เท่ากับ 1.1854, 1.3633, 1.4153 และ 1.4899 ตามล าดับ และอีกหน่ึงกองทุนรวม  ETF TDEX  มีค่าความเสี่ยง (ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 1.2173 สูงกว่า กองทุนรวม K-SET 50 ซึ่งมีค่าความเสี่ยง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 1.1533 

 จากการเปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนรวม  ETF และกองทุนรวมตราสารแห่งทุน พบว่า กองทุนรวม ETF  
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จ านวน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม ETF GLD, ENGY, 1DIV และ CHINA มีความเสี่ยงต่ ากว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน และอีก 

หน่ึงกองทุน คือ กองทุนรวม ETF TDEX มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุน 

ใกล้เคียงกัน 

ตำรำงท่ี 2 : ค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) 

กองทุนรวม 
ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ 

(ค่าเบต้า : β) 

กองทุนรวม ETF 
กองทุนรวม ETF GLD 0.0682 
กองทุนรวม ETF TDEX 0.5239 
กองทุนรวม ETF ENGY 0.8885 
กองทุนรวม ETF 1DIV 0.4987 
กองทุนรวม ETF CHINA 0.2627 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
กองทุนรวม TGOLD 0.1344 
กองทุนรวม K-SET 50 0.4021 
กองทุนรวม SCBENERGY 0.4622 
กองทุนรวม MS-EQ DIV 0.7428 
กองทุนรวม KF-CHINA 0.4254 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Set Index 1.0000 
 กองทุนรวม ETF และกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 โดยกองทุนรวม ETF GLD, TDEX, ENGY, 1DIV  

และ CHINA มีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.0682, 0.5239, 0.8885, 0.4987 และ 0.2627 ตามล าดับ และกองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน มีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.1344, 0.4021, 0.4622, 0.7428 และ 0.4254 ตามล าดับ และ ทั้ง 

กองทุนรวม  

 กองทุนรวม  ETF GLD, 1DIV และ CHINA มีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.0682, 0.4987 และ 0.2627 

ต่ ากว่า กองทุนรวม TGOLD,  MS-EQ DIV และ KF-CHINA ซึ่งมีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.1344, 0.7428 และ  

0.4254 ตามล าดับ  

 กองทุนรวม  ETF  TDEX, ENGY  มีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.5239 และ 0.8885 สูงกว่า กองทุนรวม  

K-SET 50,  SCBENERGY  ซึ่งมีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) เท่ากับ 0.4021 และ 0.4622 ตามล าดับ 

 ส าหรับความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ(ค่าเบต้า : β) พบว่ากองทุนรวม ETF มีความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) ต่ ากว่า  
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ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จ านวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม ETF GLD, 1DIV และ CHINA และ 

กองทุนรวม ETF มีความเสี่ยงที่เป็นระบบ (ค่าเบต้า : β) สูงกว่า ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน  

จ านวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม  ETF TDEX และ ENGY 

ตำรำงที่ 3 : ค่า Sharpe Index, Treynor Index และ Jensen’s α ของกองทุนรวม ETF กองทุนรวมตราสารแห่งทุนและตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กองทุน Sharpe Index 
Treynor 
Index 

Jensen’s α 

กองทุนรวม ETF 

กองทุนรวม ETF GLD -0.7358 -12.3856 -1.0288 

กองทุนรวม ETF TDEX -0.5244 -1.2184 -2.0526 

กองทุนรวม ETF ENGY -0.5371 -0.7927 -3.1028 

กองทุนรวม ETF 1DIV -0.5619 -1.3519 -2.0204 

กองทุนรวม ETF CHINA -0.5368 -3.0008 -1.4975 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม TGOLD -0.7090 -6.2530 -1.2032 

กองทุนรวม K-SET50 -0.5502 -1.5780 -1.7200 

กองทุนรวม SCBENERGY -0.5089 -1.5011 -1.9415 

กองทุนรวม MS-EQ DIV -0.4360 -0.8308 -2.6223 

กองทุนรวม KF-CHINA -0.4884 -1.7104 -1.8760 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

SET Index 2.2924 2.6995  

ในด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยมาตรวัด Sharpe, Treynor และ Jensen  กองทุนรวม ETF  

จ านวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน ETF GLD, 1DIV และ CHINA พบว่า มีค่า Sharpe Index และ Treynor Index ต่ ากว่า ค่า 

Sharpe Index และ Treynor Index ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และ กองทุนรวม ETF ดังกล่าว จ านวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน  

ETF GLD, 1DIV และ CHINA มีค่า Jensen’s α สูงกว่า ค่า Jensen’s α ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

 กองทุนรวม  ETF TDEX มีค่า Sharpe Index และ Treynor Index สูงกว่า ค่า Sharpe Index และ Treynor Index  

ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และต่ ากว่า ค่า Sharpe Index และกองทุนรวม ETF TDEX มีค่า Jensen’s α ต่ ากว่า ค่า Jensen’s α  

ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

 กองทุนรวม ETF  ENGY มีค่า Treynor Index สูงกว่า ค่า Treynor Index ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และกองทุนรวม  
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สรุปผลกำรศึกษำ 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม ETF ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม ETF GLD, TDEX, ENGY, 1DIV  และ  

CHINA มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ต่ ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน และต่ ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิริยา เรือนไชย (554) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความเสี่ยง  

และผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟและกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเซ็ท 50 โดยใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย  

โดยผลการศึกษาของวิริยา พบว่า กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 และกองทุนไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีอัตราผลตอบแทน 

ที่ต่ ากว่าตลาด 

 จากผลการศึกษาความเสี่ยงของกองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่มีความเสี่ยง ต่ ากว่า ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน  

สอดคล้องกับการศึกษาของ พรกมล ชะอุ่มดี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบของกองทุน TDEX กับ 

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนอื่น โดยผลการศึกษาพบว่า กองทุน TDEX มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า  

จากผลการศึกษาความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ โดยค่าเบต้า พบว่า กองทุนรวม ETF ทั้ง 5 กองทุน มีค่าเบต้าที่น้อยกว่า 1 และ 

กองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่มีค่าเบต้า ต่ ากว่า คา่เบต้ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน สอดคล้องกับการศึกษาของ พรกมล ชะอุ่มดี (2555)  

ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบของกองทุน TDEX กับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยใช้ค่าความเสี่ยงท่ี 

เป็นระบบ (ค่าเบต้า) โดยผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมอีทีเอฟ TDEX มีค่าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (ค่าเบต้า) อยู่ในระดับต่ า 

ผลการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม ETF โดยมาตรวัดของ Sharpe กองทุนรวม ETF มีค่า  

Sharpe Ratio สูงกว่า Sharpe Ratio ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จ านวน 1 กองทุน กองทุนรวม ETF มีค่า Treynor Ratio  

สูงกว่า Treynor Ratio ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จ านวน 2 กองทุน และกองทุนรวม ETF มีค่า Jensen’s α สูงกว่า Jensen’s α  

ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จ านวน 3 กองทุน สรุปว่า กองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แย่กว่า  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิริยา เรือนไชย (2554) ที่ศึกษาเรื่อง  

การเปรียบเทียบความเสี่ยง และผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟและกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเซ็ท 50 โดย 

ใช้มาตรวัดของ Sharpe, Treynor  และ Jensen พบว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเซ็ท 50 มีประสิทธิภาพมากกว่ากองทุนรวมไทย 

เด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ  

  

ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 

 จากผลการศึกษาที่ได้กองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่า และความเสี่ยงที่ต่ ากว่า รวมทั้งมี 
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ต่ ากว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน จึงเหมาะส าหรับนักลงทุนทีร่ับความเสี่ยงได้น้อยกว่า  

และต้องมีสภาพคล่องในการลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยั 

 ในอนาคตหากมีการจัดตั้งกองทุนรวม ETF เพิ่มขึ้น การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และ 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน จะสามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างได้หลากหลาย และหรือเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่มีนโยบายการ 

ลงทุนใกล้เคียงกัน และหลักทรัพย์อ้างอิงสามารถเปล่ียนแปลงให้ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ลงทุนของกองทุนรวม ETF 

ตามแต่ละนโยบายการลงทุน 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการลดอบุัตเิหตุ บนถนนมติรภาพ เขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี 

 

ผู้วจิยั  ร้อยต ำรวจเอก ศุภชยั  อุดหนองเลำ , พนัต ำรวจเอก ดร.กำรุณย ์ บวัเผื่อน 
           รำยงำนกำรศึกษำอิสระปริญญำรัฐประศำสนศำตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำบริหำรงำนต ำรวจและ 
           ชุมชน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

 

บทคดัย่อ 

กำรศึกษำวิจยัเร่ืองวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ 
เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรสมัภำษณ์เชิงลึกจำกผูใ้หข้อ้มูลท่ี
ส ำคญั  จ ำนวน 20 รำย  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำถึงวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บน
ถนนมิตรภำพ  และน ำขอ้คน้พบจำกกำรวิจยัไปก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์และโครงกำร เพ่ือพฒันำรูปแบบ
วิธีกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผลกำรศึกษำมี
ขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

ด้านบุคคล  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โดยมีอำสำสมคัรเขำ้มำร่วมในกำรท ำงำน  ซ่ึงจะมี
ควำมพร้อมในกำรช่วยลดอุบติัเหตุอย่ำงไดผ้ล  ตอ้งให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของวิธีกำรลดอุบติัเหตุ 
บนถนนมิตรภำพ  ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะประชำชน  ในเร่ืองบทบำท  หนำ้ท่ี  และจิตส ำนึก 
ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมหลกักฎหมำย   มีกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย  อำสำสมคัร ตอ้ง
เขำ้ใจและยอมรับในศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ มีควำมรักควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั  หน่วยงำน
ในกำรช่วยลดอุบติัเหตุตอ้งเป็นหน่วยงำนท่ีน่ำเช่ือถือ  ศรัทธำ จำกประชำชน  มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อ ประชำชน  
โดยควำมน่ำเช่ือถือดูได้จำกกำรท่ีประชำชนให้ควำมร่วมใจ  และให้ควำมร่วมมือในกำรรณรงค์ลด
อุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ ตอ้งมีกำรเชิญชวนใหป้ระชำชนเขำ้ร่วมอบรม รับฟัง  เพ่ือใหมี้ควำมรู้ถึงพิษภยั
ของอุบติัเหตุ   

ด้านเศรษฐกจิ  สร้ำงพนัธมิตรภำคเอกชนใหเ้ขำ้ไปปฏิบติังำนมำกข้ึน  ใชง้บประมำณท่ีมีอยู่
อยำ่งจ ำกดัใหเ้ป็นประโยชนม์ำกท่ีสุด  หำวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำไดจ้ำกธรรมชำติท่ีอยูร่อบตวั  ขอสนบัสนุนจำก
เอกชนใหเ้ขำ้มำมีส่วนร่วม  และช่วยในกำรระดมทุน  สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำไดจ้ำกธรรมชำติและท่ีมี
อยู่ตำมทอ้งถ่ิน  ชำวบำ้นหรือประชำชนร่วมมือร่วมแรงกนั  กำรสร้ำงเครือข่ำยให้องคก์รเขม้แข็ง  ลงทุน
ดว้ยแรงกำย  แรงใจ วสัดุอุปกรณ์  ประชำสมัพนัธ์รณรงคใ์หป้ระชำชนทัว่ไป  ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในกำรสัญจร
ไปมำ  ให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัพิษภยัของกำรเกิดอุบติัเหตุทำงถนน  กระตุน้ให้เกิดควำม
ส ำนึกในจิตใจ  ตั้งจุดตรวจ  จุดสกดั  หรือตั้งด่ำน  ฝึกอบรมในดำ้นกำรขบัข่ียวดยำนพำหนะท่ีปลอดภยั  
หรือใหค้วำมรู้ดำ้นกฎหมำย 
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ด้านการบริหาร  เร่ิมต้นท่ีข้อมูลก่อน  มีกำรส ำรวจและกำรหำข้อมูลข้อเท็จจริงแลว้มำ
วำงแผน  มีกำรส ำรวจจุดเส่ียงก่อน  ตอ้งท ำงำนเชิงบูรณำกำร  สร้ำงจิตอำสำหรือปลูกฝังจิตส ำนึก  จดัตั้ง
อำสำสมคัรจรำจร  ด ำเนินกำรตำมแผนกำรท่ีไดต้ั้งเอำไว ้ ก ำหนดจุดตรวจร่วม  สร้ำงควำมเขม้แข็งในเร่ือง
เก่ียวกบักำรป้องกนัอุบติัเหตุ  มีควำมปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น  ชำวบำ้นหรือประชำชนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของพิษภยัของอุบติัเหตุ  ท ำใหก้ำรสูญเสียในชีวิต  ร่ำงกำย และทรัพยสิ์น ลดนอ้ยลง  
เม่ือมีกำรวำงแผนท่ีดี  กำรด ำเนินกำรท่ีดีแลว้  ผลงำนก็จะออกมำดี  ปฏิบติังำนไดเ้ป็นอย่ำงดี  เกิดควำม
ประทบัใจ  เป็นกำรปลูกฝังนิสยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

ด้านจติใจ  อารมณ์  การงาน  เต็มใจท่ีจะเขำ้มำมีส่วนร่วมและมีควำมเป็นอิสระ  เปิดโอกำส
ให้แสดงควำมคิดเห็นหรือแสดงออกมำทำงควำมคิดไดอ้ย่ำงเต็มท่ี  ร่วมกนัปลูกจิตส ำนึกหรือจิตอำสำ 
สร้ำงวินยั  ผูน้ ำตอ้งเป็นตวัอย่ำงท่ีดีก่อน  รณรงคเ์พ่ือเตือนสติ  ตระหนกัถึงเร่ืองควำมปลอดภยั  สร้ำงจิต
อำสำ  ช้ีให้เห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  มีเวลำเขำ้มำมีส่วนร่วมในช่วงทศกำลปีใหม่  
เทศกำลสงกรำนต์  เม่ือเสร็จส้ินฤดูกำลเก็บเก่ียว  มีสำมญัส ำนึกท่ีจะให้ประชำชนภำยในพ้ืนท่ีมีควำม
ปลอดภยัในดำ้นร่ำงกำย  ชีวิต  ทรัพยสิ์น  มีแนวคิดท่ีใหป้ระชำชนมีควำมปลอดภยั  มีควำมเป็นกนัเองและ
มีควำมสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  มีควำมรู้สึกดีท่ีจะไดรั้บควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในการมีส่วนร่วม   เปิดโอกำสให้
ผูน้ ำชุมชนเขำ้ร่วมโครงกำรลดอุบติัตุ  ให้หน่วยงำนภำคเอกชนผูมี้จิตอำสำเขำ้ไปร่วม  เม่ือชำวบำ้นมี
ควำมรู้แลว้กจ็ะใหค้วำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ี  สำมำรถเสนอท่ีจะร่วมมือในดำ้นอำสำ  จดัใหต้วัแทนชำวบำ้น
เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม  และท ำหนำ้ท่ีเป็นผูช่้วยเจำ้พนกังำน  เปิดโอกำสให้อำสำสมคัร หน่วยกูชี้พกูภ้ยั  
เขำ้มำร่วมในกำรจดัตั้งจุดตรวจ  จุดสกดั  เปิดโอกำสใหช้ำวบำ้นแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรเขำ้มำ 
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Abstract  

The research study on the public participation in accident reduction on 

Mittraphap Road, Mueang district, Udon Thani province has applied the qualitative  
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research methodology by conducting in-depth interviews with 20 key informants. The 

objective is to study the public participation in accident reduction on Mittraphap Road 

and to elaborate the findings into strategies and projects for sustainability. There are 

discoveries as follows:   

In individuals: Public participation with working volunteers will be 

capable to efficiently reduce the rate of accident. Education and understanding about 

accident reduction on Mittraphap Road for people should be provided, so that they 

will learn about their roles, duties, and consciousness in which everyone has to 

comply with the law. Cooperation from allied networks could be established. The 

volunteers, meanwhile, should understand and accept humanity and provide love and 

comfort for their fellows. Also, agencies in charge of accident reduction must gain 

reliability and confidence form citizens as well as possessing the available willingness 

to help them. The level of confidence can be seen from people’s interest and 

participation in the effort to reduce accident. For this, they should be invited to listen 

to seminars on the damaging outcomes of accident.  

In economy: Allies from private sector can increase their presence in the 

work, with the available budget spent as wisely as possible. Required equipments can 

be found from what is around or asked from the private sector. In strengthening the 

network, local residents or citizens must join hands together and devote themselves 

fully in educating people and road users about harm of road accidents. This will 

trigger them to be more conscious when they are out on the road. Also, checkpoints, 

safety driving trainings, or legal knowledge can be beneficial.  

In management: The first step is to start the survey and fact-finding 

before elaborating them into planning. Risk points must be located under integrated 

work methods. Also, volunteer spirit must involve in this in which there should be 

traffic volunteers who can held in the aspect of plan implementation and co-

checkpoints. Knowledge in accident prevention should be provided for everyone. 

Once residents or citizens are well-aware of the harm road accidents could bring, 

there will be less loss in life and property. Good planning and operations can 

guarantee for the desired outcome and can teach good road manners for all.  

In mind, emotion, and career: Those involved in the accident reduction 

work should join at their own will and be allowed to speak their mind and thoughts. In 

planting the good volunteer spirit or awareness, the leaders must act as the role model 

first. There should be campaigns raising awareness on road safety and its benefit that 

volunteers can participate during New Year’s and Songkran Festival. Also, local 

residents must feel safe and maintain good relations with each other, so that they will 

be opened up for more knowledge.   

In relations between governmental agents and citizens: Community 

leaders as well as volunteering private sector should be invited to join in accident 

reduction projects. For residents, once they gain sufficient knowledge, they will fully 

cooperate with concerned authorities and can be a helping hand in volunteer work. 

Representative villagers can join in workshops and serve as assistants in the work. 
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Also, paramedic team and volunteers can play a part in setting up checkpoints to gain 

more information from villagers.   

 

Keywords: public participation, accident reduction, Mittraphap Road   

 

บทน า 
ในประเทศไทยอุบติัเหตุบนทอ้งถนนถือวำ่เป็นปัญหำส ำคญัประกำรหน่ึงของประเทศ  และ 

กำรเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุจรำจรเพ่ิมสูงข้ึนอยำ่งรวดเร็วตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532  เป็นตน้มำ  รัฐบำลไทยจึงไดจ้ดั
ควำมส ำคญัไวล้  ำดบัตน้ๆ โดยก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติ ภำยใตแ้นวคิดกำรป้องกนักำรบำดเจบ็ท่ีย ัง่ยืนและ
มีประสิทธิภำพนั้น จะตอ้งอำศยัควำมร่วมมือร่วมใจกนัจำกทุกฝ่ำย  รัฐบำลจึงไดจ้ดัตั้งศูนยอ์  ำนวยกำร
ควำมปลอดภยัทำงถนน  ซ่ึงครอบคลุมภำคต่ำงๆ ของประเทศ  ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนรำชกำรต่ำงๆ องคก์ร
เอกชน องคก์รประชำสงัคม ศูนยอ์  ำนวยกำรต่ำงๆ น้ีไดด้ ำเนินกำรตำมควำมคิดริเร่ิมดำ้นกำรป้องกนักำร
บำดเจบ็ รวมถึงกำรรณรงคเ์ร่ือง เมำไม่ขบั รณรงคเ์พ่ือส่งเสริมใหผู้ข้บัข่ีใหข้บัข่ีอยำ่งปลอดภยั  ซ่ึงในแต่
ละปีมีคนประมำณ 1.2 ลำ้นคนทัว่โลก เสียชีวิตจำกอุบติัเหตุทำงถนน  และมีจ ำนวนมำกถึง 50 ลำ้นคนท่ี
ไดรั้บบำดเจบ็  และจะมีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็วรำว 65 % ภำยในอีก 20 ปีขำ้งหนำ้  ซ่ึงองคก์ำรอนำมยัโลก
ไดมี้ควำมตระหนกัถึงปัญหำน้ี  ในปี พ.ศ.2547  วนัอนำมยัโลก จึงจดัใหมี้กำรประชุมระดบัโลกในหวัขอ้  
ควำมปลอดภยัทำงถนนข้ึนเป็นคร้ังแรก ( อรพินท ์ เล่ำซ้ี และคณะ , 2552 ) 

จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัพบวำ่ในประเทศไทย  กำรเกิดอุบติัเหตุทำงถนนมีแนวโนม้สูงข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง  อนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทำงดำ้น เศรษฐกิจ  สงัคม ครอบครัว และสำธำรณสุข ในปี 2536 
สถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) ไดค้  ำนวณควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกอุบติัเหตุ
จรำจรของประเทศไทย ในปี 2536 โดยค ำนวณจำก 3 รำยกำร คือ  (1) ควำมสูญเสียดำ้นทรัพยสิ์น (2) 
ควำมสูญเสียรำยไดแ้ละกำรผลิตของผูเ้สียชีวิตและพิกำรตลอดอำยขุยั และ (3) ค่ำใชจ่้ำยในกำร
รักษำพยำบำลและรำยไดท่ี้สูญเสียระหวำ่งรักษำพยำบำลและฟักฟ้ืน  ปรำกฏวำ่ประเทศไทยตอ้งสูญเสีย
ทำงเศรษฐกิจประมำณ 61,079 ถึง 92,290 ลำ้นบำทต่อปี คิดเฉล่ียชัว่โมงละ 7 – 10 ลำ้นบำท  ( อรพินท ์  
เล่ำซ้ี และคณะ , 2552 ) 

จำกขอ้มูลของผูบ้ำดเจบ็และเสียชีวิตของจงัหวดัอุดรธำนีนั้น มีปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เน่ืองมำจำกควำมเจริญรุ่งเรืองอยำ่งรวดเร็วในดำ้นเศรษฐกิจ กำรคำ้  กำรลงทุน ท ำใหเ้ศรษฐกิจโดยรวม
ของจงัหวดัอุดรธำนีดีข้ึน  ท ำใหป้ระชำชนส่วนใหญ่มีอ ำนำจกำรซ้ือรถยนตเ์พ่ิมมำกข้ึน  กำรสญัจรไปมำ
โดยกำรใชร้ถใชถ้นนมีจ ำนวนมำกข้ึน อุบติัเหตุจึงเกิดข้ึนเป็นเงำตำมตวัและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ปัญหำอุบติัเหตุ  
น้ี จึงนบัวำ่เป็นปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุด ท่ีจงัหวดัอุดรธำนีตอ้งเร่งรัดด ำเนินกำรควบคุมป้องกนัอยำ่งจริงจงั 
ซ่ึงในส่วนของจงัหวดัอุดรธำนีมีกำรเกิดอุบติัเหตุทำงถนน ตั้งแต่ ปี 2551 – 2555  มีสถิติดงัน้ีคือ  ในปี 
2551  มีผูบ้ำดเจบ็จ ำนวน 16,715  คน  เสียชีวิตจ ำนวน  274  คน   ปี 2552  มีผูบ้ำดเจบ็จ ำนวน 19,643  คน  
เสียชีวิต   จ ำนวน  256 คน   ปี 2553  มีผูบ้ำดเจบ็จ ำนวน  22,962  คน  เสียชีวิตจ ำนวน 302  คน   ปี 2554  มี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1826 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ผูบ้ำดเจบ็   จ ำนวน  23,424 คน  เสียชีวิตจ ำนวน  331 คน และในปี 2555  มีผูบ้ำดเจบ็จ ำนวน  20,814  คน  
เสียชีวิต   จ ำนวน  314  คน  (ต ำรวจภูธรจงัหวดัอุดรธำนี , 2556) 

จงัหวดัอุดรธำนี ไดมี้ค ำสัง่จงัหวดัอุดรธำนีท่ี 1418/2555 ลงวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555  เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุทำงถนนจงัหวดัอุดรธำนี โดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือพฒันำ
ระบบขอ้มูลกำรสืบสวนอุบติัเหตุทำงถนน เพ่ือน ำไปพฒันำเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหวำ่งต ำรวจกบั
ภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและภำคประชำชน และเพ่ือใชข้อ้มูลจำกระบบกำรสืบสวนอุบติัเหตุทำงถนนจำก
สถำนท่ีเกิดเหตุในกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรจดักำรแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุทำงถนน 
ใหมี้ประสิทธิภำพประสิทธิผล อยำ่งย ัง่ยืน โดยกำรด ำเนินกำรก ำหนดใหห้น่วยงำน ระดบัสถำนีต ำรวจภูธร 
และสถำนีต ำรวจทำงหลวงบำงสถำนี  ท ำหนำ้ท่ีวิเครำะห์สภำพปัญหำ  สำเหตุ  แนวทำงและวำงแผน
ด ำเนินกำรแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุทำงถนนและบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั โดยใชข้อ้มูลจำกแหล่งท่ี
น่ำเช่ือถือไดม้ำพฒันำโครงกำรใหต่้อเน่ือง  ทั้งในระยะเร่งด่วน  ระยะสั้น  และระยะยำว (จงัหวดัอุดรธำนี , 
2555)  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (People’s Participation) ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำร
พฒันำชนบท ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส ำคญัท่ีปรำกฏในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.
2525 - 2529) เป็นตน้มำ ซ่ึงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของเมืองไทยอยูใ่นหว้งท่ีมีควำมมัน่คง และมีกำร
ปรับตวัเชิงโครงสร้ำง (Stuctural Adjustment) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ ในช่วงทศวรรษท่ี
2523 น้ี  แมอ้ตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจ แต่ประชำกรส่วนใหญ่ในชนบทตอ้ง
เผชิญกบัควำมยำกจนจึงเป็นปัญหำส ำคญัท่ีตอ้งไดรั้บกำรเยียวยำแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วน ส่งผลใหแ้ผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 5 ตอ้งเปล่ียนจุดเนน้ของเป้ำหมำยกำรพฒันำไปสู่กำรขจดัควำม
ยำกจนในชนบท ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรลดปัญหำควำมยำกจนในชนบท    จึงมีกำรริเร่ิมน ำเอำแนวทำงกำร
พฒันำระหว่ำงสำขำมำร่วมกนัมำใชเ้ป็นคร้ังแรกโดยกำรกระตุน้ให้ประชำชนในพ้ืนท่ีเขำ้มำมีส่วนร่วม 
และเกิดกำรร่วมกนัวำงแผน แบบฐำนล่ำงข้ึนบนอย่ำงกวำ้งขวำง (ชำติชำย ณ เชียงใหม่, 2543:95) 
ดงันั้นกำรพฒันำประเทศตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8  จึงไดป้รับเปล่ียนแนว
ทำงกำรบริหำรจดักำรกำรพฒันำให้เป็นกำรพฒันำแบบองคร์วม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวทำงส ำคญั 2 
ประกำร คือ  1.)  กำรพฒันำท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลำง  หมำยถึง กำรพฒันำคน  โดยคน  และเพ่ือคน     
2.)  กำรพฒันำแบบองค์รวม   หมำยถึง  กำรพฒันำท่ีค ำนึงถึงกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์เช่ือมโยงส่งผล
ต่อกนัและกนัระหวำ่งส่วนต่ำง ๆ โดยมีวตัถุประสงคแ์ละยทุธศำสตร์ท่ีส ำคญัในกำรพฒันำคนท่ีย ัง่ยืน โดย
กำรเสริมสร้ำงและเพ่ิมก ำลงัอ ำนำจใหแ้ก่ประชำชนในกำรร่วมพฒันำประเทศ  เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำในทุก
ดำ้นพร้อมกนัไป   ดงันั้นแนวทำงกำรพฒันำแบบองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลำงจึงเป็นเร่ืองใหม่  ควำม
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เขำ้ใจในแนวทำงกำรพฒันำน้ียงัมีนอ้ย  และท่ีส ำคญัแนวทำงกำรด ำเนินงำนและวิธีปฏิบติัในกำรส่งเสริม
กำรพฒันำชนบทแบบองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลำงนั้นยงัอยูใ่นขั้นทดลอง (ชำติชำย  ณ  เชียงใหม่ , 
2543:99) พจนำนุกรมองักฤษฉบบั Oxford (Oxford English  Dictionary : OED) ไดใ้หค้  ำนิยำม ค ำวำ่ 
“กำรมีส่วนร่วม” (participation) ไวว้ำ่  “เป็นกำรมีส่วนร่วมกบัคนอ่ืนในกำรกระท ำบำงเร่ืองหรือบำงอยำ่ง” 
ซ่ึงจะมีควำมหมำยตรงกนัขำ้มกบัค ำวำ่ กำรเมินเฉย  (Apathy) หำกอธิบำยควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
(participation) ในทำงวิชำกำรจะหมำยถึง  ควำมเก่ียวขอ้งทำงดำ้นจิตใจ  ควำมรู้สึก  นึกคิดของแต่ละคนท่ี
มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของกลุ่ม  เป็นแรงกระตุน้ท่ีช่วยใหเ้กิดควำมส ำเร็จ  เกิดควำมรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมร่วมกนัดว้ยกำรเขำ้ไปเก่ียวขอ้ง (Involvement)  เขำ้ไปช่วยเหลือ (Contribution) และมีควำม
รับผิดชอบ (Responsibility) ซ่ึงจะเกิดข้ึนทุกระดบัของสำยบงัคบับญัชำใน 3 ลกัษณะ คือ  มีกำรช่วยเหลือ  
มีกำรใหอ้  ำนำจ   และมีขอบเขตภำระงำน   (โกวิทย ์  พวงงำม , 2551:189 )  

 องค์ประกอบหรือปัจจยัที่มผีลต่อการมีส่วนร่วม (สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข อำ้งถึงใน วิลำวลัย ์ 
บุญศรี และคณะ , 2550)  ไดก้ล่ำววำ่องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีท ำใหชุ้มชนเขำ้มำมีส่วนร่วมอย่ำงแทจ้ริงใน
กำรพฒันำ  มีดงัน้ีคือ  1.) องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านบุคคล  หมำยถึง  ควำมพร้อมของบุคคลท่ีจะเขำ้ไป
ท ำงำนและใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม  เป็นกำรยอมรับศกัด์ิศรีของประชำชน  กำรมีควำมเช่ือถือและเคำรพ
ในตวัของประชำชน  กำรให้โอกำสแสดงควำมคิดเห็น รวมถึงกำรกระตุน้ใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม  
2.) องค์ประกอบหรือปัจจยัด้านการบริหาร  เป็นกำรน ำระเบียบรำชกำรหรือองคก์รพฒันำชุมชน  ควรมี 
ควำมยืดหยุน่ในกำรน ำมำปฏิบติั   ประยรู  ศรีประสำธน ์(2542:5)  ไดก้ล่ำวว่ำองคป์ระกอบหรือปัจจยัของ
กำรมีส่วนร่วม  มีองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม  คือ  1.)  องค์ประกอบหรือปัจจัยส่วน
บุคคล และ  2.)  องค์ประกอบหรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ   นิรันดร์   จงวุฒิเวศย ์(2527:184)  กล่ำวว่ำ 
กำรมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบหรือปัจจยั  คือ มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านจิตใจ  อารมณ์ (Ego-involve) 
และด้านการงาน (Task- involve)  ส่วนบุญเยี่ยม   ตระกูลวงษ ์(2528)  อำ้งถึงใน นุชจรินทร์  จนัทร์มณี 
(2554:22)  กล่ำววำ่  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำมีระดบัมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไปตำมสภำพ 
ชุมชน  โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของรัฐ  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเจำ้หนำ้ท่ีกบัประชำชน  และลกัษณะทำง
สังคมและเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดข้ึนเพียงใดนั้น  ก็ตอ้งอำศยัองคป์ระกอบ
หรือปัจจยัหลำยประกำร  คือ  1)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกบัประชาชนในการมส่ีวนร่วม 

ข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการมีส่วนร่วม   นิรันดร์   จงวุฒิเวศย  ์ (2527:186)  ไดก้ล่ำวถึง
เง่ือนไขกำรมีส่วนร่วมไว ้3 ประกำรดงัน้ี 1.) ประชำชนตอ้งมีอิสระท่ีจะมีส่วนร่วม (freedom  to 
participation)  2.)  ประชำชนตอ้งสำมำรถท่ีจะมีส่วนร่วม  (ability  to  participation) 3.)  ประชำชนตอ้ง
เตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม (willingness  to  participation)  นอกจำกน้ีควำมส ำเร็จของกำรมีส่วนร่วม  ยงัข้ึนกบั
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี คือ ประชำชนตอ้งมีควำมสนใจท่ีสมัพนัธ์สอดคลอ้งตอ้งกนักบักำรมีส่วนร่วมนั้น  และ
ประชำชนตอ้งไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ี  หรือ สถำนภำพทำงสงัคมหำกจะมีส่วนร่วม 
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ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม   ลกัษณะของกำรมีส่วนร่วมนั้นนกัวิชำกำร  ต่ำงๆ ไดพ้ยำยำม 
ศึกษำจ ำแนก ลกัษณะพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมหลำยแบบโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรจ ำแนกต่ำงกนั  
ดสัเซลดอลฟ์  Dusseidorp อำ้งถึงใน วิลำวลัย ์ บุญศรี และคณะ (2550:29) ไดร้วบรวม แนวคิดในกำร
จ ำแนกและเสนอวิธีกำรจ ำแนกโดยใชคุ้ณลกัษณะ 9  ประกำรต่อไปน้ี เป็นเกณฑ ์ คือ   กำรจ ำแนกตำม
ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วม     กำรจ ำแนกตำมระดบัควำมเขม้ขน้ของกำรมีส่วนร่วม    กำรจ ำแนกตำม
ประสิทธิผลของกำรมีส่วนร่วม    กำรจ ำแนกตำมควำมถ่ีของกำรมีส่วนร่วม    จ ำแนกตำมพิสัยกิจกรรม      
กำรจ ำแนกตำมควำมสมคัรใจ     จ ำแนกตำมระดบัขององคก์ำร    จ ำแนกตำมประเภทของผูมี้ส่วนร่วม  
กำรจ ำแนกตำมลกัษณะกำรวำงแผน คือ  1.)   กำรจ ำแนกตำมขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วม  วิธีกำรจ ำแนก
ประเภทน้ีอำศยัหลกักำรท่ีวำ่กิจกรรมท่ีมนุษยท์ ำข้ึนเป็นกระบวนกำรท่ีแบ่งออกเป็นหลำยขั้นตอน และกำร
เขำ้ร่วมกิจกรรมแต่ละขั้นตอนนั้นมีควำมส ำคญัแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนนั้น  
กำรจ ำแนกกำรมีส่วนร่วมตำมขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมท่ีไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบมำกท่ีสุด Conhen 
และ Up hoff   ไดจ้ ำแนกขั้นตอนหรือประเภทของการมส่ีวนร่วม  คือ  การตดัสินใจ (Decision Making)    
การด าเนินการ (Implementation)   การร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits)  และการประเมนิผล (Evaluation)   
ปธำน  สุวรรณมงคล   อำ้งถึงใน วิลำวลัย ์ บุญศรี และคณะ (2550:30)  แบ่งขอบเขตของกำรมี  ส่วนร่วม 
ของชุมชนไว ้ 4  ลกัษณะ  คือ  1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ   2) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร   3) 
กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์ และ 4) กำรมีส่วนร่วมในกำร 

รูปแบบขั้นตอนของการมีส่วนร่วม Cohen  and  Uphoof  (1980:219-223) อำ้งถึงใน  
นุชจรินทร์  จนัทร์มณี  (2554:14)  ไดวิ้เครำะห์กำรมีส่วนร่วมในแง่ของรูปแบบกำรมีส่วนร่วม  โดยแบ่ง
ออกเป็น  4  รูปแบบ  คือ  1.)  กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ (Decision  Making)  2.)  กำรมีส่วนร่วมใน 
กำรปฏิบัติกำร (Implementation)  3.)  กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit)  4.)  กำรมีส่วนร่วม
ประเมินผล (Evaluation) 

ดงันั้นแลว้องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมจึงประกอบไปดว้ย 1. ดำ้นบุคคล  
2. ดำ้นเศรษฐกิจ  3. ดำ้นกำรบริหำร  4. ดำ้นจิตใจ  อำรมณ์  กำรงำน  5. ดำ้นควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐกบัประชำชนในกำรมีส่วนร่วม  ซ่ึงเม่ือมีกำรพฒันำกระบวนกำรมีส่วนร่วมแลว้  จึงเป็น
เร่ืองส ำคญัท่ีท ำใหก้ำรพฒันำกำ้วไกลไปสู่จุดมุ่งหมำยท่ีวำงไวม้ำกท่ีสุด เพรำะกำรมีส่วนร่วมจะน ำไปสู่
กำรตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ท ำใหก้ำรติดต่อส่ือสำรมีประสิทธิภำพ และก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  
(วิลำวลัย ์ บุญศรี และคณะ , 2550)            

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั     
1.   เพ่ือศึกษำถึงวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบัติเหตุ บนถนนมิตรภำพ  

เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี  
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2. เพ่ือน ำผลท่ีได้กำรศึกษำมำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพัฒนำวิธีกำร           
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี ให้เกิด
ควำมยัง่ยืนต่อไป 

 

วธิกีารวจิยั 
กำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบัติเหตุ บนถนนมิตรภำพ  

เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี  ผูวิ้จยัมุ่งศึกษำถึงรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ 
บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จังหวดัอุดรธำนี     เพ่ือน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำก ำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์และโครงกำร  เพ่ือพัฒนำรูปแบบวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบัติเหตุ  
บนถนนมิตรภำพ  ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เก็บ
ขอ้มูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จำกผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส ำคัญ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็กำรวิจยัในคร้ังน้ี คือ 

1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู่ติดกบัถนนมิตรภำพ   
เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี  

2. ขอบเขตดำ้นประชำกร คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญั  รวมจ ำนวน  20  รำย ท่ีก ำหนดเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี 

วธีิการศึกษา 
กำรวิจยัเร่ืองน้ี  เป็นกำรวิจยัแบบเชิงคุณภำพ (Qualitative  Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร

ด ำเนินกำรวิจยั ดงัน้ี 
1. กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร (Documentary Study) โดยกำรศึกษำจำกหนงัสือ วำรสำร 

เอกสำรวิชำกำร กำรสืบคน้จำกอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรศึกษำจำกงำนวิจยั สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์                  
ท่ีเก่ียวขอ้ง  กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)  กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้นว
ค ำถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั โดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 
(IN-Depth Interview) จำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั (Key-informant) ท่ีอยู่ภำยในขอบเขตกำรศึกษำ คือ กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี คือ  ผูน้ ำชุมชน  ผูน้ ำทอ้งถ่ิน  และผูท่ี้มีองค์

ควำมรู้เก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธำนี   
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informants) 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีกำรเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1830 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ของกำรวิจยัมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั จ ำนวน 20  รำย ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีองค์ควำมรู้เก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี            
เคร่ืองมือที่ใช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 

กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ มำสร้ำง
แบบสมัภำษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรศึกษำ 

2.ผูว้ิจยัไดน้ ำเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภำษณ์เชิงลึกดงักล่ำวไปใหผู้เ้ช่ียวชำญในดำ้นกำรป้องกนั
อุบติัเหตุ ตรวจสอบวำ่แบบสมัภำษณ์เชิงลึกนั้นถูกตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของกำรศึกษำคร้ังน้ี 

3.เม่ือผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นกำรป้องกนัอุบติัเหตุ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบ
สัมภำษณ์ไปทดสอบควำมเขำ้ใจและเน้ือหำของแบบสัมภำษณ์ก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยกำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  

3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุอำชีพ รำยได ้ระดบักำรศึกษำ  ระยะเวลำ 
ท่ีอำศยัในชุมชน  

3.2 ค ำถำมปลำยเปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มูล สำมำรถใหข้อ้มูลตอบไดโ้ดยอิสระในเร่ืองกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี 

3.3 สมุดบนัทึกภำคสนำม เพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์และกำรสงัเกต 
ในกำรศึกษำวิจยัเป็นกำรบนัทึกขอ้มูลในขณะท่ีมีกำรศึกษำวิจยั ซ่ึงมีประโยชนต่์อกำรน ำขอ้มูล   ท่ีไดม้ำท ำ
กำรวิเครำะห์ต่อไป 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษำเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก (IN-Depth Interview) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่ม ผูน้ ำชุมชน  ผูน้ ำทอ้งถ่ิน  และผูท่ี้มีองค์
ควำมรู้เก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธำนี  ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระกบัผูต้อบค ำถำมโดยมุ่งเนน้ถึงองค์
ควำมรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีกำรมีส่วนร่วมในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี 
เพ่ือควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) กำรเกบ็รวบรวมในคร้ังน้ีผูศึ้กษำวิจยัไดจ้ดบนัทึกพร้อม
ทั้งขออนุญำตบนัทึกเทปเสียงสมัภำษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทำงท่ีจดัเตรียมไว ้
 

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
เม่ือไดด้ ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก และจำกแบบสอบถำมแลว้             

ผูศึ้กษำจะท ำกำรจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพ่ือกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยวิธีกำรพรรณนำ เพ่ือน ำขอ้มูลท่ี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1831 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ไดจ้ำกกำรศึกษำมำก ำหนดยุทธศำสตร์และ นโยบำย เพ่ือพฒันำรูปแบบวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั

อุดรธำนี  ผูว้ิจยัคน้พบรูปแบบวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ ในดำ้นต่ำง ๆ ตำม
วตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัต่อไปน้ี  

ด้านบุคคล  มีขอ้คน้พบดงัน้ี  เป็นอำสำสมคัรเขำ้มำร่วมท ำกิจกรรมกบัองคก์ร   มีควำมพร้อม
ท่ีจะออกไปช่วยในกำรลดอุบติัเหตุ  ให้รถยนต์วิทยุตรวจกำรณ์ไดอ้อกไปตรวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
กำรรณรงคห์รือประชำสัมพนัธ์นั้นจะท ำใหอุ้บติัเหตุลดลง  โรงพยำบำลมีควำมร่วมมือกนัอยู่แลว้ รวมทั้ง
ผูน้ ำชุมชนหรือผูใ้หญ่บำ้น ก ำนนั มีควำมพร้อมอยูแ่ลว้ โดยมีทั้งบทบำท หนำ้ท่ีและมีจิตส ำนึก  ตอ้งเตรียม
คนก่อน  ตอ้งใหค้นมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจก่อนจึงจะลดอุบติัเหตุได ้ ทุกคนตอ้งมำร่วมมือกนั  บุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสูงมีควำมพร้อมทั้งในเร่ืองของบุคลคล และทรัพยำกรอ่ืนๆ  ก ำชบัให้
เจำ้หนำ้ท่ีเตรียมกำรช่วยเหลือให้ทนัต่อสถำนกำรณ์  มีควำมพร้อมในเร่ืองของกำรป้องกนัและบรรเทำ 
สำธำรณภยั และรถกูชี้พ  จะตอ้งหำภำคีเครือข่ำย  ประชำชนท่ีอยู่ภำยในพ้ืนท่ีมีควำมต่ืนตวัและตระหนกั
ถึงพิษภยัของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  ยอมรับในศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ มีควำมรักหรือมีควำมเมตตำต่อ
เพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั  เรำตอ้งมีควำมเช่ือมัน่ในศกัยภำพของคณะกรรมกำรชุดท่ีไดเ้ขำ้ไปร่วมฝึกอบรม  ตอ้ง
ใหช้ำวบำ้นหรือประชำชนเขำ้ใจก่อนวำ่ตอ้งใหทุ้กคนปฏิบติัตำมหลกักฎหมำย  ควรท ำป้ำยเตือน  ป้ำยหำ้ม
ยอ้นศร  ควำมน่ำเช่ือถือนั้นดูไดจ้ำกชำวบำ้นท่ีเอำใจใส่ดูแลกนัดีเสมอมำ  ตอ้งท ำให้หน่วยงำนมีควำม
น่ำเช่ือถือก่อน  สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือดว้ยกำรมีจิตส ำนึกท่ีดีต่อพ่อ แม่พ่ีนอ้ง  ประชำชน  ตอ้งเร่ิมตน้ท่ี
ตวัเองก่อน  ตอ้งมีควำมเสียสละต่อชำวบำ้นหรือประชำชนภำยในหมู่บำ้น   มีกำรเปิดประชุมบูรณำกำร
แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองกำรลดอุบติัเหตุและกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ใหมี้เวทีตรงน้ีไดเ้ขำ้มำร่วมกนั
ประชุมปรึกษำหำรือกนั  เชิญเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจเขำ้มำใหค้วำมรู้ในดำ้นกำรจรำจร  เชิญชวนประชำชนเขำ้
มำร่วมอบรมรับฟัง  เพ่ือให้มีควำมรู้และเพ่ือปลูกฝังใหมี้จิตส ำนึก ใหมี้กำรระมดัระวงัตวั   ตอ้งมีกำร
ประชำสมัพนัธ์โดยกำรใชส่ื้อต่ำงๆ  เพ่ือใหป้ระชำชนไดรู้้ถึงพิษภยัของอุบติัเหตุ 

ด้านเศรษฐกจิ  มีขอ้คน้พบดงัน้ี ใชง้บประมำณท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัใหเ้ป็นประโยชนม์ำกท่ีสุด 
สร้ำงพนัธมิตรภำคเอกชนให้เขำ้ไปร่วมกิจกรรมมำกข้ึน  จดัหำวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำไดจ้ำกธรรมชำติท่ีอยู่
รอบตวัเรำ ตลอดจนทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ขอรับกำรสนบัสนุนจำกภำคเอกชนใหเ้ขำ้
มำมีส่วนร่วมและช่วยในกำรระดมทุน  อำศยักำรขอรับกำรบริจำคทรัพยจ์ำกชำวบำ้นหรือประชำชน
ภำยในหมู่บำ้นของเรำเองใหก้ำรสนบัสนุน  ตั้งงบประมำณสมทบเพ่ือท่ีจะไปด ำเนินกำรร่วมกบัหน่วยงำน
อ่ืนๆ  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนนหนทำงใหมี้สภำพเรียบร้อยปกติ  ภำคเอกชนใหก้ำรสนบัสนุน
ป้ำยไฟจรำจร  กรวยยำง  แบริเออร์  สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำไดจ้ำกธรรมชำติและท่ีมีอยู่ตำมทอ้งถ่ิน  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1832 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



สนบัสนุนทรัพยำกรดำ้นบุคคล  ชำวบำ้นหรือประชำชนร่วมมือร่วมแรงกนั  ลงทุนดว้ยแรงกำยแรงใจ 
วสัดุและอุปกรณ์  กำรสร้ำงเครือข่ำยใหอ้งคก์รเขม้แข็ง  กำรรณรงคใ์นกำรลดอุบติัเหตุดว้ยกำรใชผ้ำ้หรือ 
ธงบอกเตือน  จึงถือว่ำเป็นกำรประชำสัมพนัธ์และรณรงคใ์หป้ระชำชนทัว่ไปหรือผูใ้ชร้ถใชถ้นนในกำร
สญัจรไปมำ ใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัพิษภยัของกำรเกิดอุบติัเหตุทำงถนน  น ำควำมรู้ท่ีไดรั้บ
จำกกำรอบรมมำไปถ่ำยทอดแก่ชำวบำ้นหรือประชำชนภำยในหมู่บำ้น  ตั้งด่ำนหรือจุดตรวจ จุดสกดั   เพ่ือ
กระตุน้ให้เกิดควำมส ำนึกภำยในจิตใจ  ฝึกอบรมในดำ้นกำรขบัข่ียวดยำนพำหำนะท่ีปลอดภยั  หรือให้
ควำมรู้ในด้ำนกฎหมำย  แจกเอกสำรส่ือแผ่นพับ  ให้ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนหรือประชำชนและเอำทุก
หน่วยงำนมำร่วมรับรู้ รับฟัง หรือมำร่วมแสดงควำมคิดเห็นกนั 

ด้านการบริหาร มีขอ้คน้พบดงัน้ี  มีกำรซกัซอ้มหรือมีกำรเขำ้ร่วมประชุมกนั  เร่ิมตน้ท่ีขอ้มูล
ก่อน  มีกำรส ำรวจและหำขอ้มูลขอ้เทจ็จริงก่อนแลว้จึงค่อยมำวำงแผน  มีกำรส ำรวจจุดเส่ียงก่อนแลว้ค่อย   
มีกำรก ำหนดกรอบกำรท ำงำน  มีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรกนัอยูเ่ป็นประจ ำ  ด ำเนินกำรตำมแผนกำรท่ีได้
ตั้งเอำไว ้ สร้ำงจิตอำสำหรือปลูกฝังจิตส ำนึก  จดัตั้งอำสำสมคัรดำ้นกำรจรำจร  โดยท ำเป็นโครงกำรผูช่้วย 
เจำ้พนกังำนต ำรวจดำ้นกำรจรำจรของกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรลดอุบติัเหตุ  กำรขบัข่ีท่ีปลอดภยั โครงกำร
เมำไม่ขบั  ก ำหนดจุดตรวจร่วมและสร้ำงควำมเขม้แขง็ในเร่ืองกำรป้องกนัอุบติัเหตุ   ขอควำมร่วมมือและ
ขอรับกำรสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์จำกชำวบำ้น  ท ำใหก้ำรสูญเสียในชีวิตร่ำงกำยและทรัพยสิ์นลดนอ้ยลง  
ชำวบำ้นหรือประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของพิษภยัอุบติัเหตุ  ชำวบำ้นรู้จกัระมดัระวงัตวัในกำร
สญัจรไปมำ จึงท ำใหมี้ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เม่ือมีกำรปฏิบติังำนไดเ้ป็นอยำ่งดีและเกิด
ควำมประทบัใจแลว้  กจ็ะไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีข้ึนจำก พ่อ แม่ พ่ี นอ้ง หรือประชำชนภำยในชุมชน  เป็น
กำรปลูกฝังจิตส ำนึกของประชำชนในกำรใชร้ถใชถ้นน  ตอ้งเอำขอ้มูลสถิติของกำรเกิดอุบติัเหตุในแต่ละปี
มำดูเปรียบเทียบกนั  เม่ือมีกำรวำงแผนและมีกำรด ำเนินกำรท่ีดีแลว้  ผลงำนก็จะออกมำดี 

ด้านจิตใจ  อารมณ์   การงาน  มีข้อค้นพบดังน้ี  เปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำม
คิดเห็นหรือแสดงออกมำทำงควำมคิดไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  มีอิสระในกำรเขำ้ร่วมรณรงคล์ดอุบติัเหตุ  เต็มใจท่ีจะ
เขำ้มำมีส่วนร่วมและมีควำมเป็นอิสระ  ร่วมกนัปลูกจิตส ำนึกหรือจิตอำสำดว้ยกำรสร้ำงวินยั  โดยผูน้ ำตอ้ง
เป็นตวัอยำ่งท่ีดีก่อน  ดว้ยกำรท ำกำรรณรงคเ์พ่ือเตือนสติ  หน่วยงำนทำงรำชกำรควรน ำควำมรู้ใหม่ๆเขำ้มำ
อบรม  ก่อนอ่ืนชำวบ้ำนหรือประชำชนต้องมีควำมรู้ก่อนเขำจึงจะตระหนักถึงเร่ืองควำมปลอดภัย  
ประชำสมัพนัธ์ใหช้ำวบำ้นหรือประชำชนเขำไดมี้ควำมรู้เก่ียวกบัเร่ืองของพิษภยัอุบติัเหตุ  ท ำควำมเขำ้ใจ
กบัประชำชนโดยช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสียของอุบติัเหตุ  ช้ีใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน์ท่ีเขำจะ
ไดรั้บ ช้ีใหช้ำวบำ้นหรือประชำชนไดเ้ห็นในส่ิงท่ีเรำไดท้ ำลงไปนั้นว่ำเป็นส่ิงท่ีดี  ดว้ยกำรสร้ำงจิตอำสำ 
ผูน้ ำตอ้งท ำตวัเป็นแบบอย่ำงท่ีดีก่อน  มีเวลำเขำ้มำมีส่วนร่วมในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต ์ 
และเสร็จส้ินฤดูกำลเกบ็เก่ียว โดยขอใหท้ ำเป็นหนงัสือเชิญหรือหนงัสือแจง้เวียนมำ มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึก
ของคนในเร่ืองกำรมีวินยัดำ้นกำรจรำจร  มีแนวคิดท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกนัลดอุบติัเหตุ  มีสำมญัส ำนึกท่ีจะ
ใหป้ระชำชนภำยในชุมชนท่ีมีควำมปลอดภยัในดำ้นร่ำงกำยชีวิตและทรัพยสิ์น  หำแนวทำงป้องกนัหรือหำ
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มำตรกำรในกำรแกไ้ขอุบติัเหตุ   มีแนวควำมคิดท่ีอยำกจะให้ชำวบำ้นหรือประชำชนมีควำมปลอดภยั  
ร่วมกนัวำงแผนส ำรวจจุดเส่ียง  มีควำมเป็นกนัเองและมีควำมสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  มีควำมรู้สึกท่ีดีและคิด
จะไดรั้บควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน  เป็นผลดีท่ีชำวบำ้นหรือประชำชนภำยในชุมชนจะไดมี้ควำมรู้เพ่ิมข้ึนในกำร
ป้องกนัอุบติัเหตุ 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกบัประชาชนในการมีส่วนร่วม  มีขอ้คน้พบดงัน้ี  
เปิดโอกำสให้หน่วยงำนภำคเอกชนผูมี้จิตอำสำไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วม  เปิดโอกำสให้ผูน้ ำชุมชนเขำ้ร่วม
โครงกำรฝึกอบรมลดอุบติัเหตุ   และจะตอ้งจดักำรฝึกอบรมให้แก่ผูน้ ำชุมชนก่อน  ภำคเอกชนร่วมกนั
จดัตั้งจุดใหบ้ริกำรแก่ประชำชน  เม่ือชำวบำ้นมีควำมรู้แลว้เขำกจ็ะใหค้วำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ี  และจะตอ้ง
มีกำรประชำสัมพนัธ์ในเชิงรุกดว้ย  มีกำรแนะน ำตกัเตือนและมีกำรประชำสัมพนัธ์ถึงพิษภยัของกำรเกิด
อุบติัเหตุ  ชำวบำ้นสำมำรถเสนอท่ีจะใหค้วำมร่วมมือในดำ้นจิตอำสำ  จดัใหต้วัแทนของชำวบำ้นเขำ้ร่วม
โครงกำรอบรมและท ำหนำ้ท่ีเป็นผูช่้วยเจำ้พนกังำน  เปิดโอกำสให้อำสำสมคัรและหน่วยกูชี้พกูภ้ยั  เขำ้
มำร่วมในกำรจดัตั้งจุดตรวจ จุดสกดั  เปิดโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำร่วมรับฟังและเขำ้ร่วมรณรงคป้์องกนั  
เปิดโอกำสใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้มำร่วมปล่อยแถวรณรงคล์ดอุบติัเหตุ  และเปิดโอกำสใหช้ำวบำ้นแจง้ขอ้มูล
ข่ำวสำรเขำ้มำ   
 

อภิปรายผล 
จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

ลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี และน ำขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไป
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำรูปแบบวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลด
อุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป  ซ่ึงจำกผลกำรวิจยัพบวำ่รูปแบบวิธีกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ  มีควำมพร้อมท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรพฒันำ  ปรับปรุง วิธีกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ รวมจ ำนวน  5  ยทุธศำสตร์   ดงัต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำ้นบุคคล  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบัติเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยดำ้นอำสำสมคัรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธำนี 

2. โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำชนเพ่ือลดอุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ เขต
อ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

3. โครงกำรไตรภำคี ภำครัฐ เอกชน และโรงพยำบำล เพ่ือรณรงค์ลดอุบติัเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำ้นเศรษฐกิจ  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
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1. โครงกำรระดมทุนเพ่ือจดัหำวสัดุอุปกรณ์ในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอ
เมือง จงัหวดัอุดรธำนี  

2. โครงกำรจดัตั้งเครือข่ำยรณรงค์ในกำรลดอุบติัเหตุโดยใชธ้งผำ้สัญลกัษณ์  เพ่ือเป็น
สญัลกัษณ์ในกำรสญัจร บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

3. โครงกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรจรำจรให้แก่ประชำชนภำยในหมู่บำ้น ท่ีอยู่ริม  
ถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

4. โครงกำรขับข่ีปลอดภัยสร้ำงจิตส ำนึกให้เคำรพกฎหมำย  เพ่ือลดอุบัติเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดำ้นกำรบริหำร  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบติัเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรส ำรวจจุดเส่ียงเพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จังหวดั
อุดรธำนี  

2. โครงกำรผูช่้วยเจำ้พนกังำนต ำรวจดำ้นกำรจรำจร เพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ  เขต
อ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

3.  โครงกำรเมำไม่ขบัเพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

4.  โครงกำรก ำหนดจุดตรวจร่วมสร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรป้องกนัอุบติัเหตุ  บนถนน
มิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

5.  โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กบัชำวบำ้นท่ีร่วมปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงเขม้แข็งในกำรลด
อุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

6.  โครงกำรจดัท ำแผนอย่ำงบูรณำกำรเพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธำนี 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ำนจิตใจ  อำรมณ์  กำรงำน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลด
อุบติัเหตุ บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี 

1. โครงกำรประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนไดรู้้เร่ืองพิษภยัของอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ  
เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี  

2. โครงกำรปลูกจิตส ำนึกเร่ืองวินยัจรำจรเพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธำนี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐกบัประชำชนในกำรมีส่วนร่วม  กำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดอุบัติเหตุ  บนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง จังหวดัอุดรธำนี  
มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรภำครัฐและเอกชนร่วมกนัตั้งจุดบริกำรประชำชน เพ่ือลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกำล  
บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี  
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2. โครงกำรประชำสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือลดอุบติัเหตุ  บนถนนมิตรภำพ เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธำนี 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  จำกกำรวิจยัพบวำ่ชุมชนไม่มีโครงกำรฝึกอบรมลดอุบติัเหตุภำยในชุมชน  ดงันั้นชุมชนจึง 

มีควำมตอ้งกำรใหมี้โครงกำรฝึกอบรมกำรลดอุบติัเหตุใหแ้ก่ประชำชนภำยในชุมชน  อยำ่งต่อเน่ือง 
2.  จำกกำรวิจยัพบวำ่ชุมชนไม่มีอำสำสมคัรดำ้นกำรจรำจรภำยในชุมชน   ชุมชนจึงมีควำม 

ตอ้งกำรใหมี้กำรฝึกอบรมโครงกำรอำสำสมคัรดำ้นกำรจรำจรภำยในชุมชน  
3.  จำกกำรวิจยัพบวำ่ชุมชนไม่มีป้ำยสญัญำณจรำจรหรือป้ำยสญัญำณเตือนต่ำงๆ  ชุมชนจึงมี 

ควำมตอ้งกำรใหมี้กำรติดตั้งป้ำยสญัญำณจรำจร  ป้ำยสญัญำณบอกระยะทำง  ป้ำยสญัญำณเตือนใหล้ด
หรือใหช้ะลอควำมเร็ว  

4.  จำกกำรวิจยัพบวำ่ชุมชนไม่มีไฟกระพริบติดตำมทำงร่วมทำงแยก   ชุมชนจึงมีควำม
ตอ้งกำรใหมี้กำรติดตั้งไฟกระพริบตำมทำงร่วมทำงแยก   

5. จำกกำรวิจยัพบวำ่ถนนมิตรภำพท่ีผำ่นยำ่นชุมชนไฟส่องสวำ่งมีไม่พียงพอ   ชุมชนจึงมี
ความตอ้งการใหมี้การเพ่ิมกำรติดตั้งไฟส่องสวำ่งบนถนนมิตรภำพ  เขตอ ำเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธำนี   

6.  จำกกำรวิจยัพบวำ่พ้ืนผิวบนถนน  ของถนนมิตรภำพมีสภำพช ำรุดทรุดโทรม ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ   ชุมชนมีควำมตอ้งกำรใหมี้กำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนนมิตรภำพใหมี้สภำพเรียบร้อย  ไม่ใหถ้นน
เป็นหลุมเป็นบ่อ  

7.  จำกกำรวิจยัพบวำ่บริเวณขำ้งทำง ของถนนมิตรภำพมี ตน้ไม ้หญำ้ และมีป้ำย 
ประชำสมัพนัธ์ท่ีบดบงัทศันวิสัยในกำรใชร้ถใชถ้นน  ชุมชนจึงมีควำมตอ้งกำรใหมี้กำร ตดัแต่ง  ปรับปรุง
ทศันียภำพบริเวณขำ้งทำง  ของถนนมิตรภำพ 
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บทบาทของสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยนื (ISAC) ในการขบัเคลือ่นเกษตรทางเลอืก:  
กรณศึีกษาบ้านดอนเจยีง  ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
Roles of Institute for Sustainable Agriculture Community (ISAC) in Mobilizing 

Alternative Agriculture: A Case Study of Don Jiang Village, Sob Peung Sub-

district, Mae Tang District, Chiang Mai Province 
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สำขำวิชำกำรใชท่ี้ดินและกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยืน   
บณัฑิตวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 
 จำกกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำภำคกำรเกษตรมุ่งเน้นกำร
ผลิตเพ่ือส่งออกท ำใหต้อ้งพ่ึงพำเทคโนโลยี ปัจจยักำรผลิตจำกภำยนอก และสำรเคมีมำกข้ึน เกษตรกรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเขม้ขน้ท ำให้เกิดปัญหำต่อระบบนิเวศและปัญหำสุขภำพ จำกปัญหำดงักล่ำว
ก่อใหเ้กิดแนวทำงเกษตรยัง่ยืนหรือเกษตรทำงเลือกท่ีแกไ้ขปัญหำโดยอำศยัควำมร่วมมือกนัของชุมชนและ
กำรผลกัดนัจำกกลุ่มองคก์รต่ำงๆ  โดยในจงัหวดัเชียงใหม่ไดรั้บกำรส่งเสริมดำ้นกำรเกษตรทำงเลือกจำก
องค์กรพฒันำเอกชนเป็นสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน (ISAC) เพ่ือเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรขยำย
เกษตรทำงเลือกไปสู่ชุมชน ซ่ึงพ้ืนท่ีบ้ำนดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้รับกำรส่งเสริม
กำรเกษตรทำงเลือกอย่ำงจริงจงัมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แต่พบว่ำในชุมชนมีกำรท ำเกษตรทำงเลือกเพียง 22 
ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.05 ของครัวเรือนทั้งหมด ดงันั้นกำรศึกษำในคร้ังน้ีจึงศึกษำแนวคิดและ
กระบวนกำรในกำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกในชุมชนดอนเจียงของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนและ
ศึกษำถึงเง่ือนไขท่ีเกษตรกรรมลทำงเลือกไม่สำมำรถขยำยตวัเขำ้ไปสู่ชุมชนได ้ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภำพ ศึกษำกลุ่มเกษตรกรท่ีปฏิบติัแนวทำงเกษตรกรรมยัง่ยืน 
และกลุ่มท่ีเคยปฏิบติัแต่หนักลบัไปท ำเกษตรเคมีรวมไปถึงเจำ้หนำ้ท่ีของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน
โดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึกในควำมเห็นเก่ียวกบับทบำทของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนในกำร
ขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกในชุมชนบำ้นดอนเจียง 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนเป็นองค์กรพฒันำเอกชนท่ีมีแนวคิดใน
กำรสร้ำงระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนในชุมชนบำ้นดอนเจียงให้สัมพนัธ์กบัลกัษณะภูมินิเวศ  เง่ือนไขดำ้น
เศรษฐกิจของเกษตรกรและมีระบบตลำดท่ีเป็นธรรมรองรับ  เพ่ือช่วยแกปั้ญหำของเกษตรกรในทุกมิติทั้ง
กำรผลิตและกำรตลำดใหเ้กษตรกรพ่ึงพำตนเองไดภ้ำยใตแ้นวคิดแบบเกษตรผสมผสำนและกำรท ำเกษตร
แบบอินทรีย ์   ซ่ึงมีกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้เร่ิมตน้ดว้ยโครงกำรฝึกอบรมเกษตรกร  ศึกษำดูงำนและ
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ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีโดยมีนักวิชำกำรของสถำบันติดตำมผลอย่ำงต่อเน่ือง  อีกทั้ งส่งเสริม
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรดว้ยกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยองค์กรในชุมชน  นอกจำกน้ี
สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนยงัมีบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพและควำมสำมำรถดำ้นกำรเกษตร  มีเครือข่ำย
และกำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณจำกภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือพฒันำองคค์วำมรู้ดว้ย
กำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจยัแลว้น ำไปเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องสถำบนั   
 ดำ้นกำรจดักำรกบัปัจจยัท่ีท ำให้เกษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก  พบว่ำสถำบนัชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืนมีกำรจัดกำรกับปัจจัยภำยนอก ได้แก่  ระบบกำรผลิต  และระบบกำรตลำด  โดย
ประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบเปิงในกำรสนับสนุนดำ้นปัจจัยกำรผลิต  กำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลผลิตตำมระบบมำตรฐำนงำนชุมชน  และจดัหำแหล่งตลำดรองรับเพ่ือจ ำหน่ำย
ผลผลิตออกไปยงัพ้ืนท่ีต่ำงๆ ทั่วจงัหวดัเชียงใหม่  รวมไปถึงกำรผลกัดันให้ผลผลิตได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรียเ์พ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค 
 ดำ้นกำรจดักำรปัจจยัภำยใน  ไดแ้ก่  ปัจจยัดำ้นสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรบำ้นดอน
เจียง  พบว่ำสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีกำรจดักำรปัจจยัดำ้นสังคมโดยเฉพำะบทบำทของสถำบนั
ครอบครัวโดยกำรส่งเสริมบทบำทสตรีดว้ยกำรสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรฝึกอบรม  
กำรศึกษำดูงำน  และกำรจดักำรระบบกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นชุมชนและประสำนงำนกบัเครือข่ำยองคก์ำร
ภำยนอก  ดำ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดจ้ดัพิมพ์จดหมำยข่ำว  
เพ่ือรวบรวมกิจกรรมและโครงกำรเก่ียวกบัเกษตรกรรมยัง่ยืนเผยแพร่สู่สำธำรณชน  นอกจำกน้ีเกษตรกรท่ี
ท ำเกษตรทำงเลือกในบำ้นดอนเจียงไดส้ะทอ้นควำมเห็นเชิงบวกเก่ียวกบัมิติดำ้นสุขภำพและระบบนิเวศ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลกำรตรวจคุณภำพดินท่ีดีข้ึนท่ีทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนน ำไปวิเครำะห์
คุณภำพ        ส่วนปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีกำรส่งเสริมใหเ้กษตรกรท ำ
บัญชีครัวเรือน  วำงแผนจดักำรท่ีดินท ำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืช
หลำกหลำยชนิดรวมถึงพืชผกัพ้ืนบำ้นท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดและสำมำรถเกบ็เก่ียวผลผลิตไดร้วดเร็ว  
 แม้ว่ำสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนำเอกชนท่ี มีแนวคิดและ
กระบวนกำรในกำรส่งเสริมเกษตรทำงเลือกสู่บำ้นดอนเจียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ  แต่อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมี
เกษตรกรบำงส่วนท่ีหันกลบัไปปฏิบติัเกษตรเชิงพำณิชยเ์ช่นเดิม  เน่ืองจำกมีปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจท่ีเป็น
เง่ือนไขส ำคัญ  กล่ำวคือ  เกษตรกรยงัคงมีหน้ีสินจำกกำรท ำเกษตรเชิงพำณิชย์  เม่ือปรับเปล่ียนมำท ำ
เกษตรอินทรียใ์นระยะแรกผลผลิตท่ีไดมี้ปริมำณน้อยเม่ือเทียบกบักำรท ำเกษตรเคมีแบบเดิม  ส่งผลให้
รำยไดน้อ้ย  ไม่เพียงพอต่อกำรใชจ่้ำยและช ำระหน้ีสิน  เง่ือนไขทำงเศรษฐกิจของเกษตรกรดงักล่ำวมีผลต่อ
กำรตดัสินใจของเกษตรกรในกำรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือกหรือเกษตรเชิงพำณิชย ์ อนัเป็นอุปสรรคท่ี
เกินขีดควำมสำมำรถของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจะเขำ้ไปจดักำรได ้  
 ดงันั้น  กำรศึกษำในขั้นต่อไปจึงตอ้งเนน้ไปท่ีกำรวิเครำะห์ทิศทำงของรัฐ ตลอดจนนโยบำย
และควำมช่วยเหลือของภำครัฐท่ีมีต่อกำรท ำงำนขององคก์รพฒันำเอกชนและเกษตรกร  เช่น    กำรจดักำร
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ปัญหำหน้ีสินของเกษตรกร  กำรจดักองทุนเพ่ือสนับสนุนปัจจยักำรผลิต  กำรจดัตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อย่ำงเป็นรูปธรรม  ตลอดจนใหก้ำรสนบัสนุนองคก์รพฒันำเอกชนท่ีมีผลงำน  มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมกำรเกษตรทำงเลือกแบบครบวงจร  อนัจะถือเป็นกำรร่วมมือกันเพ่ือ
ประโยชนแ์ก่เกษตรกรอยำ่งแทจ้ริง 
 
ค าส าคัญ: สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน, กระบวนกำรขบัเคล่ือน, เกษตรทำงเลือก 
 
Abstract 

 In the recent economic development of the country, the process of 

production has mainly emphasized exportation depending on technology, imported 

production factors, as well as chemical and synthetic substances.  Agriculturists 

overused natural resources that caused unavoidable problems, including ecological 

and health.  Due to these problems, sustainable agriculture, or alternative agriculture 

has been established through the cooperation of the communities and progressive 

agricultural organizations.  In Chiang Mai Province, non-governmental organizations 

have given an impetus to agricultural method by establishing an institute–The 

Institute for a Sustainable Agricultural Community (ISAC)–in which the main 

purpose is to propagate alternative agriculture to the communities.  Alternative 

agriculture concept has been promoted in Don Jiang Village, Sob Peung Sub-district, 

Mae Tang District, Chiang Mai Province since 1999.  However, it was found that only 

22 households or 17.05% of the entire households followed the concepts.  Therefore; 

this study is aimed at emphasizing the alternative agriculture and the processes of 

ISAC to encourage the community of Don Jiang Village and to study of certain 

conditions which alternative agriculture cannot be widely introduced in the 

community. 

 The research was a qualitative study among a group of agriculturists who 

have practiced the sustainable agriculture, a group of agriculturists who have gone 

back to chemical agriculture and also ISAC’s staff.  Research methodology included 

in-depth interviews on the roles of ISAC towards alternative agricultural in the 

community. 

 The study found that ISAC–a nongovernmental organization–has 

established the idea of sustainable agriculture related to the ecosystem, agriculturists’ 

economic conditions, and fair trade support.  The conceptual idea was aimed at 

solving agriculturist’s both production and marketing problems to achieve the self-

sufficiency under the concepts of integrated agriculture and organic agriculture.  The 

learning process was begun by training, observation, and performance in the 

workplace.  After their performance, they had been followed up by ISAC’s 

consultants continuously worked with the related groups and community network.  

Furthermore, ISAC had human resource potentiality in agriculture and networking as 

well as budget support from both domestic and international organizations in order to 

research in enhancing knowledge and published it on the institute’s website. 

 Regarding factor management, in which agriculturist decided to follow 

alternative agriculture; this study showed that ISAC have managed the external and 

internal factors.  The management of external factors‒production system and 
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marketing system–had been handled by cooperating with Sob Peung District 

Administration Organization for supporting agricultural input, gathering groups of 

agriculturists for agriproduct processing standardization by Community 

Standardization System as well as providing marketing support in order to spread 

products throughout Chiang Mai Province, including promoting agriproducts to be 

organic agricultural standardization guaranteed by assurring the consumers. 

 Regarding internal factors–social and economic factors–they had been 

managed by ISAC.  It has shown that ISAC has taken charge of social factors 

particularly the role of families, promoting women of agriculture by participating in 

training programs, observing and organizing the community’s organic agriculture 

groups, together with cooperating with organization networks outside the village.  For 

propagating institute’s information, ISAC has published the newsletter in order to 

collect and publicize the sustainable agricultural activities and projects to the general 

public.  Moreover, organic agriculturists in Don Jiang Village have shown positive 

views about their own health and ecology corresponding to improved soil analysis 

results.  Regarding economic factors, ISAC has encouraged agriculturists to keep the 

family accounts, ultimately managing land by cultivating variety of crops including 

regional vegetables that compatible with the market demands and short-term growing.  

 Although ISAC as a non-governmental organization has effectively 

instilled the alternative agriculture conceptual ideas and promoted processes to Don 

Jiang Village, some agriculturists have gone back to operate commercial agriculture 

resulting dominantly from economic factors, in other words, they confronted 

indebtedness as before.  At the beginning after changing organic farming, the product 

seemed to be comparably less than that from chemical agriculture leading to less 

income and also lack of capital for expenses and debts.  The above mentioned 

economic factors significantly have an effect on agriculturist’s decision to choose 

either alternative or commercial agriculture.  These are difficulties beyond ISAC’s 

means of management. 

 Therefore, further studies should be focused on the government’s 

proceedings, NGO-support and agricultural policy, for instance; agriculturists’ debt 

management, revolving loan funds for production input and forming substantial 

organic agricultural groups along with encouraging effective NGOs which run on 

comprehensive plan to promote alternative agriculture.  Cooperation will benefit for 

agriculturists. 

 

Key Word (s): Institute for a sustainable agricultural community, the propulsive 

processes, alternative agriculture 

 

บทน า 
 สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนภำยใตมู้ลนิธิพฒันำศกัยภำพชุมชนไดรั้บกำรสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือท ำกำรส่งเสริมดำ้นเกษตรทำงเลือกในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดของระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยืน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร, 2543 และสิทธิณัฐ ประพุทธนิติสำร, 2553) และกำรท ำ
กำรตลำดดว้ยระบบตลำดท่ีเป็นธรรมเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหำของเกษตรกรอนัเน่ืองมำจำกผลกระทบจำกกำร
ท ำเกษตรเคมีเชิงเด่ียวไม่วำ่จะเป็นปัญหำหน้ีสินจำกกำรลงทุนดำ้นปัจจยักำรผลิตท่ีตอ้งพ่ึงพำบริษทัเอกชน 
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ปัญหำสุขภำพเส่ือมโทรมจำกสำรเคมีตกคำ้ง และปัญหำกำรเสียสมดุลของระบบนิเวศ เ ช่น ดินขำดธำตุ
อำหำรจำกกำรปลกูพืชชนิดเดียว และใชส้ำรเคมีเป็นเวลำนำน (วิฑรูย ์เล่ียนจ ำรูญ, 2535) 
 กระบวนกำรหน่ึงของกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนคือ  กำรส่งเสริมเกษตรทำงเลือก  ซ่ึงมีเป้ำหมำย
ในกำรผลิตอำหำร และปัจจัย ท่ีจ ำ เป็นต่อกำรด ำรงชี วิตมำกกว่ำกำรผลิตเพ่ือส่งออก มีกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม และเปิดโอกำส
ให้สมำชิกในครอบครัวสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชำติไดอ้ยำ่งกลมกลืน 
 หัวใจของกำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืนคือ  ระบบนิเวศท่ีสมดุล  คือกำรมองถึงระบบ
ควำมสัมพนัธ์ของ 2 ระบบใหญ่ ไดแ้ก่ระบบนิเวศทำงธรรมชำติ  และระบบนิเวศมนุษย ์ กำรท่ีตอ้งพ่ึง
ปัจจยักำรผลิตจำกภำยนอก ท ำให้เกิดหน้ีสินข้ึนในครัวเรือน และยงัส่งผลต่อระบบนิเวศในชุมชน ระบบ
นิเวศของสัตว ์ ท่ีส ำคญัคือตวัเกษตรกรเองท่ีตอ้งมีควำมเส่ียงต่อปัญหำสุขภำพเน่ืองจำกสำรเคมีท่ีใช ้ อีก
ทั้งยงัมีหน้ีสินจำกกำรอำศยัปัจจยักำรผลิตจำกภำยนอก  ท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้   เกิด
ปัญหำเร้ือรังเป็นวงจรไม่สำมำรถหลุดพน้ไดโ้ดยง่ำย   
 เกษตรกรบำ้นดอนเจียง ต ำบลสบเปิง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่ำงประสบปัญหำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้เช่นกนั สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจึงมีบทบำทในกำรส่งเสริมเกษตรทำงเลือกใน
ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนันบัเป็นเวลำกวำ่ 15 ปี แต่เกษตรกรบำ้นดอนเจียงกลบัมีกำรท ำ
เกษตรทำงเลือกประมำณ 22 ครัวเรือนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17.05 ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีเท่ำนั้น จึงเป็นท่ีน่ำ
สงัเกตวำ่แมว้ำ่สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจะเขำ้มำส่งเสริมเกษตรทำงเลือกเป็นเวลำนำนแต่เหตุใด
กำรท ำเกษตรเคมียงัเป็นเกษตรกระแสหลกัในชุมชนบำ้นดอนเจียงอยู่ 
 จำกกำรศึกษำของรุ่งเรือง ลำดบวัขำว (2548) ท่ีไดศึ้กษำกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำเกษตร
เคมีเป็นเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรบำ้นนำหืก ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ไดศึ้กษำ
เง่ือนไขและปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีเกษตรกรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรผลิตจำกเกษตรดั้งเดิมมำท ำเคมี และเกษตร
เคมีมำท ำเกษตรอินทรียโ์ดยมีเง่ือนไขส ำคญัประกำรแรกคือ  เง่ือนไขทำงเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  ตน้ทุนกำรผลิต  
และรำยได ้ ประกำรท่ีสองคือ  เง่ือนไขทำงสงัคม  ไดแ้ก่  นโยบำยจำกภำครัฐและปัญหำสุขภำพ  เง่ือนไข
ต่ำงๆ เหล่ำน้ีลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของเกษตรกรในกำรเลือกท ำเกษตรทำงเลือกหรือ
เกษตรเคมีเชิงพำณิชย ์ 
 ดงันั้นค ำถำมหลกัของกำรศึกษำในคร้ังน้ีต้องกำรศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรในกำร
ขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกสู่ชุมชนบำ้นดอนเจียงของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน ตลอดจนศึกษำ
เง่ือนไขท่ีเกษตรกรรมทำงเลือกไม่สำมำรถขยำยตัวในชุมชนบ้ำนดอนเจียงได้ และสถำบันชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืนมีแนวคิดและกระบวนกำรในกำรจดักำรเง่ือนไขเหล่ำน้ีอยำ่งไร  
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษำแนวคิด กระบวนกำร ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ ของสถำบันชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืน ในกำรขับเคล่ือนเกษตรทำงเลือกบ้ำนดอนเจียง ต ำบลสบเปิง อ ำเภอม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษำเง่ือนไขของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน ในกำรจดักำรปัญหำ ดำ้นเศรษฐกิจ 
สงัคม ระบบกำรผลิต และกำรตลำด ในกำรเขำ้ไปส่งเสริมเกษตรทำงเลือกในชุมชน 

 
วธิีการวจิยั 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ  โดยมีวิธีกำรศึกษำวิจยั  ดงัน้ี 
 1.  เก็บขอ้มูลโดยกำรลงพ้ืนท่ี  ศึกษำขอ้มูลของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน   และบำ้น
ดอนเจียง  ต ำบลสบเปิง  อ  ำเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  เก่ียวกบักำรท ำเกษตรทำงเลือก  กำรรวมกลุ่ม
เกษตรอินทรีย ์ และกำรเขำ้มำส่งเสริมเกษตรทำงเลือกขององค์กรภำครัฐและเอกชนในหมู่บำ้น เพรำะ
ชุมชนเป้ำหมำยเป็นชุมชนท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นเกษตรทำงเลือก จำกสถำบนัชุมชนเกษตรกรรม
ยัง่ยืนมำกกว่ำ 15 ปี แต่ยงัมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัหลำยประกำรท่ีท ำให้เกษตรทำงเลือกไม่เป็นท่ีแพร่หลำยใน
ชุมชน  
 2.  เก็บขอ้มูลดว้ยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของกำรสัมภำษณ์คือ  เกษตรกรท่ี
ปฏิบัติและเคยปฏิบติัในแนวทำงเกษตรทำงเลือกบำ้นดอนเจียง จ ำนวน 20 รำย  ปรำชญ์ชำวบำ้น  และ
เจำ้หนำ้ท่ีของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนตำมกรอบแนวคิดของผูว้ิจยัในกำรศึกษำคร้ังน้ีซ่ึงขอบเขต
เน้ือหำของกำรศึกษำมีดงัน้ี 
  2.1  แนวคิด และกระบวนกำรท่ีทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนเขำ้ไปขบัเคล่ือนให้
เกิดกำรท ำเกษตรทำงเลือกในชุมชน 
  2.2  ศกัยภำพ/ ข้อจ ำกดั ของสถำบันเกษตรกรรมยัง่ยืนในดำ้นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี ดำ้น
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ดำ้นกำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำย ดำ้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกร และ
กำรสนบัสนุนในดำ้นงบประมำณและอ่ืนๆ จำกองคก์รพฒันำเอกชนและภำครัฐ 
       2.3 กำรจดักำรกบัปัจจยัภำยในชุมชน เพ่ือท ำให้เกษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ และสงัคม 
  2.4 กำรจดักำรกบัปัจจยัภำยนอกชุมชน เพ่ือท ำใหเ้กษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นระบบผลิต และกำรตลำด 
 3.  วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพใช้วิธีกำรวิเครำะห์เน้ือหำเพ่ืออธิบำยข้อมูลท่ีได้จำกกำร
สมัภำษณ์เชิงบทบำทและศกัยภำพของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนในกำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกสู่
ชุมชนบ้ำนดอนเจียง  และอธิบำยถึงเง่ือนไขและปัญหำอุปสรรคท่ีท ำให้เกษตรทำงเลือกไม่เป็นท่ี
แพร่หลำยในชุมชนบำ้นดอนเจียง 
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ผล/ สรุปผลการวจิยั 
 ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ตำมกรอบแนวคิดกำรศึกษำวิจยั  ไดผ้ลกำรศึกษำในประเด็นต่ำงๆ 
ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและกระบวนกำรในกำรขับเคล่ือนเกษตรทำงเลือกสู่ชุมชนบ้ำนดอนเจียงของ
สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน  
 จำกกำรศึกษำพบวำ่สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดใ้ชแ้นวคิดของระบบเกษตรยัง่ยืนและ
ระบบกำรตลำดท่ีเป็นธรรมโดยเร่ิมตน้จำกกำรวิเครำะห์ผลท่ีมำจำกโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจแบบเดิม
ท่ีเนน้กำรเกษตรเชิงพำณิชย ์เนน้กำรปลูกพืชเศรษฐกิจและกำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรผลิตท ำใหต้น้ทุนกำร
ผลิตสูงข้ึน และเกิดกำรตลำดแบบผูกขำดส่งผลให้เกษตรกรมีหน้ีสิน หำกจะแก้ไขปัญหำท่ีเกิดจำก
ผลกระทบดงักล่ำว ตอ้งจดักำรกบัโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจระดบัประเทศซ่ึงมีควำมซบัซอ้นและกท็ ำไดย้ำก 
ดงันั้นสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจึงมีแนวคิดในกำรแกไ้ขในระดบัพ้ืนท่ีอย่ำงครบวงจรแทน โดย
เลือกรูปแบบของเกษตรทำงเลือกใหเ้หมำะสมกบัภูมินิเวศน์ และเง่ือนไขของเกษตรกร รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัตลำดท่ีรองรับ 
 กระบวนกำรในกำรขับเคล่ือนเร่ิมต้นด้วยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรฝึกอบรม
เกษตรกรท่ีสนใจปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรทำงเลือก  โดยยึดหลกักำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และติดตำม
เกษตรกรอยำ่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมใหเ้กษตรปลกูพืชท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะภูมินิเวศของหมู่บำ้น  ไดแ้ก่  ขำ้ว  
ถัว่เหลือง และผกัพ้ืนบำ้นหลำกหลำยชนิดท่ีปลูกไดง่้ำยจ ำหน่ำยไดร้วดเร็วและเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด  
เนน้ให้เกษตรกรพ่ึงพำตนเอง  ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละสำรสกดัสมุนไพรจำกตะไคร้หอม  สะเดำ  บอระเพ็ด
เพ่ือไล่แมลงด้วยตนเอง  นอกจำกน้ีด้วยบทบำทของตัวสถำบันเองท่ีเป็นองค์กรพัฒนำเอกชน  (Non 
Governmental Organization, NGO) ท่ีเน้นประโยชน์ของสำธำรณชนเป็นหลกั  จึงไดว้ำงแผนกำรตลำด
รองรับผลผลิตของเกษตรกรดว้ยระบบกำรตลำดท่ีเป็นธรรม  เกษตรกรและผูบ้ริโภคมี ส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดรำคำสินคำ้  จดัหำแหล่งตลำดเกษตรอินทรียท์ัว่จงัหวดัเชียงใหม่  เช่น  ข่วงเกษตรอินทรีย ์ ตลำดเจ
เจ มำร์เก็ต  ตลำดนดัโรงเรียนดำรำวิทยำลยั  ตลำดนดัในโรงพยำบำลนครพิงค ์ และสร้ำงเครือข่ำยเกษตร
อินทรียใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั   
 2.  ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรขบัเคล่ือนของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน 
 สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีศกัยภำพในดำ้นบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ และควำมสำมำรถดำ้น
กำรท ำเกษตรทำงเลือกอย่ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกก็ไม่สำมำรถท ำไดโ้ดย
ล ำพงั จึงตอ้งมีกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยองค์กรพฒันำเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์
และเครือข่ำยตลำดเกษตรอินทรียใ์หเ้ขม้แขง็  เช่น  กองทุนส่ิงแวดลอ้ม  มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน (ประเทศ
ไทย)  มลูนิธิขำ้วขวญั  นอกจำกน้ียงัไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณจำกองคภ์รภำครัฐและเอกชนจำก
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยร่วมมือกนัท ำโครงกำรวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินดำ้นควำมมัน่คงทำงอำหำรของ
ชุมชน  โครงกำรวิจยัระบบตลำดเกษตรอินทรีย์    โครงกำรศูนยเ์รียนรู้เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน และ
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โครงกำรพฒันำจงัหวดัตน้แบบเกษตรอินทรีย ์ ทั้งน้ี  สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีมำ
ช่วยในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร  องคค์วำมรู้เก่ียวกบัระบบเกษตรยัง่ยืนผำ่นเวบ็ไซต ์  
(https://northnetthailand.org/isac/) อีกดว้ย 
 3.  กำรจดักำรกบัปัจจยัภำยนอกเพ่ือท ำใหเ้กษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก 
  3.1  ดำ้นระบบกำรผลิต  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดข้อควำมร่วมมือดำ้น
กำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต จำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสบเปิง  ซ่ึงไดจ้ดัสรรงบประมำณใหเ้กษตรกร
บำ้นดอนเจียงหน่ึงหม่ืนบำทต่อปี  รวมถึงสนับสนุนกำรจดัตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ กองทุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์ โรงสีขำ้วอินทรีย ์ และศูนยเ์รียนรู้เกษตรอินทรียข้ึ์นภำยในชุมชน  ซ่ึงมีจ ำนวนสมำชิกรวม 20 
ครัวเรือน  และผลกัดนัให้กลุ่มเกษตรกรบำ้นดอนเจียงไดรั้บมำตรฐำนตำมหลกัเกณฑข์องมำตรฐำนงำน
ชุมชน  (มชช.)  ตลอดจนกำรรับรองมำตรฐำนผลผลิตทำงกำรเกษตรตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรียข์อง
องคก์ำรมำตรฐำนเกษตรอินทรียภ์ำคเหนือ  (มอน.)     
   3.2  ดำ้นระบบกำรตลำด  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดห้ำแหล่งตลำดภำยใน
และภำยนอกชุมชน ในปีพ.ศ. 2555  ไดมี้ตลำดนดัเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด 18 แห่ง โดย
เกษตรกรสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัมำจ ำหน่ำยสินคำ้ในตลำดนัดดว้ยตนเอง  ผลผลิตส่วนมำกเป็นผกัตำม
ฤดูกำลและผกัพ้ืนบำ้น  เช่น ผกัคะนำ้  ผกัปวยเลง้  ผกัเชียงดำ  ผกัต ำลึง   ท่ีเนน้กระบวนกำรผลิตท่ีปลอด
สำรเคมี  มีกำรจดัจ ำหน่ำยในรำคำท่ีเป็นธรรม  โดยเกษตรกรจะร่วมก ำหนดรำคำสินคำ้ให้เหมำะสมกบั
จุดคุม้ทุนและไม่เอำเปรียบผูบ้ริโภค    เม่ือหกัตน้ทุนแลว้เกษตรกรไดรั้บรำยไดเ้ฉล่ีย 1,000-2,000  บำทต่อ
คนต่อวนั  นอกจำกน้ี  ยงัไดมี้กำรบริหำรจดักำรระบบตลำดโดยทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนและ
สหกรณ์เกษตรอินทรียจ์งัหวดัเชียงใหม่จะรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร  เช่น  ขำ้ว  ถัว่เหลือง  เฉล่ีย 3-4  ตนั
ต่อปี 
 4.  กำรจดักำรกบัปัจจยัภำยในท่ีท ำใหเ้กษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก 
  4.1  ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ  ดว้ยโครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้กำรเกษตร
เชิงพำณิชย์และรำคำผลผลิตท่ีผนัผวนเป็นเง่ือนไขส ำคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหำหน้ีสินของเกษตรกร เม่ือ
เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิตไปแลว้  รำยไดท่ี้ไดรั้บจะตอ้งน ำมำช ำระหน้ีท่ีกูย้ืมมำจำกกำรซ้ือปัจจยักำรผลิต
จำกภำยนอกเพ่ือใหท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำกำรกูเ้งิน และเงินท่ีเหลือตอ้งใชเ้ป็นเงินทุนส ำหรับกำรผลิต
คร้ังต่อไป  หำกตอ้งกำรเพ่ิมผลผลิตเพ่ือรับรำยไดท่ี้มำกข้ึน  เกษตรกรตอ้งกูย้ืมเงินทุนมำซ้ือปัจจยักำรผลิต
เพ่ิม หน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิมก็เพ่ิมมำกข้ึนอีก  เกษตรกรจึงไม่สำมำรถหลุดพน้จำกวงจรไม่รู้จบเหล่ำน้ีได ้ ดงันั้น  
สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจึงเขำ้มำส่งเสริมเกษตรทำงเลือก  โดยประสำนงำนกบัองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสบเปิงในดำ้นปัจจยักำรผลิต  และจดัระบบกำรตลำดโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอินทรีย ์ รวม
ไปถึงใหเ้กษตรกรท ำบญัชีครัวเรือนเพ่ือควบคุมรำยจ่ำยและใหเ้ห็นรำยรับเป็นรูปธรรมมำกข้ึน  แต่อย่ำงไร
กต็ำม  เกษตรกรท่ีมีหน้ีสินมำกจำกระบบเกษตรแบบเดิมก็ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรทำงเลือกได้
โดยตลอด  เพรำะเกษตรทำงเลือกตอ้งอำศยัระยะเวลำในกำรปรับเปล่ียนของดิน ผลผลิตในช่วงแรกอำจได้
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น้อยกว่ำท่ีคำดไว ้เกษตรกรบำงส่วนจึงไม่สำมำรถต้ำนทำนปัญหำหน้ีสินท่ีมีอยู่เดิมไดเ้พรำะรำยได้ท่ี
นอ้ยลงในช่วงแรก  ดงันั้นหน้ีสินจึงเป็นเง่ือนไขส ำคญัท่ีท ำให้เกษตรกรเลือกปฏิบติัเกษตรทำงเลือก และ
เป็นข้อจ ำกัดท่ีเกินขีดควำมสำมำรถของสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนในกำรเข้ำไปจัดกำรระบบ
เศรษฐกิจแบบเดิมทั้งระบบ  
   4.2  ปัจจยัดำ้นสงัคม 
   1.  ดำ้นผูน้ ำและครอบครัว  กำรเขำ้มำร่วมกิจกรรมส ำหรับผูน้ ำครอบครัวมกัจะเป็น
ฝ่ำยชำยท่ีเป็นผูน้ ำอยู่เสมอ  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจึงให้เพศหญิงมีบทบำทมำกข้ึน  เพ่ือให้
สำมีและภรรยำมีควำมเห็นเร่ืองกำรท ำเกษตรอินทรีย์เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   จนเกิดเป็น 
“กระบวนกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำหญิง”  ข้ึนอนัประกอบไปดว้ยกำรอบรมเกษตรกรหญิง  กำรท ำ
แผนผงัไร่นำ  รวมไปถึงกำรไปอบรมศึกษำดูงำนเรียนรู้จำกชุมชนภำยนอกโดยมุ่งเนน้ใหเ้พศหญิงกลำ้คิด  
กลำ้แสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกำรท ำระบบตลำดเกษตรอินทรีย ์ ให้เกษตรหญิงพบปะผูบ้ริโภค    
จ ำหน่ำยสินคำ้ และมีส่วนร่วมในกำรเป็นคณะกรรมกำรระบบตลำด   
   2.  ดำ้นกลุ่มและเครือข่ำยองคก์รชุมชน  ทำงสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดมี้
กำรส่งเสริมใหเ้กษตรกรบำ้นดอนเจียงรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ โดยมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร  เช่น  ขำ้วท่ีผ่ำนกำรสีท่ีโรงสีขำ้วอินทรียใ์นชุมชนท่ีมีก ำลงักำรผลิต  1  ตนัต่อวนั
น ำมำแปรรูปเป็นอำหำรว่ำง  เช่น  ผลิตภณัฑข์ำ้วแคบ  ขำ้วแตน  ส่วนถัว่เหลืองจะถูกส่งไปยงักลุ่มเกษตร
อินทรียบ์ำ้นสันป่ำยำงเพ่ือท ำกำรแปรรูปเป็นเตำ้เจ้ียวและซีอ้ิว  จำกนั้นสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนได้
ประสำนงำนกบัสหกรณ์เกษตรอินทรียใ์นกำรน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยยงัตลำดนดัเกษตรอินทรีย ์ โดยก ำไรท่ี
ไดจ้ะน ำมำจดัสรรเพ่ือซ้ือปัจจยักำรผลิตใหแ้ก่สมำชิกต่อไป 
   3. กำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร  สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนไดจ้ดัท ำจดหมำย
ข่ำวจดัพิมพ์  2  ฉบบัต่อปี  เพ่ือรวบรวมขอ้มูล  ข่ำวสำร  องค์ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ดำ้นเกษตรอินทรีย์
เพ่ือกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และข่ำวกิจกรรมโครงกำรตลอดจนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหชุ้มชนต ำบล
สบเปิงและต ำบลสนัป่ำยำงไดรั้บรู้อยำ่งสม ่ำเสมอโดยทัว่กนั 
   4.  ดำ้นสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม  แต่เดิมเกษตรกรบำ้นดอนเจียงท่ีท ำเกษตรเคมีจะ
ประสบปัญหำดินเส่ือมสภำพ  ผลผลิตไม่งอกงำม  จ ำเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีและธำตุอำหำรเสริมเพ่ือเร่งกำร
เจริญเติบโตของผลผลิต  ส่งผลต่อระบบนิเวศของสตัวเ์ลก็  เช่น  กำรใชย้ำก ำจดัแมลงศตัรูพืช  ท ำใหน้กไม่
มีอำหำร  กำรใชส้ำรเคมีใส่ลงในดินท ำใหร้บกวนกำรอยูอ่ำศยัของไส้เดือนในดินและสำรเคมีในดินจะถูก
ชะลำ้งลงสู่แหล่งน ้ำ  รบกวนระบบนิเวศในน ้ำ  ท ำใหไ้ม่มีปลำในแหล่งน ้ำธรรมชำติ  นอกจำกน้ีเกษตรกร
ยงัมีปัญหำระบบทำงเดินหำยใจจำกกำรไดรั้บสำรเคมีอย่ำงต่อเน่ืองมำกเป็นเวลำนำน  เม่ือสถำบนัชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืนมำส่งเสริมให้ปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรทำงเลือก  กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนเจียงจึงได้
สะทอ้นควำมเห็นว่ำสุขภำพของตนดีข้ึน  โรคระบบทำงเดินหำยใจท่ีเป็นปัญหำอยู่บรรเทำลง  ในนำขำ้ว
เร่ิมมีนกและสัตวเ์ลก็มำกข้ึน  ในน ้ำมีปลำสำมำรถจบัมำบริโภคได ้ ซ่ึงควำมสมดุลของระบบนิเวศดงักล่ำว
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สอดคลอ้งกบัผลกำรตรวจวิเครำะห์ตวัอยำ่งดินท่ีมีคุณภำพดีข้ึน  มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมแก่กำร
เพำะปลกู  

 
อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำบทบำทของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนในกำรเป็นองค์กรหลกัในกำร
ส่งเสริมเกษตรทำงเลือกสู่บ้ำนดอนเจียง ผูว้ิจัยมีข้อค้นพบท่ีส ำคัญจำกกำรศึกษำว่ำ สถำบันชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืนมีแนวคิดและกระบวนกำรท่ีเป็นระบบ ไม่ว่ำจะเป็นหลกัคิดเก่ียวกบัระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยืน ระบบตลำดท่ีเป็นธรรมท่ีน ำมำปรับใชใ้ห้เหมำะสมกบัภูมินิเวศ และเง่ือนไขของเกษตรกรแต่กลบั
พบวำ่เกษตรทำงเลือกในบำ้นดอนเจียงไม่ขยำยตวัเท่ำท่ีควรเม่ือเทียบกบัระยะเวลำกวำ่ 15  ปีท่ีทำงสถำบนั
ชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนเขำ้ไปปฏิบติักำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือก กล่ำวคือ  แมว้่ำจะมีระบบกำรจดักำร
ท่ีเป็นขั้นเป็นตอนดงักล่ำวแลว้ก็ยงัไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำและตำ้นทำนกบัพลงัของกำรเกษตรเชิงพำณิชย์
ได ้ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำจุดแข็งของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนในกำรขบัเคล่ือนไปสู่ชุมชนบำ้น
ดอนเจียง มีดงัต่อไปน้ี 
 1. สถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีองค์ควำมรู้และแนวคิดเก่ียวกับเกษตรยัง่ยืน  ซ่ึงมี
เป้ำหมำยเพ่ือใหเ้กษตรกรเนน้กำรผลิตเพ่ือบริโภค  อีกทั้งมีกระบวนกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของเกษตรกร  มีแนวคิดส ำหรับกำรผลิตท่ีเหมำะสมกบัภูมินิเวศ  รวมไปถึงกำรจดัระบบตลำดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกร 
 2. สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์
ตรงในกำรปฏิบติัตำมแนวทำงเกษตรยัง่ยืน  บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
เกษตรอินทรีย ์ รวมไปถึงมีควำมพร้อมของสถำบนัในดำ้นกำรเป็นศูนยก์ำรฝึกอบรม และมีกำรศึกษำดูงำน
ตลำดเกษตรอินทรียแ์ละคลงัเกษตรอินทรีย ์ กำรแปรรูป และกำรท ำแปลงเกษตรอินทรียใ์นพ้ืนท่ีชุมชน 
 3. สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยองคก์รต่ำงๆ เช่น เครือข่ำย
งำนวิจยัเพ่ือท้องถ่ินภำคเหนือ ร่วมกับฝ่ำยวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน วิทยำลยับริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลยัแม่โจ ้
มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน (ประเทศไทย) ฝ่ำยเกษตร สกว. และศูนยวิ์จยัระบบทรัพยำกรเกษตร (ศวทก.) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  เพ่ือพฒันำองคค์วำมรู้ผำ่นกำรจดัสมัมนำวิชำกำรและกำรท ำโครงกำรวิจยัร่วมกนั 
 4. สถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีงบประมำณท่ีมำจำกจังหวดัเชียงใหม่ท่ีมุ่งเน้นกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้  ตรวจรับรองแปลงและกระบวนกำรผลิตในไร่นำ นอกจำกน้ียงัมีงบประมำณจำก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสบเปิง ไดจ้ดัใหมี้ประชำคมหมู่บำ้นเพ่ือจดัตั้งกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละสมคัรเขำ้สู่
มำตรฐำนงำนชุมชน   
 อย่ำงไรก็ตำม  แม้ว่ำสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจะมีศักยภำพในกำรจัดกำร และ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  แต่ก็ไม่สำมำรถขยำยกำรเกษตรทำงเลือกเขำ้ไปสู่ชุมชนดอนเจียงไดม้ำก
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เท่ำท่ีควร  ซ่ึงปัญหำและอุปสรรคส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกสู่บำ้นดอนเจียงของสถำบัน
ชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน  มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ดำ้นเงินทุนและหน้ีสิน  เกษตรกรส่วนใหญ่มกัมีหน้ีสินจำกกำรกูย้ืมเงินจำก ธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร(ธกส.) และกองทุนหมู่บำ้นเพ่ือน ำมำซ้ือปัจจยักำรผลิตจำกกำรพฒันำ
เศรษฐกิจท่ีเนน้กำรเกษตรเชิงพำณิชย ์   แต่ก่อนเกษตรกรปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรทำงเลือกในช่วงแรกจะ
ประสบปัญหำปริมำณผลผลิตมีนอ้ยและรำยรับไม่เพียงพอ  จึงไม่สำมำรถช ำระหน้ีหรือน ำเงินไปใชจ่้ำยใน
ส่ิงจ ำเป็นในครัวเรือนได ้   ดงันั้นสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนจึงไดพ้ยำยำมผลกัดนัใหเ้กษตรกรมำท ำ
เกษตรกรรมยัง่ยืน  แต่อย่ำงไรกต็ำมแรงผลกัดนัดงักล่ำวไม่มีพลงัมำกเพียงพอท่ีจะสำมำรถผลกัดนัให้
เกษตรกรทุกรำยมำท ำเกษตรกรรมยัง่ยืนไดท้ั้งหมด  อำจกล่ำวไดว้ำ่เกษตรกรแต่ละรำยมีปัจจยัและเง่ือนไข
ส ำคญั  คือ ปัญหำเงินทุนหมุนเวียน และหน้ีสินท่ีเกินขีดควำมสำมำรถของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรม
ยัง่ยืนท่ีจะช่วยแกปั้ญหำ  ซ่ึงปัญหำเหล่ำน้ีจะสำมำรถแกไ้ขไดห้ำกเครือข่ำยองคก์รจำกภำครัฐ ไดแ้ก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและองคก์รพฒันำ
เอกชน  เครือข่ำยมลูนิธิพฒันำศกัยภำพชุมชนร่วมมือกนัก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่เกษตรกร
อยำ่งเป็นรูปธรรม  มีนโยบำยท่ีน ำไปปฏิบติัไดจ้ริงและมียทุธศำสตร์กำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจนเป็นระบบ 
 2. ในแง่บทบำทกำรเป็นองคก์รพฒันำเอกชนของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืน  กำรช่วย 
เหลือหรือเข้ำไปส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกรท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพรำะมีแนวคิดท่ีดี  มี
กระบวนกำรท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจน  มีกำรจดักำรวำงแผนอยำ่งครอบคลุมครบวงจร  ทั้งเร่ืองกำรผลิต  ระบบ
ตลำดรองรับ  ซ่ึงกำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ีตอ้งอำศยัทั้งก ำลงับุคลำกรและงบประมำณด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเน่ือง  แต่ยงัมีโครงกำรบำงส่วนไดรั้บกำรสนับสนุนจำกภำครัฐท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้สร็จส้ิน  
เน่ืองจำกปัญหำดำ้นงบประมำณ   
 จำกผลกำรศึกษำแสดงใหเ้ห็นวำ่  สถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนมีศกัยภำพและควำมพร้อม
ในกำรส่งเสริมเกษตรทำงเลือกสู่ชุมชนดอนเจียง  ไม่วำ่จะเป็นแนวคิด  กระบวนกำรท่ีเป็นระบบ  บุคลำกร
ท่ีมีประสิทธิภำพ  มีกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยองค์กรอ่ืนๆ  แต่ยงัไม่สำมำรถขยำยเครือข่ำยกำรเกษตร
ทำงเลือกให้แพร่หลำยในชุมชนบำ้นดอนเจียงไดเ้ท่ำท่ีควร   ทั้งน้ีเป็นเพรำะปัญหำหน้ีสินของเกษตรกรท่ี
เกิดจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีส่งผลกระทบแก่เกษตรกรอย่ำงหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ อนัเป็นเร่ืองท่ีเกินควำมสำมำรถของสถำบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนท่ีจะด ำเนินกำรไดเ้พียงล ำพงั    
หำกตอ้งกำรให้เกิดกำรขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกให้เขำ้ถึงชุมชนและเกษตรกรมำกข้ึนกว่ำท่ีเป็นอยู่น้ี   
ตอ้งเร่ิมตน้จำกกำรปรับโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจระดบัประเทศ  โดยภำครัฐควรลดบทบำทของ
กำรเกษตรเชิงพำณิชย ์ และก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์กำรแกไ้ขปัญหำหน้ีสินของเกษตรกรอย่ำงเป็น
รูปธรรม  เป็นระบบและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง  เช่น  กำรจดัตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจยักำรผลิตแก่
เกษตรกรผูท้  ำเกษตรทำงเลือก  กำรพกัช ำระหน้ี  และปรับกลไกตลำดใหมี้ควำมคงท่ีหรือผนัผวนนอ้ยท่ีสุด  
ตลอดจนใหก้ำรสนบัสนุนองคก์รพฒันำเอกชนท่ีมีผลงำน  มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพใน
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กำรส่งเสริมกำรเกษตรทำงเลือกแบบครบวงจร  อนัจะถือเป็นกำรร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกร
อยำ่งแทจ้ริง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรศึกษำในคร้ังน้ีได้ศึกษำถึงบทบำทของสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนท่ีมีต่อกำร
ขบัเคล่ือนเกษตรทำงเลือกสู่ชุมชน  โดยกรณีศึกษำจำกชุมชนบำ้นดอนเจียงเป็นหลกั  แต่ยงัมีขอ้จ ำกดัทำง 
กำรศึกษำ  หำกมีกำรวิจยัต่อยอดจำกน้ีไป  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1. ศึกษำในรำยละเอียดของปัจจยัต่ำงๆ  ท่ีมีผลต่อเกษตรกรในกำรตดัสินใจเปล่ียนแนวคิด
จำกเกษตรเคมีเป็นกำรเกษตรทำงเลือก  โดยแสดงใหเ้ห็นเป็นค่ำสถิติและสรุปผลออกมำ  เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรเขำ้ถึงชุมชนอยำ่งถกูจุดมำกข้ึน   

2. กำรศึกษำในอนำคตอำจตอ้งใชก้รณีศึกษำของชุมชนอ่ืนท่ีมีควำมแตกต่ำงกบัชุมชนบำ้น
ดอนเจียง  ในแง่ของสภำพสังคม  สภำพภูมิศำสตร์  เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ปัจจยัท่ีเหมือนและแตกต่ำงของ
เกษตรกรในกำรปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรทำงเลือก  หรือปัจจยัท่ีท ำใหห้นักลบัไปท ำเกษตรเคมีเช่นเดิม 

3. ศึกษำบทบำทของสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนท่ีมีต่อกำรก ำหนดนโยบำยของ
ภำครัฐท่ีเก่ียวกบักำรขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียท์ั้งภำครัฐส่วนกลำงและส่วนทอ้งถ่ิน   

4. ศึกษำบริบทของำชุมชนเกษตรทำงเลือกในปัจจุบันว่ำเป็นไปในทิศทำงใด  มีกำร
ปรับตวัต่อกระแสกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจและสงัคมในอนำคตอยำ่งไร 
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ช่ือผลงานวจิัยภาษาไทย  
 การพฒันาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ช่ือผลงานวิจัยภาษาองักฤษ 
 The Development of Supplementary Reading Cartoon Books with a Sufficiency Economy:  
Matthayomsuksa 5 Students, Thai Subject Area 

ช่ือผู้วจัิย   นายสมชาย ขจรศกัด์ิชยั สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์จนัทร์เรือง 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือ
การ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 3) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 28 คน ซ่ึงได้
จากการสุ่มอยา่งง่าย  ดว้ยการจบัสลากจาก 2 หอ้งเรียน เหลือ 1 หอ้งเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) 
หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.865 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.710 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที แบบ t-test  dependent 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพ 
84.78/85.89   
         2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ี
เรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตาม
รอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 

 The purposes of this research were to: 1) develop the Supplementary Reading 

Cartoon Books with a Sufficiency Economy : Matthayomsuksa 5 Students, Thai 

Subject Area to the standard efficiency of 80/80 criterion ; 2) compare achievement  

with Supplementary Reading Cartoon Books by a Sufficiency Economy for Matthayomsuksa 5 

Students before and after using the learning package ; 3) study satisfaction from the 

Supplementary Reading Cartoon Books with a Sufficiency Economy, Matthayomsuksa 5 Students,Thai 

Subject Area, using the group to research is twenty-eight Matthayomsuksa 5 Students Sawaengha 

Wittayakhom School : The first semester of 2013 academic year by simple random 

sampling : The data were collected using : 1) the Supplementary Reading Cartoon 

Books with a Sufficiency Economy 2) a lesson plan 3) a learning achievement test 

with the reliability of 0.865 4) a satisfaction questionnaire to the Supplementary 

Reading Cartoon books with a Sufficiency Economy with the reliability of 0.710 The 

data was analyzed with terms of means, standard deviation and dependent sample t-

test. 

 The results were as follows: 

 1) The efficiency of the Supplementary Reading Cartoon Books with a 

Sufficiency Economy was at 84.78/85.89.  

 2) The students achievement after using the Supplementary Reading Cartoon 

Books with a Sufficiency Economy was at a significance level of .05.  

 3) The total of the Supplementary Reading Cartoon Books’ satisfaction was 

the maximum rating .  
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บทน า 
  ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนอย่างกวา้งขวาง แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559 จึงไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัคนไทยและสังคมไทย 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554 : 18) สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (2556 : 3-4) มาตรา 80 (3) เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้
แบบแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถึง
ประโยชนส่์วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ท่ีมุ่งเน้น
พฒันาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใหค้นไทยทุกกลุ่ม
ทุกวยัมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็น
พลเมืองดี ตระหนกัและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อการพฒันา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553 : 13) และสอดคลอ้ง
กบั ปรัชญา พลพุฒินนัท ์(2556 : 1) กล่าวว่า การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา คือ การท าให้
เด็กรู้จกัการพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร สาระการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จกัอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้ม และเห็น
คุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ในส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมโลก ซ่ึงตอ้งรู้จกัการบูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึง
ความเช่ือมโยงในมิติต่างๆ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ โดยครูตอ้งใชค้วามรู้และ
คุณธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี          
มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตน มีวินัย และปฏิบติัตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อนัเป็นสากลและมี
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักายมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และส่ิงท่ี ดีงามในสังคม และอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 5) จึงก าหนดมาตรฐาน การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานไว ้8 กลุ่มสาระ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 2-3) และไดก้ าหนด
โครงสร้าง รายวิชาเพิ่มเติมทั้ งในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ     
ความพร้อม จุดเนน้ของสถานศึกษาและเกณฑก์ารจบหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 24)  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระ
การเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย สาระวรรณคดี และวรรณกรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 2-3) การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญั และจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของคน
ไทยในยุคปัจจุบนัยิ่งกว่าทุกสมยัท่ีผ่านมา เพราะขณะน้ีวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ไดเ้ปล่ียนแปลง
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เจริญก้าวหน้ามากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อก็ยิ่งเพิ่มความส าคัญในธุรกิจการงานมากข้ึน          
จนสภาพของสังคมกลายเป็นสังคมข่าวสาร (Information society) ไปแลว้มีการเผยแพร่ เน้ือหาสาระทางวิชาการ
เป็นอนัมาก รวมทั้งขอ้มลูต่าง  ๆในชีวติประจ าวนัจะตอ้งอาศยัการอ่าน จึงจะสามารถเขา้ใจและส่ือความหมาย
กนัไดถู้กตอ้ง แมจ้ะมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการอ่านได ้
ตรงกนัขา้มคนยุคน้ีกลบัจะตอ้งอ่านเพิ่มข้ึนเสียอีก ฉะนั้นคนเราจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการอ่าน กล่าวคือ 
ตอ้งอ่านไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสาะแสวงหาความรู้ทั้งหลาย จนสามารถเขา้ใจ และติดตาม              
การเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้ทัน (วรรณี           
โสมประยรู 2553 : 127) 
  จากการรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 
2554 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับประเทศได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.11 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.19 (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 2554 : 1) 
ส าหรับปีการศึกษา 2555 ระดบัประเทศไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.18 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 5 ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.82 (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 2555 : 1) เมื่อ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ ทั้ งระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้ งสอง            
ปีการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีคะแนนเฉล่ียในวิชาภาษาไทยไม่ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาท่ีจะให ้ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มข้ึน 5% ดว้ยขอ้มูลดงักล่าวจึงควรพฒันา
ดา้น การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนโดยด่วน 
  ในการส่งเสริมใหน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษานั้น ครูตอ้งเขา้ใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อน คน้หากิจกรรมท่ีจะปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าจะสอนเด็ก
ใหรู้้จกัพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร ครูตอ้งคน้หาวธีิการท่ีจะเขา้ถึงเด็ก พิจารณาดูก่อนวา่จะสอดแทรกกิจกรรม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขา้ไปในวธีิคิดและในวิชาการต่างๆ ไดอ้ย่างไร สถานศึกษาควรตั้งเป้าใหเ้กิด
การจดัการศึกษาตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเขา้ไปในกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการ
เขา้กบัทุกสาระการเรียนรู้ในทุกระดบัไดอ้ย่างไร ตอ้งชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้จนสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนๆ ในสังคมได ้(ปรัชญา 
พลพุฒินนัท ์2556 : 1-4) 
  นวตักรรมการสอนหรือส่ือการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนมีความ
เข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนกระจ่างชัดเจน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ท าให้การพัฒนาด้านการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและตาม
เกณฑก์ารประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (สุคนธ์ สินธพานนท ์
2553  : 12) และสอดคลอ้งกบัวรรณี โสมประยูร (2553 : 215) ท่ีกล่าวว่า ครูตอ้งพยายามใชส่ื้อการเรียนหรือ
วสัดุอุปกรณ์การสอนทุกๆ บทเรียนให้มากพอ เพราะจะท าให้เร่ืองยากกลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีน่าสนใจ        
ไม่ควรใชห้นงัสือหรือบทเรียนเพียงอยา่งเดียว แต่ครูควรคิดเตรียมจดัส่ือการเรียนใหเ้หมาะสม 
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  ส่ือการสอนมีหลายประเภทแตกต่างกนัออกไป หนงัสือการ์ตูนเป็นหนงัสืออ่านประเภทหน่ึง 
ส าหรับเด็กและเยาวชน จดัไดว้่าเป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีเร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนไดติ้ดตาม      การ
เรียนรู้ ให้ศึกษาหาความรู้จากเร่ืองท่ีเรียน อันจะส่งผลให้ผูเ้รียนได้พัฒนาทักษะในการคิดและน า
ประสบการณ์ท่ีดีจากการอ่านหนงัสือการ์ตูนไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม (สุคนธ์ สินธพานนท์ 2553 : 159) และฉลอง ทบัศรี (ม.ป.ป. : 39) กล่าวถึงประโยชน์ของ
หนงัสือการ์ตูนว่า ช่วยกระตุน้ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ช่วยประกอบการอธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจเร่ืองราว
ไดดี้ยิ่งข้ึน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนไดม้าก สอนเด็ก
ประเภทต่างๆ ไดเ้ป็นรายบุคคลช่วยท าใหก้ารสอนดีข้ึน และใชส้ าหรับฝึกอ่านไดเ้ป็นอย่างดีท าใหมี้ความ
สนใจในการอ่านเพิ่มข้ึน 
  จากการศึกษาคน้ควา้ผลการวิจยัของสุจิรา จิรจรัสตระกูล (2552 : 39) ศึกษาเร่ือง การสร้าง
หนงัสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเขียนค ายาก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
หนงัสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเขียนค ายาก สามารถส่งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียน    
ค ายากของนกัเรียนได ้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชห้นงัสือการ์ตูนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีผลต่าง
เท่ากบั 41.73 สูงกว่าเกณฑค์วามกา้วหนา้ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 25 อภญัญา หารสูงเนิน (2554 : 85) ศึกษา
การพฒันาบทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 
เร่ือง บทบาทพลเมืองดี พบว่า บทเรียนการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83/82.17 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามท่ีก าหนดไว ้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพานทอง 
ไพรลิน (2554 : 95) ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบบทเรียนการ์ตูน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโคกสาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน มีประสิทธิภาพ 
81.25/81.04 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนประกอบ
การ์ตูนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนประกอบการ์ตูน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45  
  จากเหตุผลหลายประการขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน    
ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระเพิ่มเติม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้ภาพการ์ตูนแบบเลียนของจริงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั ความเป็นจริงมาก ก าหนดสถานการณ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการอ่าน และสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อพฒันาหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อ
ดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริม  
การอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

วธิีการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแสวงหา
วทิยาคม จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวน 73 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
แสวงหาวิทยาคม จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก
หอ้งเรียน จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 28 คน 
 แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการ
ทดลอง (one group pretest-posttest design)  
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
 1. หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง แต่งเป็นเร่ืองราวทั้งร้อยแกว้
และร้อยกรอง วาดการ์ตูนตามเหตุการณ์ จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 6 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) รางวลัความส าเร็จ
สูงสุดดา้นการพฒันามนุษย ์2) หลอดยาสีฟันเปล่ียนชีวิต 3) พลงังานทดแทน 4) ขาดภูมิคุม้กนั 5) เกษตร
ทฤษฎีใหม่ 6) แบบอยา่งจากพ่อ  
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ใชเ้วลาสอนแผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 
ขอ้ แต่ละขอ้มีตวัเลือกท่ีตอบถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว ผลการวิเคราะห์ ไดค่้าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.33-0.78 ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.65 และได้ค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Kuder - 
Richardson Formula เท่ากบั 0.865  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ประกอบดว้ยค าถาม 10 ขอ้ 
ตามหลกัการของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ผลการวิเคราะห์ไดค่้าความสอดคลอ้ง (IOC) 
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อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.710 
 เกณฑ์การแปลความหมายของความพงึพอใจเป็นค่าเฉลีย่ ดงันี ้
   4.50 - 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50 - 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 
   1.00 - 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 ประสิทธิภาพของ 1E / 2E ของการทดลองใช้ 
 ผลการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 72.22/76.67 ขั้นทดลอง กลุ่มย่อย ไดค่้า
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 76.30/77.77 ขั้นทดลองกลุ่มใหญ่ ไดค่้าประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.78/85.89  
 การวเิคราะห์ทางสถิติ 
 1. หาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชห้นงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน 
ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชส้ถิติทดสอบที แบบ t-test dependent 
 3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนงัสือ
การ์ตูนส่งเสริมการอ่าน หลงัการทดลอง  
 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ย
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏดงัตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน แบบทดสอบระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 1E / 2E  
(n) คะแนนเต็ม   1E  คะแนนเต็ม   2E   
30 30 25.43 84.78 30 25.77 85.89 84.78/85.89 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.78/85.89  
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อ
ดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ปรากฏดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช ้
               หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
การทดสอบ n  คะแนนเต็ม   ..DS  t  
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

28 
28 

30 
30 

15.39 
24.11 

2.47 
3.18 

 

10.51* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนส่งเสริม      
การอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมต่ีอหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตาม
รอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ต่อหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 
รายการ   ..DS  แปลผล 

1.  ขนาดรูปเล่ม และตวัอกัษร มีความเหมาะสม 
2.  เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัชั้น 
3.  การล าดบัเร่ืองน่าสนใจ ชวนติดตาม   
4.  ค าสนทนาของตวัการ์ตูนเขา้ใจง่าย 
5.  ภาพประกอบสวยงาม  
6.  ภาพและเน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกนั 
7.  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
8.  นกัเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
     กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
9. ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงได ้
10.  นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไป 
      ประยกุตใ์ชไ้ด ้

4.79 
4.61 
4.54 
4.71 
4.79 
4.50 
4.61 

 
4.75 
4.57 

 
4.61 

0.42 
0.63 
0.58 
0.53 
0.42 
0.51 
0.57 

 
0.44 
0.57 

 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.51 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.65 , ..DS = 
0.51) และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า  รายการท่ี 1 ขนาดรูปเล่ม และตวัอกัษร มีความเหมาะสม และรายการท่ี 5 
ภาพประกอบสวยงาม นกัเรียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.79 , ..DS  = 0.42) ส่วน
รายการท่ี 6 ภาพและเน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกนั นกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.50 , 

..DS  = 0.51) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั84.78/85.89  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจ
พอเพียง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี ต่อหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุด
ตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 

อภปิรายผล 
 1. หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 84.78/85.89 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้ง
ไวท้ั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าในการพฒันาหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัด าเนินการสร้างอย่างเป็น
ระบบตามขั้นตอน คือ มีการศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
หนังสือการ์ตูน หลักจิตวิทยา เพื่อ เป็นแนวทางในการสร้างหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญดูแลใหค้ าปรึกษา ตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด 
และแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าให้มีความถูกตอ้ง หลงัจากนั้นจึงไดน้ าหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน 
ไปทดลองหาประสิทธิภาพถึง 3 ขั้นตอน คือ แบบกลุ่มเลก็ แบบกลุ่มยอ่ย และแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อหาขอ้บกพร่อง  
และแกไ้ขปรับปรุงทุกขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านมีปก
และภาพประกอบเน้ือหาท่ีมีสีสันสวยงาม ใช้กระดาษอาบมนัอย่างหนา เพราะเด็กชอบกระดาษหนา
มากกว่ากระดาษบาง ขนาดรูปเล่มกะทัดรัดเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สถาบนัพฒันาความกา้วหนา้ (ม.ป.ป. : 142) ท่ีกล่าวว่าภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย สุภาพ ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
เน้ือเร่ืองอ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที เพราะเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ใกลต้วั 
มีประโยชน์ น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ และวิธีการน าเสนอในรูปแบบการ์ตูนท าให้เร่ืองสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน น่าติดตาม ท าให้หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑแ์ละสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐกานต ์ดวงด ารงศกัด์ิ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันา
หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง การจ าแนกสัตว ์ครูตั้วพาเท่ียวและสัตวเ์ล้ียงของฉนั (มาเล้ียง
สัตวก์นัเถอะ) พบวา่ ประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนท่ีพฒันาข้ึน เร่ือง การจ าแนกสัตว ์(ครูตั้วพาเท่ียว) มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 84/82 และเร่ืองสัตวเ์ล้ียงของฉนั (มาเล้ียงสัตวก์นัเถอะ) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 90/82 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 รติรัตน์ แกว้แบน (2551 : 55) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนเร่ือง วนัส าคญัทางศาสนา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชห้นงัสือการ์ตูนภาพ
สามมิติกบัการเรียนปกติ พบว่า หนงัสือการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.50/80.12 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 มนญัญา ลาหาญ (2554 : 118) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสือส่งเสริม     การ
อ่านจบัใจความบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า 
หนงัสือส่งเสริมการอ่านท่ีสร้างมีประสิทธิภาพ 82.80/80.53 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 อมัพร 
อรรถสังข์ (2555 : 107-108) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาหนงัสือส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมพื้นบา้นนครพนม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า หนงัสือส่งเสริมการอ่านท่ีสร้างมีประสิทธิภาพ 
84.33/84.00 และสัมฤทธ์ิ บวรเกิด (2555 : 87) ได้ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
หนงัสือส่งเสริมการอ่าน เร่ือง การอ่านและเขียนค าควบกล ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า หนงัสือส่งเสริม
การอ่านท่ีสร้าง มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.63/82.27 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจ
พอเพียง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน           
ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก หนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านมีภาพ สีสันสวยงาม สามารถดึงดูด  
ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เน้ือหาเร่ืองราวเหมาะสมกบัวยั ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น    
ในการเรียน สอดคลอ้งกบั สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553 : 163) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสือการ์ตูนว่า 
ช่วยเร้าหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ   
ท่ีเรียนไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในเร่ือง   
ท่ีเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภา เยน็ฉ ่า (2551 : 81-
82) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนงัสือการ์ตูนภาพยกระดบัซ่ึงช้ีน าดว้ย
ขอ้ความท่ีมีสีแตกต่างกนั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปารัชญา มะโนธรรม (2551 : 
50) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจ า จากหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตวัสะกด 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกิตติคุณ พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รุจิรา ไชยงาม (2551 : 73) ไดศึ้กษาการ
สร้างหนังสือการ์ตูน เร่ือง ดินสอพอง ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนจากหนังสือ
การ์ตูน เร่ือง ดินสอพอง มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 รติรัตน์ แกว้แบน (2551 : 55) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วนัส าคญั
ทางศาสนา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชห้นงัสือการ์ตูนภาพสามมิติกบั   การเรียน
ปกติ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีใชห้นงัสือการ์ตูนภาพสามมิติสูงกว่า   กลุ่มควบคุม
ท่ีเรียนโดยวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สุจิรา จิรจรัสตระกลู (2552 : 39) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การสร้างหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และเขียนค ายาก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียน  ค ายากของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีผลต่างเท่ากบั 41.73 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 25 และสัมฤทธ์ิ บวรเกิด (2555 : 87) ไดศึ้กษาการจดักิจกรรม         การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน เร่ือง การอ่านและเขียนค าควบกล ้า ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.1 
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 3. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชห้นงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ชุดตามรอยพ่อดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง    
มีความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผู ้วิจัยได้สร้างและปรับปรุงหนังสือตามล าดับขั้นตอนจนมีคุณภาพ รูปเล่มสวยงาม 
ภาพประกอบสวยงามเน้ือหาสาระใหค้วามรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย   
จึงจดัได้ว่าหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือท่ีดี ผูเ้รียนช่ืนชอบ ท่ีจะอ่าน อ่านแล้วเกิดทกัษะ     
ในการอ่าน ได้รับความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน นอกจากน้ีเน้ือหาในหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน           
มีเน้ือหาเก่ียวกบัการใหรู้้จกัความพอเพียง ปลูกฝัง อบรมใหเ้กิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ เป็นการสอนให้
รู้จกัการใชชี้วติในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดความพึงพอใจและสนใจ
ในการเรียนมากข้ึนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส าลี รักสุทธี (2544 : 58) ท่ีกล่าวว่า หนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
มุ่งเนน้ใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่าน ซ่ึงเป็นการเพิ่มทกัษะการอ่านไปในตวั มีเน้ือหาสาระท่ีไม่ขดัต่อประเพณี 
วฒันธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของสังคม ใหค้วามรู้ ความคิดปรัชญา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันยั 
ไพรี (2550 : 72) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
ภาพการ์ตูนประกอบการสอน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใชภ้าพการ์ตูนประกอบการสอน ในระดบัมากท่ีสุด ชนากานต ์
เพชรประสิทธ์ิ (2552 : 49) ไดท้ าการศึกษาผลการใชห้นงัสือการ์ตูนเร่ืองภาวะโลกร้อน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสือการ์ตูน เร่ือง 
ภาวะโลกร้อน โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ หนังสือเร่ืองน้ีให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาวะโลกร้อนได้ ( = 4.72) รูปเล่มสวยงาม ( = 4.43) 
ภาพประกอบสวยงาม ( = 4.36) และพานทอง ไพรลิน (2554 : 95) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรม 
การเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนการ์ตูน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านโคกสาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยั นักเรียนมีความ        
พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.67 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.ในการสร้างหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ควรเลือกเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ ตรงตามความ
ตอ้งการ เหมาะสมกบัวยั และเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ 
 2. การสร้างหนังสือการ์ตูนเร่ือง เป็นกระบวนการจัดท าท่ีลงทุนค่อนข้างสูงทั้งด้านเวลาและ
งบประมาณ ดงันั้นผูท่ี้จะท าวิจยัดา้นน้ีควรมีความพร้อม และจดัท าดว้ยความประณีต ละเอียดทุกขั้นตอน 
จึงจะท าใหห้นงัสือการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3. หากตอ้งการน าหนงัสือการ์ตูนท่ีท าการวจิยัไปใช ้ครูผูส้อนสามารถยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนรู้ 
อาจปรับลดหรือเพิ่มเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม และควรค านึงถึงวยัและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนดว้ย   
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการจดัท าหนงัสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านเร่ืองอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
ระดบัชั้นอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการวจิยัเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูนกบัรูปแบบการสอนต่างๆ 
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 บทคัดยอ  

กา ร วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ือ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง กา ร พั ฒ น าธุ ร กิ จ ท อง เ ท่ี ย ว  ณ  ค ล อ งร อ ย ส า ย                          
จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี ระหวางเดือน
มิถุนายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ใชเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถามเก็บตัวอยางจาก
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี   สุมตัวอยางนักทองเท่ียวโดยใชสูตรของคัสซานี 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยสถิติทีและการวิเคราะห ANOVA รวมถึง Chi-Square 

test   ท้ังนี้จากการวิจัยพบวานักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีสถานภาพโสด และมีท่ี
พักในปจจุบันอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการ
มาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี  ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดลงไปไดแก ดานบุคลากร  รองลงมาคือ ดานสินคาและบริการ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  ดานราคา  ดานองคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ  

จากการสัมภาษณชุมชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคลองรอยสาย พบวาชุมชนมีสวนรวมในการ
รวมกันดําเนินการในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหมีความยั่งยืนและคงอยูตอไปถึงรุนลูกรุน
หลาน ท้ังนี้ไดรวมรับผลประโยชนจากการดําเนินการทางธุรกิจการทองเท่ียว โดยจะมีการกระจายรายไดกันให
ท่ัวถึงทุกภาคสวนของชุมชน 

    จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวของคลองรอยสายอยางยั่งยืน พบวา
มีการดําเนินการพัฒนาธุรกิจทางการทองเท่ียว เพ่ือเอื้อประโยชนตอการอนุรักษและพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
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ยั่งยืน และสรางจิตสํานึกในการดูแลปกปองรักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียวและสภาพแวดลอม รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรูจักคลองรอยสายอยางกวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือใหคลองรอยสายเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มีธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสืบตอไป 

                                              

 คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 Abstract  

 The objectives of this research were to study Guidelines for the Tourist Businesses 
Development for the Sustainable Tourism at Khlong Roi Sai Tourist Attraction, Surat Thani 
Province. The investigation was preceded in the area of Klong Roi Sai, Suratthani, from 
June, 2013 to May, 2014. Using qualitative and quantitative techniques. The questionnaires 
were used to collect data from the tourists in the area of Klong Roi Sai, Suratthani. Tourist 
sampling was analyzed by the formula of Khazanie. The research participants were 385 
tourists. The data was processed by a computer program. The instruments used in this study 
were percentage; mean, SD, T-test, ANOVA analysis and Chi-Square test. 

 
 Most of the tourists were female, 31-40 years old, bachelor degrees, employees of 
private sectors, 20,001bahts per month, single, and residence in Suratthani. In an overview of 
the importance of the mix marketing to visit Klong Roi Sai, Suratthani was at a high level. 
When considering each aspect, the personal aspect was at a high level and then, products and 
service, distribution channel, price, physical components, process and service and marketing 
promotion respectively.  

From the interview, it was found that the community participates to develop Klong 
Roi Sai and has a joint action to preserve and cherish the natural resources. It was sustainable 
and continues to the younger generations. This includes taking advantage of the tourism 
business by distributing income across all sectors of the community. 

Based on interviews with government agencies on sustainable tourism development of 
Klong Roi Sai showed that there was the development of the tourism business, facilitation 
of the conservation and sustainable community development, awareness of the resource 
protection and its surroundings, including promotion for the tourists. Klong Roi Sai was 
promoted to be popular largely to be sustainable tourism business. 

 

Key Word (s): Guidelines for the Development, Marketing Mix  
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บทนํา  

ภาคใตเปนภูมิภาคท่ีมีความพรอมทางดานแหลงทองเท่ียว ซึ่งมีทรัพยากรการทองเท่ียวอยาง
หลากหลาย โดยจะเอื้ออํานวยตอกิจกรรมตางๆ ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี โดยหนึ่งในรูปแบบ
การทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวคือรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนําวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นมาผนวกเขากับ
เสนทางการทองเท่ียว ซึ่งสามารถสรางเปนจุดขายดึงดูดนักทองเท่ียว เชน การจัดทําบานพักโฮมสเตย การเยี่ยมชม
วิถีชีวิตของชาวบาน โดยเปนการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวจะไดซึมซับวิถีชีวิต ภูมิปญญา วัฒนธรรม ตลอดจน
ประเพณีอันดีงามท่ีถูกสืบทอดมาต้ังแตบรรพชน และถือเปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสู “การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” (บาน
จอมยุทธ: 2555) เพราะนักทองเท่ียวไดมาเรียนรูถึงวัฒนธรรมรูปแบบการใชชีวิตของทองถิ่น รวมไปถึงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดเปดโอกาสใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดทิศ
ทางการทองเท่ียวในทองถิ่นของตน อีกท้ังสามารถจัดสรรผลประโยชนไดอยางเหมาะสม และเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชนมากข้ึน ฉะนั้นการเขามามีสวนรวมทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชนตองใหมีสวนรวมทุก
ข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนึ่งในจังหวัดทางภาคใตท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและเปนจังหวัดท่ีมี
นักทองเท่ียวสนใจเดินทางมาทองเท่ียว  เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ ไมวาจะเปนการทองเท่ียวทางทะเลซึ่งมีความสวยงามและข้ึนชื่อวาเปนเมืองรอยเกาะแลวจังหวัดสุราษฎร
ธานียังมีคลองรอยสายซึ่งเปนชุมชนท่ีมีคลองเล็กๆมากมายในแมน้ําตาป แมน้ําสายท่ียาวท่ีสุดในจังหวัด โดยยังคง
รักษาเอกลักษณวิถีความเปนไทย ชาวบานเปยมดวยไมตรีจิต พรอมท่ีจะตอนรับนกัทองเท่ียว รวมไปถึงการมีสวน
รวมของคนในชุมชนซึ่งรวมกันนําเอาภูมิปญญาความรูท่ีอยูในชุมชนทองถิ่นมาจัดกิจกรรมและกําหนดแหลง
ทองเท่ียวในชุมชน อาทิ การนมัสการหลวงพอขาวสุกพระซึ่งปนจากขาวกนบาตร เยี่ยมชมบานโบราณของขุน
ประชันศึกประชิด อายุกวา 200 ป ลองเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและชาวสวนมะพราว การลองเรือชมห่ิงหอย
ในยามคํ่าคืน ชมการสาธิตลิงเก็บมะพราว  การชมการสาธิตการทําขนมพ้ืนบาน การสาธิตการทํางานหัตถกรรม 
โดยท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับความรูควบคูไปกับการซึมซับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  

จากท่ีกลาวมาแลว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว ณ คลอง
รอยสาย จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนโดยการเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ทองเท่ียว เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน ท้ังดานเศรษฐกิจ คือรายได การจางงาน เปนตน และทางดานสังคมท่ีทํา
ใหชุมชนหวงแหนและรักษาไวซึ่งสมบัติวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเท่ียว ไวใหคนรุนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับ    คลองรอยสาย                     
จ.สุราษฎรธาน ี

 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับคลองรอยสาย                    

จ.สุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพ่ือทราบถึงการมีสวนรวมของชุมชนในคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 
4. เพ่ือทราบความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐ ในการพัฒนาคลองรอยสาย  จ.สุราษฎรธานี เพ่ือเปน

แหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
5. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี เพ่ือธุรกิจการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
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วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนีไ้ดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว ณ คลองรอยสาย จังหวัดสุราษฎรธานี 
เพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยสวนบุคคลของ
นักทองเท่ียว 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- สถานภาพสมรส  
- ท่ีพักอาศัยใน

ปจจุบัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
นักทองเท่ียวใหความสําคัญ 

-      สินคาและบริการ  
-       ราคา  
-       ชองทางการจัดจําหนาย  
-       การสงเสริมการตลาด   
-       บุคลากร  
-    กระบวนการใหบริการ  
-      องคประกอบทางกายภาพ                 
       

ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ 

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

- ดานการวางแผน 
- ดานการดําเนินการ 
- ดานการประสานงาน 
- ดานการรวมรับ

ผลประโยชน 
- ดานการประเมินผล 

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

- การอนุรักษ 
- การวางแผน 
- การพัฒนา 
- ความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียว                                                                                                              
- การกระจายรายได                                                 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา
ธุรกิจทองเท่ียว              

ณ คลองรอยสาย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพ่ือการ           
ทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 
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ประชากรของการวิจัย 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี โดยสุม
ตัวอยางตัวแทนของนักทองเท่ียว มีท้ังสิ้น 385 คน  ตัวแทนของชุมชนคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี จํานวน 5 ทาน 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคลองรอยสาย  จ.สุราษฎรธานี จํานวน 3 ทาน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว ณ คลองรอยสาย จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืนเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย และได
ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interview)  

1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวและใชบริการท่ีคลองรอย
สาย จ. สุราษฎรธานี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปดและปลายเปด ท่ีสรางข้ึนเองจากการรวบรวม
ขอมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนํามาประยุกต โดยมีการตรวจสอบความถูกตองและการใหคําปรึกษา
จากอาจารยท่ีปรึกษาโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ ภายใตกรอบ
ปจจัยไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร                   
ดานกระบวนการใหบริการ และดานองคประกอบทางกายภาพ  

มีขอคําถาม รวมท้ังสิ้น 28 ขอ โดยแบงเนื้อหาแบบสอบถามดังนี้ 
1) ดานสินคาและบริการ จํานวน 9 ขอ 
2) ดานราคา จํานวน 3 ขอ 
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 3 ขอ 
4) ดานสงเสริมการตลาด จํานวน 2 ขอ 
5) ดานบุคลากร จํานวน 4 ขอ 
6) ดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 3 ขอ 
7) ดานองคประกอบทางกายภาพ จํานวน 4 ขอ 
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โดยลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท สเกล 
(Likert Scale) (อางถึงในเฉลิมพงศ มีสมนัย, 2548: 148) โดยมีการกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

หมายเลข 5 หมายถึง ใหความสําคัญมากท่ีสุด                                                                                                    
หมายเลข 4 หมายถึง ใหความสําคัญมาก                
หมายเลข 3 หมายถึง ใหความสําคัญปานกลาง                                                                   
หมายเลข 2 หมายถึง ใหความสําคัญนอย                                                                                      
หมายเลข 1 หมายถึง ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended question) เพ่ือใหนักทองเท่ียวตอบขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 
 
2.  แบบสัมภาษณชุมชน จะสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชเคา

โครงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 
3.  แบบสัมภาษณหนวยงานภาครัฐ จะสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured Interview) 

โดยใชเคาโครงแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี เพ่ือเปนธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
 

 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.   แบบสอบถาม 
  1.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอรับคําแนะนําและนําไปปรับปรุง

แกไข 
  1.2 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนื้อหา (IOC) และกําหนดใหใชขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 
ข้ึนไป นําไปใชงานตอไป 
  1.3 นําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือไดของเนื้อหา (Reliability) โดยไปทดสอบจาก
ประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ีทําการศึกษาจํานวน 30 คน เพ่ือคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยวิธี
ของคอนบรัค (Cronbach’s alpha) ไดคาความเชื่อม่ันท่ี ∞ = 0.884 หมายความวา เครื่องมือท่ีไดรับการทดสอบมีคา
ความเชื่อม่ันในระดับสูง 

  หลังจากท่ีเครื่องมือไดผานกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ แลวผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด ไป
สอบถามขอมูลจากผูบริโภคตัวอยาง ตามขอบเขตระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2. แบบสัมภาษณ  

  2.1  นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอรับคําแนะนําและนําไปปรับปรุง
แกไข 

  2.2  การปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และกําหนดใหใชขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึน
ไป นําไปใชงานตอไป 

  2.3 การตรวจสอบการสัมภาษณเชิงลึกแบบสามเสา 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถาม ในแตละตอนทุก

ขอ  ท้ังนี้เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
ตามลักษณะของขอมูล  ดังนี ้

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนับความถี่และหาคารอยละ  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี ้ 

  คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 

  คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชอธิบายขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยแจกแจง ความถี่ และหาคารอยละ สวนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นสวนประสมทาง
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การตลาด วิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D) เสนอเปน
ตารางประกอบคําบรรยาย 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานโดย ใชคา Chi Square (2) 
ดวยวิธีของเปยรสัน และสถิติ t –test, F – test และกรณีท่ีมีนัยสําคัญ จะทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธี 
Scheffe Method 
 
  3.   การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําผล
มาประมวลเปนผลการวิจัยตอไป 

ผล/ สรุปผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหปจจัยสวนสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวาลักษณะสวนบุคคลของ 
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจาง 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีสถานภาพโสด และมีท่ีพักในปจจุบัน โดยอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี  

         2.  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการเท่ียวคลองรอยสาย                  
จ.สุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เท่ียวคลองรอยสาย โดยภาพรวมใหความสําคัญอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดานซึ่งสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย โดยสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบุคลากร รองลงมา ดานสินคาและ
บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา  ดานองคประกอบทางกายภาพ  ดานกระบวนการใหบริการ และนอย
ท่ีสุดในดานการสงเสริมการตลาด 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
นักทองเท่ียวใหความสําคัญในการเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน พบวา  

 3.1 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามเพศท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยการตลาดโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศหญิงใหความสําคัญมากกวาเพศชาย  

 3.2 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามอายุท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และปจจัยการตลาด
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.3 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการใหบริการ และ ดานองคประกอบทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามอาชีพท่ีตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.5 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานราคา และปจจัยการตลาดโดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.6 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพการสมรสตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.7 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามท่ีพักอาศัยในปจจุบันท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายใน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพการสัมภาษณชุมชนคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 

1. ดานการวางแผน 
  ดานการวางแผน ชุมชนมีสวนรวมในการการดําเนินการดานการวางแผนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

ทางการทองเท่ียวของคลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการรวมกันดูแลแมน้ําตาปใหมีความ
สะอาด ไมมีขยะ และมลพิษตางๆ โดยมีผูนําชุมชนในการรณรงคใหชาวบานตางมีความตระหนักในการรักษา
ความสะอาดของแมน้ําลําคลอง รวมท้ังชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดกิจกรรมในการทองเท่ียวคลอง
รอยสาย ใหมีความหลากหลาย และใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้ไดมีการรวมกลุมกัน
ของชาวบานท่ีมีความถนัดในแตละดานแตกตางกันออกไปเพ่ือรวมกันบริการนักทองเท่ียวเพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจ และประทับใจจากการมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย  

 
2. ดานการดําเนินการ 

ดานการดําเนินการ ชุมชนมีสวนรวมในดานการดําเนินการ โดยมีสวนรวมในการบริการนักทองเท่ียว ไม
วาจะเปนเรือนําเท่ียว บานพักโฮมสเตย รานคาตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีชุมชนท้ังหมดท่ีมีความ
ถนัดในแตละดานไดมีการดําเนินการใหบริการแกนักทองเท่ียวโดยมีการประสานงานกันระหวางเรือนําเท่ียวที่จะ
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พานักทองเท่ียวไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตในชุมชน กับผูประกอบการบานพักโฮมสเตยเม่ือมีนักทองเท่ียวตองการท่ีจะมา
คางแรมท่ีคลองรอยสาย  

 
3.   ดานการประสานงาน 

  ดานการประสานงาน ชุมชนมีสวนรวมในดานการมีสวนรวมดานการประสานงานการดูแลนักทองเท่ียว 
โดยมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเปนสวนใหญ เพราะการเดินทางชมวิถีชีวิตของชุมชนจะตองมีการสัญจรทางเรือ 
โดยกลุมของผูประกอบการเรือนําเท่ียวไดเขารวมการอบรมผูประกอบการเรือนําเท่ียวในการชวยเหลือนักทองเท่ียว
กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา  มีการใหดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ถาเกิดมีปญหาอะไรก็
สามารถท่ีจะติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 

4. ดานการรวมรับผลประโยชน 
ดานการรวมรับผลประโยชน ชุมชนมีสวนรวมในดานการรวมรับผลประโยชน โดยสวนใหญชุมชนจะมี

รายไดจากการใหบริการและการขายสินคาใหแกนักทองเท่ียว  เชนเรือท่ีใชบริการนักทองเท่ียวก็จะเปนของ
ชาวบานในชุมชน โดยจะนํารายไดท่ีไดจากนักทองเท่ียวจะมีการกระจายกัน และผูประกอบการบานพักโฮมสเตย 
ซึ่งมีการเขารวมเปนเครือขายของชมรมสงเสริมการทองเท่ียวคลองรอยสาย เม่ือมีนักทองเท่ียวมาติดตอท่ีชมรมทาง
ชมรมก็จะติดตอมาทางบานพักโฮมสเตย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีพักใหแกนักทองเท่ียวท่ีตองการมาคางคืน  
 5.ดานการประเมินผล 

ดานการประเมินผล ชุมชนมีสวนรวมในดานการประเมินผลปญหาของการทองเท่ียวคลองรอยสาย โดย
ชุมชนมีสวนรวมในดานนี้แตไมมากนัก กลุมท่ีมีการรวมกันประเมินผล สวนใหญจะเปนกลุมของผูประกอบการใน
การใหบริการนักทองเท่ียว เพราะจะตองนําผลการประเมินปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไปใชในการประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจ และมีการแกปญหาเฉพาะหนาของแตละธุรกิจกันออกไป  ท้ังนี้ปญหาสวนใหญจะเปนเรื่อง
ของปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะมูลฝอยในแมน้ําลําคลอง รวมท้ังปญหาของสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งถาหากอยู
ในชวงมรสุมหรือฝนตกหนัก ก็จะไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการทองเท่ียวไดเลย รวมไปถึงปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาทําใหนักทองเท่ียวมีจํานวนลดนอยลง และมีแหลงทองเท่ียวในรูปแบบนี้เพ่ิมข้ึนในหลายๆ
จังหวัด นักทองเท่ียวจึงเกิดการกระจายไปตามสถานท่ีอื่นๆ 

 
5.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคลองรอยสาย                     

จ.สุราษฎรธานี 

1. ดานการอนุรักษ 
ดานการอนุรักษ หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียวของ

คลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการจัดทํานโยบายในเรื่องของการจัดโครงการคืนบานให

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1876 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ห่ิงหอย มีการใหความรูแกคนในชุมชนในการท่ีจะใหมีสวนรวมปลูกตนลําพูซึ่งเปรียบเสมือนบานของห่ิงหอย เม่ือ
ตนลําพูมีจํานวนมาก จํานวนห่ิงหอยก็จะมากตามมาดวย อีกดานหนึ่งจะเปนเรื่องของการอนุรักษแมน้ําลําคลองมี
การดําเนินการในสวนของการรณรงคใหชาวบานรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง ซึ่งเปนทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนเสนทางท่ีจะพานักทองเท่ียวเขาไปทองเท่ียวในชุมชน  

2. ดานการวางแผน 
ดานการวางแผน หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการวางแผนการทองเท่ียวของคลองรอยสาย

เพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการในการประสานงานกับผูนําชุมชนในสวนของวางแผน
พัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือไมใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรทางการทองเท่ียวไมใหเกิดความเสื่อมโทรม 
รวมไปถึงการติดตามความคืบหนากับผูนําชุมชนในเรื่องของกิจกรรมทางการทองเท่ียวใหมีความราบรื่น และให
นักทองเท่ียวเกิดความพอใจสูงสุด  

 
3. ดานการพัฒนา 

  ดานการพัฒนา หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการพัฒนาการทองเท่ียวของคลองรอยสาย
เพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางการทองเท่ียวโดยภาพรวมใหดีข้ึน 
เพ่ือใหคลองรอยสายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและสรางภาพลักษณท่ีดีแกชุมชน เชนการเก็บขยะในแมน้ําลํา
คลอง การปลูกตนลําพู การจัดทําปายบอกทาง และปายบอกจุดบริการนักทองเท่ียวใหชัดเจน รวมท้ังการสรางจิตสา
นึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกคนในชุมชน  

4. ดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว    
ดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการรักษาความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวของคลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการพัฒนากิจกรรมในเสนทาง
การทองเท่ียวของชุมชนใหมีความหลากหลาย สามารถตอยอดได  อีกท้ังการดูแลและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเกิด
ความสวยงามและความอุดมสมบูรณอยูเสมอ ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังในการมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย 
รวมไปถึงไดมีการดําเนินการในดานการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกแหลงทองเท่ียว เพ่ือทําให
นักทองเท่ียวไดรูจักชุมชนคลองรอยสายมากข้ึน ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โบชัวร หนังสือพิมพ
ทองถิ่น  สื่อออนไลน อินเทอรเน็ต  

 
5. ดานการกระจายรายได                                                  
ดานการกระจายรายได   หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการกระจายรายไดใหท่ัวถึงทุกภาค

สวนของสังคม โดยมีการดําเนินการในสวนของการรวมกลุมของชาวบานท่ีมีความสามารถเฉพาะดานท่ีแตกตางกัน
ออกไป เชนกลุมของเรือนําเท่ียวก็จะใชวิธีในการดึงกลุมชาวบานท่ีมีเรือเขามาและจัดระบบหัวคิวกัน การจัดทํา
บานพักโฮมสเตยท่ีจะตองมีการจัดระบบในการกระจายใหนักทองเท่ียวไดพักท่ีบานพักโฮมสเตยไดอยางท่ัวถึง ซึ่ง
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จะเกิดการกระจายรายไดกันอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนของสังคม ไมกระจุกอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง และจะเปนการเกิด
การกระจายรายไดอยางคอยเปนคอยไป  
 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาพบวานักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป สถานภาพโสด 
และมีท่ีพักในปจจุบันโดยอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรุณี  ธรรมคุณ 2550) ซึ่ง
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการจัดการทองเท่ียวของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการวิจัยไววาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 30-50 ปมากท่ีสุด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง เปนสวนใหญ และรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด 
 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญ พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียว
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดานซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
โดยสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบุคลากร  รองลงมา ดานสินคาและบริการ  ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานราคา ดานองคประกอบทางกายภาพ  ดานกระบวนการใหบริการ และนอยท่ีสุดในดานการสงเสริม
การตลาด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาชาวบานในพ้ืนท่ีคลองรอยสาย ปฏิบัติตัวเปนเจาบานท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส อัธยาศัยดี 
มีความเปนมิตรกับนักทองเท่ียว รวมไปถึงการท่ีผูประกอบการเรือนําเท่ียวและผูประกอบการบานพักโฮมสเตยมี
ความกระตือรือรนในการใหบริการแกนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ และสบายใจเม่ือไดมา
ทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย และดานของสินคาและบริการท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาเท่ียวคลองรอยสาย 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของคลองรอยสายยังมีความอุดมสมบูรณ มีกิจกรรมตางๆท่ี
สามารถทําไดอยางหลากหลาย ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนุกสนาน อีกท้ังยังไดความรูใหมๆควบคูไปดวย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ(การุณ เครือมวง,2553) ซึ่งไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของตลาดนัดสวนจัตุจักร พบวา ระดับในการใหพัฒนาการตลาดของนักทองเท่ียว เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของตลาดนัดสวนจัตุจักร อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ  
1. จากผลการวิจัยสรุปไดวานักทองเท่ียวใหความสําคัญดานบุคลากร นักทองเท่ียวใหความสําคัญมาก

ท่ีสุดในดานการท่ีชาวบานในชุมชนเปนเจาบานท่ีดี มีอัธยาศัยท่ีดี และมีความเปนมิตรกับนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 
แสดงใหเห็นถึงความพรอมท่ีชาวบานในชุมชนมีตอการใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยียน ชาวบานในชุมชน
คลองรอยสายมีความสุภาพเปนเสนหของตนดีอยูแลว แตนักทองเท่ียวประสงคใหพัฒนาใหดีข้ึนไปอีก เพราะเปน
เสนหอยางหนึ่งท่ีทําใหนักทองเท่ียวประทับใจในการใหบริการ ดังนั้นชาวบานในชุมชนควรเก็บรักษาความเปน
มิตรกับนักทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว และควรมีการเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียว หากมี
หนวยงานภาครัฐจัดอบรม 

2. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานสินคาและบริการ นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานการไดรับความเพลิดเพลินจากการลองเรือชมห่ิงหอย ดังนั้น
ผูประกอบการเรือนําเท่ียวท่ีพานักทองเท่ียวไปชมห่ิงหอยนั้นและชาวบานในชุมชน ควรมีการรณรงคในการปลูก
ตนลําพูซึ่งเปนท่ีอยูของห่ิงหอย จะไดมีห่ิงหอยซึ่งเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

3. .จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดใน 
ดานการมีปายแสดงราคาการบริการลองเรือชมห่ิงหอยท่ีชัดเจน  ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดทําปายบอกราคา รวมท้ัง
จุดลงเรือท่ีมีความชัดเจนมากกวาเดิม รวมท้ังหนวยงานภาครัฐควรจัดทําปายบอกทางท่ีมีความเปนสากลและมีมาตรฐาน
เพื่อใหนักทองเท่ียวจากตางถิ่นไดทราบจุดบริการลองเรือชมห่ิงหอย 

 4. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานราคา นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานอัตราคาบริการ 

ลองเรือชมห่ิงหอยมีความเหมาะสม ดังนั้นผูประกอบการควรมีการกําหนดราคาท่ีมีความชัดเจนและมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดทราบถึงขอมูลเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจในการทองเท่ียว  

 5.  จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานองคประกอบทางกายภาพ นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดในดาน
สภาพแวดลอมแหลงทองเท่ียวของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ สวยงามและสะอาด ดังนั้นผูประกอบการและ
ชาวบานในชุมชนควรมีการเนนในการดูแลรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง ไมใหมีขยะมูลฝอย และมลพิษ
ตางๆ และอาจจะมีการตกแตงบานเรือนและตนไม ท่ีอยูริมฝงแมน้ําท่ีนักทองเท่ียวจะตองนั่งเรือผาน เพ่ือสราง
บรรยากาศการลองเรือชมวิถีชีวิตชุมชนใหมีความสวยงาม จะทําใหเกิดความประทับใจตอนักทองเท่ียว  
 6. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานกระบวนการใหบริการ นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดใน 

ดานเจาของบานพักโฮมสเตยมีความพรอมในการใหบริการ  ดังนั้นผูประกอบการบานพักโฮมสเตยจะตองมีการเขา
อบรมในเรื่องความพรอมของการใหบริการนักทองเท่ียว รวมท้ังควรเขารวมการอบรมผูประกอบการในเรื่อง
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และการมีจิตใจใหบริการท่ีดี (Service mind) อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดีใน
การใหบริการลูกคา 
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 7.  จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานสงเสริมการตลาด นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานการมีสวนลด
ทางการคาใหแกนักทองเท่ียว เชน ลดราคาบานพักโฮมสเตยและการลองเรือชมห่ิงหอย ดังนั้นผูประกอบการควรมี
การดึงดูดใจนักทองเท่ียวในการมีการลดราคาท่ีพัก และการบริการตางๆใหแกนักทองเท่ียวไดบาง รวมท้ังควรมีการ
จัดการสงเสริมการตลาดในดานตาง ๆ เชน การจัดสงเสริมการขายลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน เพ่ือเปนการ
สรางความสําคัญใหกับปจจัยสวนประสมการตลาดในดานนี้ใหมีความสําคัญมากพอท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวไดอีก
ทางหนึ่ง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอื่น 

2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแหลงทองเท่ียวประเภทอื่นๆในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคลองรอยสาย จังหวัดสุราษฎร

ธานีกับแหลงทองเท่ียวทางชุมชนท่ีมีการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแลว 
 

รายการอางอิง  
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บทคัดยอ 
 ลุมน้ําลําสะแทด เปนลุมน้ําสาขายอยของแมน้ํามูลตอนบน มีพ้ืนท่ีสวนใหญอยูทางตอน 
กลางและตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ชุมชนโบราณในลุมน้ํานี้มีการต้ังถิ่นฐานต้ังแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคหินใหม(อายุประมาณ 3,700 - 3,000 ปมาแลว)  ยุคสําริด(3,000 - 2,500 ปมาแลว)  ยุค
เหล็ก (2,500 - 1,500 ปมาแลว)  และตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี(1,400 - 1,000 ป
มาแลว)  และสมัยเขมร(1,000 - 800 ปมาแลว)  ประเพณีการปลงศพของชุมชนในลุมน้ําปรากฏข้ึนต้ังแต
สมัยหินใหม โดยเปนการฝงศพครั้งแรก(primary burial)  ตอมาในยุคเหล็กพบวามีความนิยมในการ
ปลงศพ 2 แบบ ไดแก การฝงศพครั้งแรกและการฝงศพครั้งท่ีสอง(secondary burial)  ในภาชนะดินเผา 
โดยแหลงโบราณคดีสําคัญท่ีพบการฝงศพครั้งท่ีสองไดแก  แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา ต้ังอยูในเขต
บานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปนแหลงฝงศพขนาดใหญ  ลักษณะการฝงศพจะบรรจุ
ชิ้นสวนกระดูกมนุษยลงในภาชนะดินเผา โดยจะวางกระดูกยาวไวรวมกัน วางกะโหลกศีรษะไวดาน
บนสุด และบรรจุกําไลสําริดลงไปดวยและมีฝาปด  ภาชนะดินเผาท่ีใชบรรจุกระดูกมนุษยมีท้ังหมด 5 
รูปทรง ไดแก ทรงกลม  ทรงยาวรี  ทรงยาวรีรูปไข  ทรงมีสัน และทรงกระบอก โดยภาชนะนิยมตกแตง
สวนคอภาชนะดวยการติดเสนดินและกดประทับเปนลายเสนเชือก ประเพณีการฝงศพแบบนี้กําหนดอายุ
ต้ังแตยุคเหล็กจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน ราว 2,400 – 1,100 ปมาแลว เชนเดียวกับชุมชนในลุม
แมน้ํามูล-ชี  และจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวามีลักษณะและรูปแบบสวนใหญแตกตางจากประเพณกีาร
ฝงศพครั้งท่ีสองของชุมชนในลุมแมน้ํามูลตอนกลาง ตอนลาง และลุมแมน้ําชี แสดงถึงกลุมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในขณะท่ีมีรปูแบบบางประการ
ท่ีเหมือนกัน ไดแก การตกแตงภาชนะดวยการติดเสนดินและกดประทับลายเสนเชือก  เครือ่งประดับท่ีเปน
ของอุทิศ ไดแก กําไลสําริด ลูกปดหินสีดํา ลูกปดหินคารเนเลี่ยน  แสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธ
ระหวางชุมชน 
 
คําสําคัญ : การฝงศพครั้งท่ีสอง,  ลุมน้ําลําสะแทด 
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Abstract 
 Lamsatad basin is a tributary of the Mun River basin covrers area in the 
middle and north of Nakhon Ratchasima province.  Ancient communities of  
Lamsatad  basin began settled in the prehistoric period to the historic period (3700 - 
800 B.P.).  Mortuary practice in the Neolithic age and Bronze age is primary burial, 
Iron age consist primary burial and secondary burial(jar burial) which secondary 
burial continue to the historic period in the 10th centuries AD. Non Pa Cha Khao site 
is situated at Ban Krabueng, Bua Yai district, Nakhon Ratchasima province . It is a 
vast  burial site. The excavation found burial jars about 1200. Each jars,bowls sealed 
on their  top, contained skeleton of a person, like placed skull on the top, trooped long 
bone together and put bronze ornament at the bottom.  Burial jars consist five type 
such as globular pot, jar, oval pot, carinated pot and cylinder pot. At it’s neck there 
are a line of applique with cord mark decoration. 

 Comparative  study  indicated  that  secondary burial  in  the Lamsatad  
basin or Upper Mun River basin differ from the Middle, Lower Mun River and Chi 
River  basin  suggested the group of culture in the Northeast  of  Thailand  and  some 
aspect such as decoration of the pottery and grave good which similar suggested 
contact  between communities. 

 
Key Words(s) :  secondary burial , Lamsatad  basin 
 
บทนํา 
 ลุมน้ําลําสะแทดเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล มีพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตอําเภอบัวใหญ 
อําเภอคง  อําเภอโนนสูง อําเภอสีดา อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอบานใหมไชยพจน  จังหวัดบุรีรัมย  จากการสํารวจและขุดคน พบวาในลุมน้ํานี้มีการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษยระยะแรกๆของลุมแมน้ํามูลตอนบน โดยพบวามีการอยูอาศัยต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรยุคหิน
ใหม(อายุประมาณ 3,700 - 3,000 ปมาแลว)  ท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด1 และมีการอยูอาศัยตอเนื่องใน
ยุคสําริด  (3,000 - 2,500 ปมาแลว)  ยุคเหล็ก (2,500 - 1,500 ปมาแลว)  สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวาร
วดี(1,400 - 1,000 ปมาแลว)  และรวมสมัยเขมร(1,000 - 800 ปมาแลว)   
 ประเพณีการฝงศพมนุษยของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดปรากฏข้ึนต้ังแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคหินใหม โดยเปนการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาวและบรรจุในภาชนะดินเผา
ขนาดใหญ พบหลักฐานท่ีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2 ตอมาในยุคสําริดมีการฝงศพ
แบบนอนหงายเหยียดยาว สวนเด็กหรือทารกบางครั้งบรรจุในภาชนะดินเผา พบหลักฐานท่ีบานโนนวัด 

                                                             
 1Charles Higham and Ampun kigngam ed. The Excavation of Ban Non 
Wat : The Neolithic Occupation  (Bangkok: Interest, 2010), 199. 
 2Ibid 
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บานหลุมขาว บานปราสาท3 ในยุคเหล็กมีการฝงศพ 2 แบบเกิดข้ึน ไดแก การฝงศพครั้งแรกตามแบบท่ี
ปฏิบัติสืบตอกันมา และการฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา  โดยชุมชนจะมีการฝงศพแบบใดแบบหนึ่ง 
พบหลักฐานท่ี บานปราสาท เนินอุโลก อําเภอโนนสูง และบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา4 เปนตน  
 แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา เปนแหลงโบราณคดีขนาดใหญท่ีพบหลักฐานประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง โดยอาจมีการฝง
ศพครั้งแรกอยูดวย  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองท่ีต้ังอยูใกลกับโนนปาชาเกา พบวาเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก(ราว 2,400 ปมาแลว) ตอเนื่องเขาสูสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี สมัยเขมร และสมัยอยุธยา  ในขณะท่ีโนนปาชาเกาพบวาเปนแหลงท่ีฝง
ศพเพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นถึงการเลือกหรือกําหนดพ้ืนท่ีในการฝงศพครั้งท่ีสองโดยเฉพาะของชมุชน
แหงนี้ และจากการสํารวจพบหลักฐานการฝงศพแบบนี้เปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงความนิยมในการ
ฝงศพแบบนี้ของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ศึกษาประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
วิจัยเรื่อง พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด กอนพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาแหลง
โบราณคดีโนนปาชาเกา 
 
วิธีการวิจัย 
 ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขุดคนแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา โดยนําผล
การขุดคนมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกาต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง มี
ลักษณะเปนเนินดินรูปวงรี มีขนาดกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 240 เมตร จากการขุดคนพบวา
เปนแหลงท่ีฝงศพมนุษยครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา โดยหลุมขุดคนขนาด 20 x 20 เมตร มีความลึกจากผิว
                                                             
 3Charles Higham and Rachanie Thosarat ed, The Excavation of Ban 
Lum khao (Bangkok: Interest, 2004)   
 4Charles Higham, Ampan kijngam and Sarah Talbot ed , in The 
Excavation of None U-Loke  and Non Muang Kao (Bangkok: Prachachon, 2007) ; 
ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก 
ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533) 
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ดินประมาณ 1.5 เมตร แบงชั้นดินธรรมชาติออกได 3 ชั้น(ภาพท่ี 1-2) โดยพบวามีกิจกรรมการฝงศพเพียง
กิจกรรมเดียว หลักฐานท่ีพบไดแก ภาชนะดินเผาจํานวน 1,238 ใบ กระจายตัวอยูท่ัวไปในหลุมขุดคน 
ภาชนะสวนใหญถูกทําลายไปจากการใชเครื่องจักรขนาดใหญขุดตักหนาดินออกไปโดยองคการบริหาร
สวนตําบลดอนตะหนิน(ภาพท่ี 3)   

 

ภาพท่ี 1  แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกาและภาชนะดินเผาท่ีพบ 
 

 

ภาพท่ี 2 ผนังหนาตัดชั้นดินดานทิศตะวันตกของหลุมขุดคน 

 

อายุสมัยของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา 
 การกําหนดอายุแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา ผู วิจัยใชการหาอายุสัมบูรณ(absolute 

dating) และการหาคาอายุเชิงเทียบ(relative dating) โดยไดนําตัวอยางชิ้นสวนของภาชนะดินเผา
หมายเลข 1019 และ 1027 ซึ่งเปนภาชนะดินเผาท่ีฝงอยูบริเวณกลางเนินดินและมีระดับความลึกมากท่ีสุด 
อยูในหลุม A4 ไปทําการหาคาอายุโดยวิธี AMS(accelerator mass spectroscopy) ไดคาอายุระหวาง 
1,900 - 1,700 ปมาแลว และ 2,400 - 2,200 ปมาแลว ตามลําดับ    
   สวนการหาคาอายุเชิงเทียบ โดยทําการเปรียบเทียบรูปแบบของโบราณวัตถุ กําไลสําริด
หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีขอบท้ังสองดานทําลายโคงหรือลายคลื่นและหวงสําริดหุมดวยเหล็ก ท่ีเปนของ
อุทิศและบรรจุในภาชนะดินเผา มีลักษณะคลายกับท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก กําหนดอายุในยุค
เหล็กราว 1,800 – 1,400 ปมาแลว  
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ภาพท่ี 3 แสดงตําแหนงของภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนษุยในหลุมขุดคน 

 ภาชนะดินเผาท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกามีการตกแตงลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ
ไดแก การติดเสนดินและกดประทับเปนชองหรือกดประทับดวยเชือกพันปลายไมทําใหมีลักษณะคลาย
เสนเชือก ลักษณะการตกแตงเหมือนกับภาชนะดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก ตําบล
กระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูในลุมน้ําลําสะแทดเชนเดียวกัน ภาชนะดินเผา
ดังกลาวเปนภาชนะท่ีใชบรรจุกระดูกในพิธีกรรมการปลงศพครั้งท่ีสองเชนเดียวกัน และกําหนดอายอุยูใน
สมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตรระหวาง 1,800 - 1,100 ปมาแลว (ปลายพุทธศตวรรษท่ี  8-15)5 

                                                             

 5ผาสุข อนิทราวุธ, สินชยั กระบวนแสงและพเยาว นาคเวก,  การศึกษาแหลงโบราณคดีบาน
กระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 53-58 
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        จากผลการกําหนดอายุดวยวิธี AMS  การเปรียบเทียบรูปแบบของกําไลสําริดและภาชนะดิน
เผา ทําใหกําหนดอายุของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกาไดวา มีอายุอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก
ราว 2,400-1,400 ปมาแลว  และอาจมีการใชเปนพ้ืนท่ีฝงศพจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน ราว 1,100 ป
มาแลว  เชนเดียวกับประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองของชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ียังคง
ปฏิบัติสืบตอมาแมวาจะเขาสูสมัยประวัติศาสตรท่ีโดยท่ัวไปนิยมปลงศพโดยการเผา 

รูปแบบการฝงศพ 
 พิธีกรรมการฝงศพของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกาเปนการฝงศพครั้งท่ีสอง(secondary 
burial)  การฝงศพแบบนี้จะฝงศพผูตายไว ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง และรออยูระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหเนื้อหนังเสื่อม
สลายไป  จึงขุดเอากระดูกผูตายมาบรรจุไวในภาชนะดินเผา(jar burial) หรือไมบรรจุในภาชนะและนํามา
ฝงไวอีกครั้งหนึ่ง พบวาการฝงศพท่ีแหลงนี้จะบรรจุชิ้นสวนกระดูกและเครื่องประดับซึ่งเปนของอุทิศ
ใหกับผูตายไวในภาชนะและมีภาชนะอีกใบเปนฝาปดโดยวางควํ่าลงใหปากของภาชนะท้ังสองใบประกบ
กันหรือปากของภาชนะสวนฝาคลุมปากของภาชนะบรรจุกระดูก 
 ลักษณะการฝงภาชนะจะขุดดินเปนหลุมและทําการวางภาชนะในแนวต้ัง แมวาชั้นดิน
ตอนบนของแหลงจะถูกขุดรบกวนและรองรอยท่ีปรากฏบนผนังชั้นดินจะไมเห็นรองรอยของหลมุเพ่ือวาง
ภาชนะท่ีชัดเจน  แตจากรองรอยของการฝงภาชนะท่ีมีการขุดรบกวนกันเอง(ภาพท่ี 4) รวมท้ังรูปทรงของ
ภาชนะบางใบท่ีสวนกนสอบลงเปนอยางมากไมสามารถวางต้ังไดเอง  จากเหตุผลดังกลาว จึงสันนิษฐาน
วาการฝงศพจะขุดหลุมเพ่ือวางภาชนะในแนวต้ังลงไป 

  
ภาพท่ี 4 การฝงภาชนะในแนวต้ังท่ีขุดรบกวนภาชนะใบท่ีฝงมากอน 

รูปแบบการบรรจกุระดูกมนษุย 
 จากภาชนะดินเผาจํานวน 1,238 ใบ มีภาชนะท่ีใหขอมูลชัดเจนจํานวน 369 ใบ (รอยละ 30) 
ในขณะท่ีภาชนะดินเผาท่ีไมทราบขอมูลชัดเจนมีจํานวน 869 ใบ (รอยละ 70) โดยภาชนะดินเผาท่ีทราบ
ขอมูลชัดเจนจํานวน 367 ใบ แบงออกได ดังนี้ 
 1.เปนภาชนะท่ีบรรจุกระดูกมนุษย มีจํานวน 353 ใบ ซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบการบรรจุได 
8 แบบ  ดังนี้  
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 แบบท่ี 1 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว(กระดูก
แขน-ขา) รวมไวดานหนึ่งในลักษณะวางต้ังข้ึน มีจํานวน 233 ใบ (รอยละ 63.14)  (ภาพท่ี 5) 
 แบบท่ี 2 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว(กระดูก
แขน-ขา) วางแยกไวสองกลุมในลักษณะวางต้ังข้ึน มีจํานวน 23 ใบ(รอยละ 6.23)  
 แบบท่ี 3 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว(กระดูก
แขน-ขา) วางไวโดยรอบในลักษณะวางต้ังข้ึน มีจํานวน 33 ใบ (รอยละ 8.94)   
 แบบท่ี 4 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว(กระดูก
แขน-ขา) วางไวตรงกลางในลักษณะวางต้ังข้ึน  มีจํานวน 8 ใบ (รอยละ 2.17)   
 แบบท่ี 5 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว(กระดูก
แขน-ขา)วางไวดานบนในลักษณะวางต้ังหรือนอน มีจํานวน 6 ใบ (รอยละ 1.63)   
 แบบท่ี 6 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน โดยไมมีแบบแผนท่ีแนนอน มีจํานวน 37 ใบ(รอย
ละ 10.03) (ภาพท่ี 6) 
 แบบท่ี 7 บรรจุเฉพาะกะโหลกศีรษะ มีจํานวน 2 ใบ (รอยละ 0.54)  
 แบบท่ี 8 บรรจุกระดูกชิ้นเล็กๆไมกี่ชิ้น ไมบรรจุกะโหลกศีรษะ มีจํานวน 11 ใบ (รอยละ 
2.98)   
 2.ไมบรรจุกระดูกมนุษย  มีจํานวน 16 ใบ (รอยละ 4.34)   

                       
         ภาพท่ี 5 การบรรจุกระดูกมนุษยแบบท่ี 1                            ภาพท่ี 6 การบรรจุกระดูกมนษุยแบบท่ี 6  

 การบรรจุชิ้นสวนกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผาจะนิยมแยกกระดูกสวนแขนและกระดูกขา
ออกจากกระดูกชิ้นอื่นๆ คงเนื่องมาจากเปนกระดูกท่ีมีรูปรางตางจากกระดูกชิ้นอื่น และนิยมวางกะโหลก
ศีรษะไวดานบนสุด ลักษณะการบรรจุนิยมแยกกระดูกแขนและกระดูกขามารวมกันไวเปนกลุมเดียว(แบบ
ท่ี 1) มีจํานวนมากถึงรอยละ 63.14  ในขณะท่ีการบรรจุกระดูกชิ้นตางๆปะปนกันโดยไมมีแบบแผน
แนนอน(แบบท่ี 6)  พบวามีความนิยมรองลงไป มีจํานวนรอยละ 10.03  ในขณะท่ีบางใบมีการบรรจุ
กระดูกเพียงบางชิ้นเทานั้น(แบบท่ี 7 และ 8) มีจํานวนรอยละ 3.52 ภาชนะท่ีมีการบรรจุกระดูกเพียงบางชิน้
สันนิษฐานวาอาจเปนการแยกกระดูกผูตายบรรจุในภาชนะหลายใบ หรือเลือกบรรจุเฉพาะกระดูกบางชิ้น  
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการบรรจุกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผาของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา
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สวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน   และจากผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษยท่ีดําเนินการไปแลวจํานวนหนึ่ง
พบวา ภาชนะดินเผาแตละใบจะบรรจุกระดูกของมนุษย 1 คน ในชวงอายุตางๆ ต้ังแต เด็ก(อายุ 3-5 ป) 
ผูใหญ(อายุระหวาง 25-35  ป) และผูสูงอายุ(อายุ 50 ป) ท้ังเพศชายและหญิง  โดยบรรจุกระดูกสวนตางๆ
เกือบครบท้ังราง มีภาชนะบางใบเทานั้นท่ีบรรจุกระดูกมนุษยเพียงบางชิ้น6  

ภาชนะดินเผาท่ีใชในการบรรจุกระดูกมนุษย 
 ภาชนะดินเผาท่ีพบท้ังหมดมีจํานวน 1,238 ใบ  เปนภาชนะท่ีใชงานในพิธกีรรมการปลงศพ 
สวนใหญใชบรรจุชิ้นสวนกระดูกมนุษยและของท่ีอุทิศใหกับผูตาย  การศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา 
ศึกษาจากภาชนะท่ีมีสภาพสมบูรณซึ่งมีอยูจํานวนหนึ่ง ภาชนะแตละใบสวนใหญจะประกอบดวยภาชนะท่ี
ใชบรรจุและภาชนะสวนฝา ดังนี้ 
 1.ภาชนะดินเผาท่ีใชบรรจุชิ้นสวนกระดูกมนุษย 
 ภาชนะดินเผาท่ีใชบรรจุเปนภาชนะเนื้อหยาบมีแกลบขาว เม็ดกรวดขนาดเล็ก หรือทราย
เปนสวนผสมในเนื้อภาชนะ มีความหนาต้ังแต 0.5 – 1.8  เซนติเมตร  ข้ึนรูปภาชนะดวยมือ  ภาชนะดินเผา
ท่ีจําแนกรูปทรงไดมีจํานวน 772 ใบ (รอยละ 62)  สวนภาชนะดินเผาท่ีไมทราบรูปทรงมีจํานวน 466 ใบ 
(รอยละ 38)  ภาชนะดินเผาท่ีทราบรูปทรง แบงออกได 5 แบบ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รูปแบบภาชนะดินเผา 

รูปแบบภาชนะดินเผา จํานวน(ใบ) ภาพ 

1. ภาชนะทรงไหลําตัวยาวรี  มีขนาดตางๆ กัน ขอบปาก
ตรงหรือผายออก ไหลโคง สวนกนมีท้ังกนกลม กนเรียบ
และกนสอบลง ขอบปากบางใบกดประทับเปนชองหรือ
เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน  สวนคอนิยมตกแตงดวยการติด
เสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไมหรือเปนชอง
กลมหรือรี ลําตัวบางใบตกแตงดวยการขูดขีด ขัดมัน 
เคลือบน้ําดินสีแดง หรือกดประทับลายเชือกทาบตามแนว 
ตั้งหรือเฉียง พบกระจายอยูท่ัวไปในหลุมขุดคน 

400 

 

 
                                                             

 6ดูรายละเอียดใน ชุติมา บัวรุง, “การศึกษารูปแบบการฝงศพท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบภาชนะดินเผา(ตอ) 

รูปแบบภาชนะดินเผา จํานวน(ใบ) ภาพ 

2. ภาชนะทรงกลม  มีขนาดตางๆ กัน ขอบปากผายออก 
ไหลโคง สวนกนมีท้ังกนกลม กนสอบลง ขอบปากบางใบ
เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน  สวนคอนิยมตกแตงดวยการติด
เสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม หรือเปนชอง
กลมหรือรี ลําตัวบางใบตกแตงดวยการขูดขีด ขัดมัน 
เคลือบน้ําดินสีแดง หรือกดประทับลายเชือกทาบตามแนว 
ตั้งหรือเฉียง พบกระจายตัวอยูท่ัวไปโดยพบมากดานทิศ
ตะวันตกของหลุมขุดคน 

356 

 

3.ทรงไหรูปไข  มีรูปทรงคลายกับไหทรงยาวรีแตมีลําตัว
สวนลางโคงหรือโปงออก  ขอบปากตรง สวนกนมีท้ังกน
กลมและสอบลง ท่ีคอติดเสนดินและกดประทับดวยเชือก
พันปลายไม ลําตัวขัดมัน ขูดขีด หรือกดประทับลายเชือก
ทาบ พบจํานวนนอย  

5 

   

4. ภาชนะทรงกลมมีสัน สวนไหลหักมุม ทําใหดูมีสันอยาง
ชัดเจน จากสวนไหลลําตัวจะสอบลง กนเรียบ(ภาพท่ี 10)  
มีขนาดตางๆ กัน ขอบปากผายออก  ท่ีสวนคอตกแตงดวย
การติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไมหรือ
เปนชอง พบจํานวนนอย 

5 

  
5. ภาชนะทรงกระบอก  เปนภาชนะท่ีสวนตางๆมีขนาด
หรือเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกันท้ังใบทําใหดูเปน
ทรงกระบอก  ขอบปากตรง กดประทับเปนชองโคง ใต
ขอบปากหรือสวนคอติดเสนดินและกดประทับเปนชอง
โคง กนกลมเรียบ 

6 

 
 

 2. ภาชนะดินเผาท่ีเปนฝาปด             
  ภาชนะสวนท่ีเปนฝาปดมีรูปทรงชาม ชามทรงสูง หรือชามอาง  กนกลมหรือกนตัด ข้ึนรูป
ภาชนะดวยมือ มีขนาดตางๆ กันโดยภาชนะมีความสูงต้ังแต 10 ถึง 18 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางสวน
ปากต้ังแต  17 ถึง 38  เซนติเมตร  ผิวสีสม สีน้ําตาล สีครีม สีเทา และสีดํา มีท้ังภาชนะเนื้อหยาบและเนื้อ
คอนขางละเอียด  มีแกลบขาว เม็ดกรวดขนาดเล็กเปนสวนผสมในเนื้อภาชนะ มีความหนาต้ังแต 0.4 - 1.3 
เซนติเมตร  ลําตัวเรียบหรือตกแตงลายเชือกทาบ เคลือบน้ําดินสีแดงหรือขัดมัน  ภาชนะหลายใบท่ีผิวดาน
ในตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนตรงในแนวต้ังออกจากกนตรงกลาง (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 7 ภาชนะดินเผาสวนฝา 

โบราณวัตถุท่ีเปนของอุทิศใหกับผูตาย 
 เปนสิ่งของท่ีอุทิศใหกับผูตาย แบงออกเปน 2  กลุม ตามลักษณะท่ีพบ ไดแก โบราณวัตถุท่ี
พบในภาชนะดินเผา  และท่ีพบนอกภาชนะดินเผา ดังนี้ 
 1.โบราณวัตถุท่ีบรรจุในภาชนะดินเผารวมกับกระดูกมนุษย เปนเครื่องประดับรูปแบบตาง 
ๆ ดังนี้ 
 1.1 กําไลสําริด  แบงออกได 7 แบบ ตามลักษณะหนาตัด ไดแก 1.หนาตัดรูปวงกลม  2.หนา
ตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3.หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวนอน  4.หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัว
ตามแนวต้ัง  5.หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวเฉียง ท่ีผิวหนาตกแตงลายเสนตรงตามแนวต้ัง  6.
หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวต้ัง ท่ีขอบท้ังสองดานทําลายโคงหรือลายคลื่น ท่ีผิวหนาของกาํไล
บางวงตกแตงลายปุมนูน และ  7.หนาตัดรูปสามเหลี่ยมวางตัวตามแนวนอน (ภาพท่ี 8) 

     

ภาพท่ี 8  กําไลสาํริดแบบท่ี 1, 4, 5 และ 6 

 1.2 หวงสําริดหุมดวยเหล็ก  แบงออกได 3 แบบตามลักษณะหนาตัด ไดแก หนาตัดรูป
วงกลม  หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวต้ัง  และหนาตัดรูปสามเหลี่ยมยอดมนวางตัวตามแนวต้ัง 
กําไลสําริดและหวงสําริดหุมดวยเหล็ก เปนเครื่องประดับท่ีนิยมอุทิศใหกับผูตายเปนอยางมาก พบใน
ภาชนะดินเผาโดยท่ัวไป  (ภาพท่ี 9) 
 1.3 แหวนสําริด  พบจํานวนนอย มี 2 แบบตามลักษณะหนาตัด ไดแก 1.หนาตัดรูปวงกลม  
2.หนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวต้ัง  (ภาพท่ี 10)  

 1.4 ลูกปด  พบจํานวน 2 ลูก ไดแก ลูกปดแกวสีฟา จํานวน 1 ลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 
เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 754  และลูกปดหินคารเนเลี่ยน จํานวน 1 
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ลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.75 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 17 (ภาพท่ี 
11)   

                                                              

ภาพท่ี 9  หวงสําริดหุมดวยเหล็ก   ภาพท่ี 10  แหวนสําริด    ภาพท่ี 11 ลูกปดหินคารเนเลีย่นและลูกปดแกว 

 1.5 แผนดินเผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาโคง  สภาพไมสมบูรณ แตกเปนชิ้นเล็กๆ มีลักษณะเปน
แผนดินเผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาโคง ขอบตัดเรียบ ผิวดานหนึ่งตกแตงลายเชือกทาบ  พบจํานวนนอย แผนดิน
เผาลักษณะนี้พบท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองดวย จากการขุดคนท่ีแหลงดังกลาวพบแผนดินเผาในชวง
ยุคเหล็ก(ภาพท่ี 12)   

  
ภาพท่ี 12 แผนดินเผารูปสีเ่หลี่ยมผืนผาโคง 

 เม่ือพิจารณาจากปริมาณของอุทิศแลว พบวาภาชนะแตละใบ/โครงกระดูกแตละ
โครง มีความนิยมในการใสเครื่องประดับประเภทกําไลสําริดและหวงสําริดหุมดวยเหล็กเปนหลัก โดยใน
ภาชนะแตละใบมีรูปแบบและปริมาณท่ีแตกตางกันไป  สวนเครื่องประดับประเภทลูกปดแกว ลูกปดหิน
คารเนเลี่ยน  แผนดินเผา พบในภาชนะบางใบ  เม่ือรวมจํานวนเครื่องประดับท่ีอุทิศใหแตละโครงแลว 
พบวามีจํานวนต้ังแต 1 - 9 ชิ้น ในขณะท่ีภาชนะดินเผาท่ีบรรจุโครงกระดูกมนุษยท่ีไมมีการใส
เครื่องประดับไวเลยมีจํานวน 89 ใบ 
 2.โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผา 
 เปนวัตถุท่ีพบอยูนอกภาชนะดินเผา หลายชิ้นพบอยูในตําแหนงเดิมในขณะท่ีบางชิ้นคงถูก
เคลื่อนยายไปจากตําแหนงเดิมจากการขุดรบกวน โบราณวัตถุเหลานี้สวนใหญเปนวัตถุท่ีทําดวยดินเผา
แบงออกได 6 ประเภท ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผา 

โบราณวัตถุ ภาพ 

1.วัตถุดินเผาทรงกรวยยอดแหลม ฐานทึบตัน  
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ตารางท่ี 2 โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผา(ตอ) 

โบราณวัตถุ ภาพ 

2. วัตถุดินเผาทรงกรวยยอดตัด ตรงกลางเปนรองกลมต้ืนๆ ฐานทึบ
ตัน 

 
3. แทงดินเผาทรงกระบอก 

 
4. แทงดินเผาทรงกระบอก สวนปลายแยกออกเปนปลายแหลมท้ัง
สองดาน 

 
5. แผนดินเผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาโคง 

 
6. ลูกปดหินสีดํา 

 
 

   โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผานี้ สันนิษฐานไดวาเปนของอุทิศเชนเดียวกับท่ีพบใน
ภาชนะ แตเนื่องจากพบภายนอกภาชนะจึงเปนการยากท่ีจะระบุไดวาเปนของอุทิศใหกับศพในภาชนะ
หมายเลขใด โดยวัตถุดินเผาทรงกรวยและทรงกระบอกยังไมทราบหนาท่ีการใชงานท่ีชัดเจนวาใช
ประโยชนในลักษณะใดหรือเปนสิ่งของท่ีสื่อความหมายอื่นใดหรือไม ซึ่งพบวาวัตถุดินเผาทรงกรวยยอด
แหลมเปนของอุทิศใหกับผูตายท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง ในชวงยุคเหล็กดวย7  

 
อภิปรายผล 
 จากการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีในลุมน้ําลําสะแทด พบชุมชนสมัยกอน
ประวัติศาสตร-สมัยประวัติศาสตร ท่ีมีประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผาจํานวนเกือบ 20 
แหลงดวยกัน การฝงศพครั้งท่ีสอง เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการอยางนอย 2 ข้ันตอน ใชระยะเวลาและ
พลังงานมาก การบรรจุกระดูกลงในภาชนะดินเผาพบวามีรูปแบบการจัดวาง แสดงถึงการมีแบบแผน
                                                             

 7Charles Higham, “The adult male burials and other adults of iron age 
period 1, northern group,”  The Excavation of Ban Non Wat Part Four : Iron Age, 
Summary and Conclusion (Bangkok: Wongsawang Publishing&Printing, 2012): 
126-127 
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โดยเฉพาะ มีการอุทิศสิ่งของเครื่องใชและเครื่องประดับใหกับผูตายเชนเดียวกับการฝงศพแบบครั้งแรก 
แตแสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง 
และเม่ือพิจารณารวมกับประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาว จะเห็นถึงความซบัซอนของ
ชุมชนในยุคเหล็กไดเปนอยางดี ท่ีมีรูปแบบประเพณีการฝงศพสองแบบเกิดข้ึนในระยะเดียวกัน   
 การฝงศพครั้งท่ีสองท่ีโนนปาชาเกา เริ่มข้ึนในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กอายุประมาณ 
2,400-1,400 ปมาแลว และอาจมีการปฏิบัติสืบตอมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน ราว  1,100  ปมาแลว 
รวมสมัยทวารวดี  สําหรับแหลงฝงศพอื่นๆท่ีสํารวจพบ บางแหลงมีอายุอยูในยุคเหล็ก หรือตอเนื่องเขาสู
สมัยประวัติศาสตรตอนตน 
 การเลือกพ้ืนท่ีฝงศพของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมี 2 แบบ ไดแก 
 1.กําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะแยกออกจากพ้ืนท่ีอยูอาศัย ไดแก แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา  
 2.ฝงศพในบริเวณเนินดินท่ีเปนท่ีอยูอาศัย เชน แหลงโบราณคดีบานจาน, แหลงโบราณคดี
บานไร, แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ   แหลงโบราณคดีบานหนองอายแหนบ  อําเภอสี
ดา  แหลงโบราณคดีบานคู อําเภอโนนแดง  เปนตน    
 ชุมชนท่ีบานกระเบ้ืองมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ กอใหเกิดการรับและถายทอด
วัฒนธรรมระหวางกัน ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองของบานกระเบ้ือง มีลักษณะหลายประการท่ี
เหมือนกับชุมชนในลุมน้ําเดียวกัน เชน การฝงภาชนะบรรจุกระดูกในแนวต้ัง การบรรจุกระดูกมนุษยใน
ภาชนะทรงไห ทรงหมอกันกลม ท่ีเหมือนกับบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง8  หรือกําไลสําริดท่ีขอบ
เปนรอยโคงตอเนื่องหรือลายคลื่นรวมท้ังหวงสําริดหุมดวยเหล็กยังปรากฏท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก 
อําเภอโนนสูง9 ดวย  
 นอกจากนี้ ยังพบลักษณะการฝงศพครั้งท่ีสองท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจากชุมชนในลุม
แมน้ํามูลตอนบน ไดแก แหลงโบราณคดีบานเมืองบัว ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  
ในชวงท่ีมีอายุรวมสมัยกับโนนปาชาเกา โดยพบวาภาชนะดินเผาในระยะปลายของบานเมืองบัว มีความ
นิยมภาชนะทรงยาวรีและทรงกระบอก วางภาชนะในแนวนอน หันปากประกบกัน10 ซึ่งรูปแบบการฝง
ภาชนะแบบนี้เปนท่ีนิยมของชุมชนในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหในเขตจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร จังหวัด

                                                             

 8ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสงและพเยาว นาคเวก,  การศึกษาแหลงโบราณคดีบาน
กระเบือ้งนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 53-58 
 9Nigel Chang, “The shell, silver, gold, bronze and bone personal 
ornament” ; R.Connelly, “The iron and bimetallic artifacts,”  The Excavation of  
Noen U-Loke and Non  Muang  Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 379-430, 431-
446 
 10สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดใีนพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2553),142-149. 
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มหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  การบรรจุกระดูกมนุษยมีท้ังบรรจุหลายชิ้น บางชิ้น 
หรอืเล็กนอย และพบวามีพิธีกรรมการปลงศพแบบเผาหลังจากนั้นเก็บเถากระดูกมาบรรจุในภาชนะดวย11 
ซึ่งไมพบท่ีโนนปาชาเกา หรือท่ีเมืองนครจําปาศรี จังหวัดมหาสารคาม12 และเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ13 ในชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตนรวมสมัยทวารวดี ภาชนะดินเผาท่ีใชในบรรจุกระดูกมนุษย 
มีรูปทรงวงรีและทรงกลมมีฝาปด  ตกแตงดวยการเคลือบน้ําดินสีนวล มีความแตกตางจากภาชนะดินเผา
ของแหลงโนนปาชาเกาอยางชัดเจน   ลักษณะและรูปแบบท่ีแตกตางกันแสดงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการสํารวจพบชุมชนท่ีมีประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองในลุมน้ําลําสะแทดและพ้ืนท่ี
ใกลเคียงซึ่งอยูในพ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดนครราชสีมาเปนจํานวนมาก ควรสํารวจแหลงโบราณคดีใน
พ้ืนท่ีตอนกลางและตอนใตของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบวาในพ้ืนท่ีดังกลาวมีประเพณี
การฝงศพครั้งท่ีสองหรือไม รวมท้ังกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรจากโบราณวัตถุของแหลงโบราณคดีโนน
ปาชาเกาเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบอายุตอนปลายของการฝงศพท่ีแหลงนี้ชัดเจนข้ึน  จากนั้นนําขอมูลมาศึกษา
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง หรือการสืบทอดพิธีกรรมการปลงศพของชุมชนในลุมแมน้ํามูล
ตอนบนกับลุมแมน้ํามูลตอนกลางและตอนลางใหเกิดความกระจางชัด และพัฒนาการศึกษาพิธีกรรมการ
ปลงศพครั้งท่ีสองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไปในอนาคต  
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Abstract 

The purposes of this study are 1) to explore and understand the cross 

cultural adaptation level of Korean residents in Bangkok, Thailand. 2) to examine the 

factors, which are demographic factors and supporting factors, affecting Korean 

residents’ cross cultural adaptation in Bangkok, Thailand. The data was collected by 

gathering the questionnaires in various Korean communities around Bangkok. 380 

Koreans, aged 18up who are currently living in Bangkok, Thailand, and have been 

living in Bangkok continuously for at least 90 days were collected during January-

February 2014. This data was then analyzed in descriptive statistic and inference 

statistic.  

The results found that gender, age, occupation, length of stay in Bangkok, 

Thai language proficiency has effect on cross cultural adaptation level of Korean 

residents in Bangkok. Moreover the finding reveals that Korean ethic identity, 

perceived social support from Thai host nationals and Interaction with Thai host 

nationals have significant relationships with cross cultural adaptation level of Koreans 

in Bangkok. 

 

Keywords: Korean, Bangkok, socio-cultural adaptation, ethnic identity, social 

support, Interaction, previous experience abroad, language proficiency 

 

Introduction 

In this globalization era, our world became smaller and smaller. People all 

over the world in different cultures are connected to each other easily. It has given 

much convenience to people such as contacting with other people overseas quickly, 

investing overseas and international migration. 
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Bangkok, as the capital city of Thailand has been for decades famous as one of 

the prominent tourist attractions in Asia. Bangkok provides cultural diversity, local 

hospitality, and at the same time modern infrastructures which make it even more 

attractive to foreign tourists as well as investors. 

South Korea (hereinafter referred to only as Korea) is one of those countries 

attracted to invest in Thailand. As the impact of its rapid development and growing 

influence, Korea has recently been aggressive in expanding foreign investments 

throughout the world including Thailand. The increase of Korean investment in 

Thailand could be seen from the increased Foreign Direct Investment (FDI) to 

Thailand, mainly because of the establishment of economic relationship agreement 

between the two countries in 1958 (Surangsri Tonsiengsom, 2007). Since then the 

value of investment has been steadily increasing over time, in 2010 the value was 

5,107.8 million Baht (The Board of Investment of Thailand [BOI], 2013) increased 

10% from 2008 and the latest figure is 6,101.1 million Baht in 2012. The number of 

Korean residents is also increasing continuously. The latest number of Koreans in 

Thailand who hold the non-immigrant visa is 14,770 (The 2012 Immigration Bureau 

of Thailand statistics). The number of the students on the other hand also shows 

similar upward trends (Dan Li, 2009).  

However, moving to other countries, long term migrants or sojourners always 

face with social and cultural changes. Inevitably, the mainstream of the dominant 

culture would affect the newcomers’ daily lives more or less. In order to settle in and 

have some convenience when living overseas, these foreigners have to learn the way 

to adapt themselves to blend with the features of their new environments. They should 

overcome the severe differences unfamiliar to their native cultures, suppress the 

potential conflicts might occur from it and adjust their purpose of living in distant 

countries. As the result of increasing overseas migration, the process of the cross 

cultural adaptation seems to become substantial. 

In sum, the bilateral tie shows the importance of mobility between the two 

countries is not just about individual matters but also broadly related to the national 
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interests. It is necessary to facilitate Koreans to prepare cross-cultural adaptation 

process in Thailand. 

Objectives 

1) To explore and understand the cross cultural adaptation level of Korean 

residents in Bangkok, Thailand. 

2) To examine the factors affecting Korean residents’ cross cultural 

adaptation in Bangkok, Thailand. 

Research Methodology 

Conceptual framework 

Based on theories and concepts about cultural adaptation as well as many 

works of other scholars, this study comes out with conceptual framework as below:   

 

      Independent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demographic factors 
-Gender 

-Age 

-Education 

-Occupation 

-Religion 

 

Socio- cultural 
adaptation 

Supporting factors 

-Previous experience abroad 

-Length of stay in Bangkok 

-Thai language proficiency 

-Korean ethnic identity 

-Perceived social support from Thai nationals 

-Interaction with Thai nationals 

Dependent Variable 
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Research Instrument 

A quantitative methodology is employed in this study. The research tool 

used in this study is a set of self-administered questionnaires distributed to the 

respondents in order to investigate for cross cultural adaptation and factor that may 

affect the adaptation process. First, the scales on this questionnaire were transferred 

from English into Korean language by a native Korean speaker who is fluent in 

English. After that the scales were transferred back into English by another Korean 

who is fluent in English.  

 

The questionnaire consists of four measurement parts: 

1) Personal Background information 

2) Ethnic Identity  

3) Perceived social support network and interaction with Thai host 

nationals 

4) Socio-cultural Adaptation 

 

Population 

The population in this study consists of Korean adults (aged 18 and over) 

who are currently living in Bangkok, Thailand, and have been living in Bangkok 

continuously for at least 90 days or 3 months.  Moreover, Koreans in this study would 

be defined as persons born in Korea of Korean mothers and fathers, residing in the 

Bangkok, Thailand at the time of the study. 

Size of Samples 

According to the 2010 Population and Housing Census which provided the 

latest information, there are 7,620 Koreans residing in Bangkok (at least 90 days). The 

author calculated the sampling group by Taro Yamane’s formula (Yamane, 1973) by 

setting the level at 95% of confidence, and discrepancy at less than 5% .Therefore, the 

sample group of this study consists of 380 Koreans. 

Data Collection 

The questionnaires were distributed directly to the target groups by the 

author and also help of Korean and Thai friends. 
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     a) First, the author contacted and asked help from Korean people in 

Facebook pages and official websites of these Korean communities:  

    - Korean Association in Thailand   

    - MUIC (Mahidol University International College) Korean Students  

    - ABAC Korean community  

    - Korean Union Church in Bangkok  

    - Korean Temples in Bangkok 

    - Embassy of Korea (Republic) in Bangkok, Thailand 

    - Korean Town Plaza  

  b) Second, the author asked Thai friends, who work in Korean 

company and work with Koreans, distribute the questionnaire to Korean colleges. 

There will be  

    - Korean private companies 

    - Korean organizations 

    - Korean language institutes  

    - Korean restaurants  

 

Data Analysis 

In this study, the data was analyzed by using the statistic products and 

service solution (SPSS) program. For Demographic part, data was analyzed by 

calculating into percentage. Each factor’s scales were calculated into Mean and to 

find out the relationship of each factor (scales), multiple regression analysis also is 

used. 

 

Results/ Conclusion 

Personal information of respondents 

In this study found that 50.3% are female and 49.7% are male and aged 

between 18-25 years old (43.2%). The majority of them graduated in the level of 

Bachelor’s degree (44.2%) and being single (62.6%). Most of them believe in 

Christianity (52.4%). The occupations in Bangkok, the majority of them are students 

(41.1%) following by officers in company/organization (29.2%) and then business 

owners (11.1%). 
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72.1% does not have previous experience abroad and only 27.9% have. 

30.2% had previous experience in South East Asian and 69.8% had previous 

experience in other continents.  

When asked about length of stay in Bangkok, the majority of them (44.5%) 

stated that they have been living in Bangkok more than 5 years.  Most of them live in 

condominium (75.3%) and in Sukhumvit area (34.5%)  

When asked about their Thai language proficiency, the majority of them 

(42.9) stated that they only enough to order food and give direction.   

Korean ethic identity 

The overall average of Korean ethic identity is 3.27 which is medium level.  

Therefore, Korean respondents have medium level of Korean ethic identity. 

Social support from Thai host nationals 

The overall average of social support from Thais is 2.77 which is average 

level. For subscale, Mean for socio-emotional support is 2.52 and instrumental 

support is 3.03.Therefore, Korean respondents perceived social support from Thai 

host nationals in average level- average instrumental support but bad socio-emotional 

support. 

Interaction with Thai host nationals  

The overall average of interaction with Thais is 2.44 which is low 

interaction level. Therefore, Korean respondents have low interaction with Thai host 

nationals. 

Socio-cultural adaptation 

The overall average of socio-cultural adaptation is 3.39 which is average 

level of adaptability. Therefore, Korean respondents can adapt themselves in average 

level. 

Relationships between factors and adaptation 

The result found that for demographic factors, gender, age, occupation, has 

effect on cross cultural adaptation level of Korean residents in Bangkok but education 

level and religion does not have significant effect on adaptation level.  For supporting 

factors, the finding reveals that length of stay in Bangkok, Thai language proficiency, 

Korean ethic identity, perceived social support from Thai host nationals and 

Interaction with Thai host nationals have significant relationships with cross cultural 
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adaptation level of Koreans in Bangkok but previous experience abroad does not have 

any significant relationship with cross cultural adaptation level. 

 

Discussion 

 According to the finding of factors that affect adaptation to Thai culture and 

society of Korean residents, Korean male residents have higher adaptation level than 

females which is related with many studies which said that women are more assertive 

of their culture of origin and are slower than men at developing identifications with 

the host culture. 

   Age also shows effect of adaptation level of Korean residents in Bangkok. 

Since Younger person usually have less experiences in both life and work than older 

person, older Korean residents can adapt themselves better than younger one. 

 Occupations have effect on adaptation since it depends on the work that they 

do. The occupations which have more chances to interact with Thai local people like 

student, Korean language teacher reported higher adaptability. On the other hand, 

people who work in factory or company and also housewives that have less chance to 

interact with host nationals reported lower adaptability. 

  Surprisingly, education level does not have significant relationship with 

adaptation level.  

 Religion also does not have any significant relationship with adaptation level. 

Although Buddhism is Thailand's state religion, freedom to practice the religion 

of people is opened. Moreover Koreans themselves also establish their own religion 

communities which may make them feel at home. 

  Previous experience abroad does not have any significant relationship with 

adaptation level. The ones who said that they have previous experience aboard, 30.2% 

of them had previous experience in South East Asia while 69.8% had previous 

experience in other continents. The majority of them have previous experience in 

other continents which is far different from Thai culture and society. Since they lived 

in countries with distinct cultures to Thailand they may find it difficult adjusting with 

Thai culture despite they have abroad living experiences before.  

 Length of stay in Bangkok has significant relationship with adaptation level. 

The longer the Korean residents experience in Bangkok, the higher adaptation level 
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they have. This finding is same with work of Wilton & Constantine 2003 (cited in 

Ayoob & T Singh & Jan, 2011 ) that stated that the longer the sojourners stays in the 

host culture the lower are the cultural concerns and acculturation stress level.  

 Thai language proficiency has significant relationship with adaptation level. 

Since Thai people do not tend to speak English and cannot speak Korean at all, Thai 

language proficiency becomes important for all foreigners achieving their academic or 

work purpose and making new social network with Thai local people. Person who has 

better communication skills will be able to catch various information of the new 

culture which will be very useful in adapting to the new culture. 

 Korean ethnic identity has significant relationship with adaptation level. 

The higher Korean ethic identity they perceived, the lower adaptation level they have. 

This finding matches with Chow (2006)’s work which also found that ethnic-

identification was the significant factor associated negatively with the adaptation. In 

other words, sojourners who have strong sense of ethnic identity exhibited a more 

negative adaptation experience. 

 Perceived social support from Thai nationals has significant relationship with 

adaptation level. The more they perceive social support from Thais, the higher 

adaptation level they have. Kim (1988) explained that making relationships with local 

people can help new comers to adapt themselves to new environment well because 

emotional, informational and instrumental support make new comers feel safe and 

also provide them various type knowledge of the host culture and society. 

 Interaction with Thai nationals has significant relationship with adaptation 

level. Korean residents have more time and chances to learn and understand Thai 

culture and society by interaction with Thais. It does provide with the opportunity for 

developing an understanding of an adaptation to the new culture. 

 

Recommendations 

Based on the results obtained by this study, further suggested studies are as follows: 

1. Since this study use only quantitative method, some important deep 

detailed information or reasons about adaptation is lack. Therefore, for 

future studies, interview should be included.  

2. Korean residents in other cities should be studied and compared 
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อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวยีดนาม   ต าบลมุกดาหาร    อ าเภอเมือง      จงัหวดัมุกดาหาร 
 
ผู้วจิยั จ่าสิบต ารวจ สจัจา   หุ่นเลิศ, พนัต ารวจเอก ดร.การุณย ์บวัเผื่อน 

  รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน            
ต ารวจและชุมชน วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร   

ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  จ านวน 20 ราย ไดแ้ก่  

ปราชญช์าวบา้นผูมี้องค์ความรู้ในเร่ืองอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม  มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึง    

อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนามและน าขอ้คน้พบไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และ และโครงการเพ่ือสืบ

ทอดอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ใหมี้ความยัง่ยืนต่อไป ผลการศึกษามีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

ด้านคุณลกัษณะเฉพาะที่แสดงความเป็นตวัตน คนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ถูกสัง่สอนมาจากบรรพ
บุรุษเป็นทอดๆ อบรมสัง่สอนลูกหลานแบบคนไทย  ประหยดั อดทน ซ่ือสัตย ์ขยนัท ามาหากินสอนกนัมา
ตลอดทุกรุ่นให้ เคารพในกฎระเบียบของสังคมนั้นๆ ยอมรับในกติกาค่านิยมของสังคมทั้ งไทยและ
เวียดนาม  สอนลูกหลานให้ไม่ลืมบุญคุณแผ่นดินไทย มีการติดต่อค้าขายกันมาตั้ งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ มี
กิจกรรมและประเพณีเป็นตวัเช่ือม  มีการเรียนรู้วฒันธรรมคน ไทยเช้ือสายเวียดนามตอ้งยอมรับในกฎ
กติกาของสังคมไทย  การติดต่อคา้ขายท าใหเ้ขา้กบัทุกคนในสังคมได ้    มีการช่วยเหลืองานบุญต่างๆใน
สงัคม  

ด้านการด าเนินชีวิต  การไดส้ัญชาติไทยท าให้คนไทยเช้ือสายเวียดนามเขา้กบัสังคมไทยไดง่้าย  
การเกิดการโตท่ีประเทศไทยท าใหค้นรุ่นลูกรุ่นหลานเขา้กบัสังคมไดอ้ย่างกลมกลืน     ทุกคนถูกสอนใน
เร่ืองของการท ามาหากิน  การอยูก่ารกินกก็ลมกลืนเช่นเดียวกบัวิถีชีวิตชาวบา้นทัว่ๆไป  มีการสอนเด็ก  ใน
เร่ืองของการร้องเพลงยงัมีการฟ้อนร า  สอนศิลปะเวียดนาม   ส่วนใหญ่คนเวียดนามจะไม่ค่อยไดพ้กัผ่อน
เพราะท าแต่งาน  คนเวียดนามพอมีวนัหยุดก็จะพกัผ่อนอยู่กบับา้น เวลาว่างจะรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ี
สมาคมคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ช่วงไหนท่ีเป็นเทศกาลวนัว่างมกัจะชวนครอบครัวไปเท่ียวท่ีไกลๆ 
เปล่ียนบรรยากาศ  มีการมารวมญาติพูดคุยกนัภายในครอบครัว  ชวนลูกหลานไปท าบุญ  การแต่งตวัของ
คนไทยเช้ือสายเวียดนามในปัจจุบนัเป็นสากล  การแต่งกายดัง่เดิมคือชุด  อ๋าวหญ่าย จะใส่แต่ตอนเทศกาล   

ด้านภาษา การคา้ขายถา้คา้ขาย  กบัคนเวียดนามกจ็ะพูดคุยภาษาเวียดนาม เวลาอยูท่ี่บา้นพ่อแม่
สอนใหพู้ดภาษาเวียดนาม   ออกนอกบา้นกพ็ูดภาษาไทย    

ด้านวฒันธรรมและความเช่ือ คนไทยเช้ือสายเวียดนามมี การยึดถือและเคารพบรรพบุรุษ ต่อยอด
ประเพณีของเวียดนามใหเ้ขา้กบัความเป็นไทย การนบัถือระหว่างผูใ้หญ่ผูน้อ้ย   การสอนใหรู้้จกัการขยนั  
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ประหยดั  อดทน  ชาวเวียดนามใหค้วามส าคญัในเร่ืองความอาวุโส  มุ่งมัน่อดทนท ามาหากินผูใ้หญ่สอน
อะไรไปกต็อ้งเช่ือแลว้ท าตามอยา่งเร็ว   

ด้านศาสนา คนไทยเช้ือสายเวียดนามนบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ชาวเวียดนามทุกครัวเรือน
มีการนบัถือบรรพบุรุษ  คนเวียดนามนบัถือและศรัทธาในองค์โฮจิมินห์  นบัถือ     พระเจา้เยซู มีความ
ศรัทธาศาสนาคริสต์ การปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยพิธีกรรม เวลามีงานแต่งงานบ่าวสาวตอ้งมีการไหว้
บอกบรรพบุรุษก่อนจะออกเรือน เทศกาลกจ็ะมีการเสน้ไหวแ้บบจีน  

ด้านการประกอบอาชีพ คนเวียดนามรุ่นแรกๆ ประกอบอาชีพเป็นช่างไม ้ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง  
ช่างตีเหล็ก  ช่างเย็บผา้  อาชีพท่ีลูกหลานไดท้ าเป็นอาชีพรับราชการ  แพทย ์ เก่ียวกบัการคา้ขายมีการ
ถ่ายทอด เป็นรุ่นๆ  มีการสั่งสอนสืบต่อกนัมา  มีความกลา้คิด  กลา้ท ามากข้ึนคนเวียดนามส่วนใหญ่มี
ความรู้ทกัษะเร่ืองการคา้ขาย   ทกัษะเกิดจากการ สืบทอดโดยครอบครัว  ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ  ใชค้วามขยนั  ประหยดั 
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Identity of Vietnamese Thais in Mukdahan Sub-district,Mueang District, 

 Mukdahan Province 
 
Researeher:Pol.Sgt.Maj. Satja Hoonlert; Pol.Col. Garoon Buapheun, Ph.D. 

 Term Paper for Independent Study, Master in Management of Police and 

Community Service, College of Local Administration, Khon Kaen University 

 
Abstract 

The research study on the identity of Vietnamese Thais in Mukdahan sub-

district, Mueang district, Mukdahan province has applied the qualitative research 

methodology by conducting in-depth interviews with 20 keyinformants of local 

scholars with thorough knowledge in the identity of Vietnamese Thais. The objective 

is to study the identity and to elaborate the findings into strategies and projects to 

achieve the sustainability of Vietnamese Thais’ identity. There are discoveries as 

follows:  

In specific characteristic for identity: Vietnamese Thais are taught by their 

ancestors in Thai traditional ways which value qualities like frugality, tolerance, 

honesty, and diligence. They are told to respect the rules of the country they live in as 

well as the social values of both Thailand and Vietnam. Moreover, they regard 

Thailand as the land that gives them so much gratitude and the two countries have 

shared a great deal of history, notably in trade, together. Cultural activities and custom 

bound the people together in which Vietnamese Thais learn the local social norms and 
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get along well with everyone via trade. They also participate in various alms-giving 

events.    

In lifestyle: Getting Thai citizenship helps Vietnamese Thais to easier adapt 

themselves to Thai society. For their descendants, being born and raised in Thailand 

also enables them to assimilate into the society easily. Everyone is taught to work and 

live like other people while traditional Vietnamese dance and art are taught to 

preserve the cultural heritage. For Vietnamese people, they usually stay at home when 

they have free time or get together for activities at Vietnamese Thais Association. 

They might be taking trips to somewhere during long holidays and might round up 

their family for a gathering or merit-making. Vietnamese Thais nowadays dress in a 

fashion way but will wear their traditional costume or “Ao Dai” only in festivals.   

In language: They use their native language when speaking with fellow 

countrymen and when they are at home with family. Otherwise they speak Thai when 

they go out.  

In culture and beliefs: Vietnamese Thais, like Thai people, respect their 

elders. They are also taught to be hard-working, frugal, and tolerant. Moreover, they 

really value seniority and are committed to the hard-working life. They also believe in 

the elders’ teachings and act according to them.  

In religion: The majority of Vietnamese Thais practices Buddhism. Every 

Vietnamese descent respects the ancestors and puts faith in Ho Chi Minh. Some might 

practice Christianity. Many rites are performed to express their homage to the sacred 

beings. When it comes to weddings, the couple will perform a rite telling                

their ancestors before continuing. Chinese-style sacrifice rites also take place.  

             In career: The first generation of Vietnamese Thais was either carpenter, 

construction worker, blacksmith, or sewer while their descendant became bureaucrats, 

doctors, or businessmen. With the pass-on knowledge in trade, most Vietnamese are 

very skilled in the business and continue their fortune in the family on the basis of 

diligence and frugality 

 
Keywords: identity, Vietnamese Thais  

 

บทน า 
  “ชาวไทยเช้ือสายญวน” บา้งอาจปรากฏว่า แกว หรือ เวียดนาม หน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงใน

ประเทศไทย ในปัจจุบนัชาวไทยเช้ือสายญวนแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ ญวนเก่า และญวนใหม่ ซ่ึงปัจจุบนั
กลุ่มญวนเก่าไดอ้พยพจากแหล่งท่ีอยู่อาศยัเดิม  (http://th.wikipedia.org/wiki/สืบคน้เม่ือ 9 ตุลาคม)
ในจงัหวดัมุกดาหารมีชาวไทยเช้ือสายเวียดนามอยู่เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลมีชาวไทย
เช้ือสายเวียดนามอยูป่ระมาณ 5 – 6 พนัคน  ชาวเวียดนามในจงัหวดัมุกดาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ชาวเวียดนามเดิม และชาวเวียดนามอพยพ 1) ชาวเวียดนามเดิม คือ ชาวเวียดนามบางคนท่ีบรรพบุรุษอพยพ
เขา้มาในอดีต ต่อมาชาวเวียดนามเหล่าน้ีไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นคนต่างดา้วอาศยัอยูใ่นประเทศไทยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายถึงชั้นลูกหลานกไ็ดน้บัถือสญัชาติไทย 2) ชาวเวียดนามอพยพ  คือ เม่ือฝร่ังเศสปกครองอินโด
จีนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี  2  กองทพัญ่ีปุ่นเขา้มายึดครองอินโดจีนทั้งหมด ลาวและเวียดนามหลายหม่ืน
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คนอพยพโยกยา้ยขา้มแม่น ้าโขงเขา้มาอาศยัล้ีภยัอยู่แถบชายแดนใน  พ.ศ.2488 การสู้รบสงบลง ลาวจึงได้
อพยพกลบัประเทศแต่ชาวเวียดนามเป็นจ านวนมากไม่ยอมอพยพกลบั จึงมีลูกหลานเป็นชาวเวียดนามมา
จนถึงปัจจุบนั (สุรจิตต ์จนัทรสาขา,2543)   

ชาวเวียดนาม หรือชาวญวนเหล่าน้ี เม่ือไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัพระบรมโพธิสมภาร ไดมี้ความร่มเยน็ 

ท ามาหากิน มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และกลมกลืนไปกบัคนไทย จนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน กลายเป็นชาว

ไทยเช้ือสายญวณ ท่ีมีวิถีชีวิต มีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีผสมผสานจนกลายเป็น  อตัลกัษณ์  บางอย่างก็เกิด

การผสมกลมกลืนกบัชาวไทยทอ้งถ่ิน ณ ท่ีนั้น บางอย่างก็ยงัคงอตัลกัษณ์ของเดิมไว ้ บางอย่างก็มีการ

ประยุกต์คล่ีคลายจนกลายมาเป็นความเฉพาะถ่ิน ทั้งวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ รวมไปถึงอาหาร      

การกิน ท่ีมีความพิเศษ แสดงถึงความเป็นคนไทยญวณ แห่งเมืองมรุกขนคร ในยุคปัจจุบนั เช่น วฒันธรรม

ทางอาหาร ชาวเวียดนามไดค้งเอกลกัษณ์วฒันธรรมการกิน สืบต่อกนัมา ซ่ึงวฒันธรรมการกินของชาว

เวียดนามจะรับประทานขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั และในแต่ละเมนูมกัจะมีผกั เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั 

เช่น แหนมเนือง เม่ียงทอด และ เฝอ ( ก๋วยเต๋ียว ไดรั้บอิทธิพลมาจากจีน และไดป้รับปรุงจนมีเอกลกัษณ์

เป็นของตวัเอง ) คนไทยเช้ือสายเวียดนามนั้นจะผูกพนัวิถีการกินอยู่กบัประเพณี ความเช่ือ ซ่ึงลกัษณะ

ประเพณีวฒันธรรมของชาวเวียดนามจะมีความผสมผสานระหว่างความเป็นคริสต์ชนกบัประเพณีแบบ

ชาวจีน เช่นชาวเวียดนามท่ีเคร่งศาสนามกัจะไปโบสถทุ์กวนัอาทิตย ์แต่เม่ือตรุษจีน หรือเทศกาลส าคญั

ต่างๆ ก็จะเฉลิมฉลองไม่ต่างกบัชาวจีนเช่นกนั ช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายเวียดนามแต่งกาย

ในเทศกาลตรุษจีนชาวเวียดนามจะนิยมแต่งชุด อ๋าวหญ่าย อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเวียดนาม แลว้ก็มีการ

ท าขา้วตม้ญวณ  ท าจากขา้วเหนียว ไส้ถัว่เขียวผสมหมูสามชั้น ห่อดว้ยใบตอง แลว้น าไปน่ึงขา้มคืน  แจก

ตามบา้นต่าง ๆ ท่ีมาเยือน หรือ ไปเยือน คนไทยเช้ือสายเวียดนามบางคนกจ็ะท าแจกลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นชาว

เช้ือสายเวียดนามดว้ยกนั หรือท่ีเป็นคนไทยหรือคนเช้ือสายใดโดยร้านคา้ต่างๆในจงัหวดัก็จะท าการปิด

เกือบทุกร้านเพ่ือไปพบปะญาติพ่ีน้อง (http://marukkhanakhonprovince.blogspot.com/สืบค้น

เม่ือ 10 ตุลาคม 2556 )  

การปรับตวัของคนญวนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ขา้กบัวิถีชีวิตในสังคมไทยเป็นไปในแนวทางท่ี
แตกต่าง   ไปจากชาวญวนท่ีนบัถือพุทธศาสนาท่ีอพยพเขา้มาในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมาก  
แมก้ระทั้งเม่ือไม่นานมาน้ีก็ยงัปรากฏว่าคนญวนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ยงัไม่ยินยอมให้ลูกหลานแต่งงาน
กบัคนเช้ือชาติอ่ืน  และมีจ านวนมากท่ียงัใชภ้าษาญวนในหมู่พวกท่ีอพยพเขา้มาในสมยัหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคนญวนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าง
เคร่งครัด  ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากความแตกต่างในดา้นศาสนานั้นเอง  จึงท าใหผ้สมกลมกลืนเป็นคนไทย
ค่อนขา้งยากกวา่พวกนบัถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกบัคนไทย   (พล  อฐันาค,2543) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1909 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



การเปล่ียนแปลงของมนุษย ์มกัจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายและตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรเพ่ือท่ีจะเขา้ใจ
กนั  จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ท าให้ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับและมองภาพคนไทยเช้ือสาย
เวียดนามในเขตต าบลมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร ดว้ยสายตาท่ีเป็นมิตรมากข้ึนคนทั้งสองวฒันธรรมท่ี
มีอตัลกัษณ์  ไดผ้สมผสานระหว่างไทยกบัเวียดนามใหส้ามารถอยู่ดว้ยกนัเขา้ใจกนัมากข้ึนอย่างมีสุข  ซ่ึง
เป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ  (จตุพร  ดอนโสม:2551) 
 ดงันั้น ผูวิ้จยัมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาเร่ืองถึงอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบล
มุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร เพ่ือน าขอ้คน้พบในการศึกษา ไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือใหอ้ตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนามคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
อตัลกัษณ์ ไม่มีบนัทึกไวใ้นพจนานุกรม แต่มีต าราหลายเล่มใหค้วามหมายค าว่า อตัลกัษณ์ไวว้่า

คุณลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีของลกัษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น 
คุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงความเป็นตวัตน   การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพเช้ือชาติ   ภาษา วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน และศาสนา  ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีไม่ทัว่ไปหรือสากลกบัสังคม อ่ืนๆ จากความหมายขา้งตน้สามารถ
จ าแนกองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

1. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ท่ีแสดงความเป็นตวัตนความเป็นตวัตนเกิดจากการอบรมสั่งสอนใหรู้้
ระเบียบของสังคม  เป็นการท่ีบุคคลยอมรับเอาค่านิยมของกลุ่ม  ซ่ึงเป็นผลจากการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
มีการปรับความตอ้งการและการกระท าของตนเองให้เขา้กลุ่ม  ตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีสังคมก าหนดหรือ
ยอมรับ  ซ่ึงมนุษยต่์างกบัสัตวก์็เพราะความมีตวัตน  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  I  เป็นส่วนท่ีบุคคล
แสดงออกไม่ใช่เป็นความตอ้งการของสงัคม Me เป็นส่วนท่ีรับเอาทศันคติ  ความคิด  ความอ่าน  กฎเกณฑ ์
ระเบียบ  ประเพณีท่ีมีอยู่มาเป็นของตนโดยไม่คดัค้าน  เป็นการยอมรับตามความต้องการของสังคม  
(สุพตัรา  สุภาพ,2529)   

2. ดา้นการด าเนินชีวิต  รูปแบบการด าเนินชีวิต (หรือเรียกทบัศพัทว์่า ไลฟ์สไตล)์ หมายถึง วิถี
การด าเนินชีวิตของบุคคล โดยท่ีลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตวับ่งบอกถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
แต่ละแบบ พฤติกรรมในการเขา้สงัคม ในการบริโภค ในการหาความบนัเทิง การพกัผ่อนหย่อนใจใชเ้วลา
ว่าง และการแต่งตวั ลว้นเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูก
ด าเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจ าท่ีกระท าส่ิงต่าง(http://th.wikipedia.org / สืบคน้เม่ือ 7 พฤศจิกายน 
2556 ) 

 3. ดา้นภาษา   ภาษาในความหมายอย่างกวา้ง หมายถึง กริยาอาการท่ีแสดงออกมา แลว้สามารถ
ท าความเขา้ใจกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสัตว ์หรือสัตวก์บัสัตว ์ส่วนภาษาใน
ความหมายอยา่งแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารกนัเท่านั้น แต่ภาษา แบงออกไดเ้ป็น 2 อย่าง 
ไดแ้ก่  1) ภาษาพูด เป็นภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัมีความละเอียด และลึกซ่ึง   มีเสียงหนกัเบาใหค้วามรู้สึก

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1910 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



หรืออารมณ์ของผูพู้ดและสามารถบรรยายใหเ้ห็นภาพไดเ้ป็นอย่างดี  2) ภาษาท่าทาง เป็นภาษาท่ีมีความหมาย
ในตวัหรือใช้ควบคู่กบัการพูดเพ่ือท าให้ภาษาท่ีใช้มีประสิทธิภาพ  เห็นเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาได ้ภาษา
ท่าทางมีมากมายนั้นเป็นความจริง  ดงัจะยกตวัอย่างภาษาท่าทางท่ีเป็นเหลกัๆ มาประกอบให้เห็นชดัเจน
ดงัต่อไปน้ี 2.1 ภาษาจากสายตา เช่น  แสดงความรู้สึกโดยใชส้ายตา  แสดงออกไดท้ั้งชอบและไม่ชอบ  2.2 
ภาษาจากกลา้มเน้ือของใบหนา้   เช่น การเลิกค้ิว  การท าจมูกย่น  การยิ้ม  การขบกราม  กดัฟัน  ฯลฯ 2.3 
ภาษาจากกลา้มเน้ือของใบหนา้  เช่น การบิดมือ  การก ามือแน่น  การหกัน้ิวเบาๆ หรือการท ามือเป็นรูปร่าง
ต่างๆ 2.4 ภาษาจากร่างกาย เช่น การยืนแบบผูมี้อ  านาจ  ยืนแบบผูด้อ้ยกว่า  ยืนแบบผูท้อดอาลยั  การนัง่  ก็
มีการนัง่ฟังดว้ยความสนใจหรือนัง่ฟังแบบทอดอาลยั  เบ่ือหน่าย  การนัง่ไขว่หา้งก็มีความหมายเช่นกนัว่า
มีความเคารพหรือความเป็นกนัเองต่อคู่สนทนามากนอ้ยแค่ไหน (ทองอินทร์  วงศ์โสธร,ธรรมรส  โชติ
กญุชร,วจิตร ศรีสอว้น,2546)  

4.วฒันธรรมและความเช่ือวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ซ่ึง
หมายรวมถึงความคิด ศิลปะ  วรรณคดี  ดนตรี  ปรัชญา  ศีลธรรม  จรรยา  ภาษา  กฎหมาย ความเช่ือ  ขนม
ธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ซ่ึงถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นต่อๆ มาเป็นเร่ืองของการเรียนรู้จาก
คนกลุ่มหน่ึงไปยงัคนอีกกลุ่มน่ึง  ซ่ึงถา้ส่ิงใดดีก็เก็บไว ้ ส่ิงใดควรแกไ้ขกนัใหดี้ข้ึนเพ่ือจะไดส่้งเสริมใหมี้
ลกัษณะท่ีดีประจ าชาติต่อไป  ในลกัษณะน้ีวฒันธรรมจึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความเจริญงอกงาน  ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  และศีลธรรมอนัดีงานของประชาชน สรุปแลว้  วฒันธรรมหมายถึง การด าเนินชีวิต
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความความเจริญงอกงาน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
ศีลธรรมอนัดีงานของประชาชน(พวกเพชร สุรัตนกวีกลุ, เฌอมาเลย ์ ราชภณัฑารักษ,์ 2545 )  

5. ดา้นศาสนา   ศาสนาคือความเช่ือคือความเช่ือและการยอมรับในคุณค่าอนัสูงส่งท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ศาสนาในฐานะส่วยบุคคลมีองคป์ระกอบอยู่ 3 อย่าง
คือ1) มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (The Sacred ) ท่ีศาสนิกชนเช่ือและยึดว่าเป็นท่ีพ่ึงอนัประเสริฐ  มีปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิตและเป้าหมายสูงสุด  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของศาสนา ศาสนาใด
สามารถสร้างและคงความศรัทธาใหศ้าสนิกชนเช่ือและเล่ือมใสไดม้ากเท่าใด  ศาสนานั้นๆ จะมีผูน้บัถือ
มาก ศาสนิกชนจะใหค้วามส าคญัทางดา้นพิธีกรรมต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะไดรั้บการย  าเกรงและ
ไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรง  ตอ้งผ่านบุคคลพิเศษเช่น นกับวช  หมอผี เจา้เขา้ทรง  หรือผ่านพิธีกรรม
ตลอดจนส่ิงเหนือธรรมชาติ จะไดรั้บการยอมจากคนส่วนใหญ่ว่าเป็นส่ิงศกัดสิ์ทธ์ท่ีควรแก่การกราบไหว้
บูชายิ่งกวา่สมณะผูเ้คร่งในทางวินยั  2) มีความศรัทธา (Faith) ความศรัทธาเป็นเร่ืองของความเช่ือ ความรู้
ความช่ืนชมศรัทธาในระดบัสูงท่ีเรียกว่า  ปสาทะ  เป็นความเช่ือโดยปราศจากขอ้สงสัย  เช่ือดว้ยอารมณ์
ความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งการค าพิสูจน์ใดๆ  ทั้งส้ิน  ผูท่ี้มีความศรัทธาสามารถอุทิศทุ่มเทให้กบัส่ิงนั้นๆ ไดด้ว้ย
ชีวิต  โดยไม่ตอ้งการฟังโตแ้ยง้ และไม่ตอ้งการความจริง  3) มีการปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยวิธีกรรม 
(Ritual) เม่ือมนุษยมี์ความเช่ือ  มีศรัทธา  ต่อส่ิงท่ีตนเช่ือวา่เป็นคุณค่าอนัสูงส่งนั้น  เขาจะปฏิบติัต่อส่ิงนั้น
ดว้ยการให ้คือ  การใหท้างจิตรใจดว้ยการมอบความรักความจงรักภกัดี  ใหค้วามเกรงใจ  การใหท้างวาจา
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เช่นการสวดสรรเสริญยกยอ่งท่ีอยู่เหนือค าวิจารณ์และขอ้พิสูจน์  นากจากน้ียงัมีการใหใ้นทางกายดว้ยการ
กระท า  เช่นการกราบไหวบู้ชา การถวายส่ิงของเคร่ืองไหว ้ เป็นตน้ (สุวฒัน ์จนัทรจ านง , 2540 )  

6.ดา้นการประกอบอาชีพ   อาชีพ หมายถึง การท ากิจกรรม การท างาน การประกอบการท่ีไม่เป็น
โทษแก่สงัคม และมีรายไดต้อบแทน โดยอาศยัแรงงาน ความรู้ ทกัษะ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการ แตกต่าง
กนัไป (http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42033/42033-1.htm  สืบคน้เม่ือ 9 พฤศจิกายน 2556 )  

ประวติัศาสตร์ของชาวเวียดนาม  เป็นเร่ืองราวของความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากการ รุกราน 
การยึดครอง การปฏิวติั และการไดรั้บอิสรภาพ จากบนัทึกทางอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดนั้น ดินแดนของ
ชาวเวียดนามตอ้งเผชิญกบัการรุกรานซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจากจีนทางทิศเหนือ  ประวติัศาสตรNสมยัโบราณของ
ชาวเวียดนาม  จึงผูกพนัอยู่กบัชีวิตของชาวเวียดนามและเก็บรักษาไวใ้นรูปของ  นิทานพ้ืนบา้น ต านาน   
และบทเพลงท่ีนิยมร้องกันทั่วไป   จากหลักฐานทางวฒันธรรมท่ีค้นพบบริเวณทางตอนเหนือของ
เวียดนาม ดงัจะเห็นไดจ้าก เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ค าศพัท ์ประเพณีและพิธีกรรมท่ีจ าเป็นบางอย่าง เช่น   การ
ท าฟันใหเ้ป็นสีด า เทศกาลเก่ียวกบัน ้า การสกัร่างกาย หมากและตน้น ้ามนัเขียว   ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั การชน
ไก่  และการปลูกหม่อน ท าใหท้ราบวา่  กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม แต่ดั้งเดิมนั้น 
คือ เมลานีเซียน เนกรีโตส ออสาราลอยด์ และมองโกลอยด์ ซ่ึงกลุ่มชาติพันธ์ุ อิน โดนีเซียน และ
มองโกลอยดมี์จ านวนมาก   ชาวเวียดนามมีวิวฒันาการมาจากการผสมผสานของเผา่พนัธ์ุต่างๆ มาเป็นเวลา
นบัพนัปี   ซ่ึงการผสมผสานของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ  นั้นเป็นผลมาจากการรุกรานของจีนท่ีเกิดข้ึนหลาย
คร้ัง จากการศึกษาเพลงพ้ืนบา้นในเขตภูเขาของเวียดนามเหนือ  และจากชายฝ่ังตอนเหนือของเวียดนาม
กลาง ท าใหท้ราบวา่ชาวเวียดนามมีถ่ินก าเนิดอยูบ่ริเวณดินดอนสามเหล่ียมปาก     แม่น ้ าแดง  จึงเป็นไปได้
อย่างมากว่าชาวพ้ืนเมืองพวกแรกของชาวเวียดนาม  มีก าเนิดมาจากกลุ่มชน หลายกลุ่ม โดยกลุ่มชนท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ ชาวหุ่ง (Huhg) หรือหลาก (Lac) ซ่ึงมีความเช่ียวชาญใน การเพาะปลูกขา้วในท่ีลุ่มและ
ประดิษฐก์ลองส าริด ชาวหุ่งจะอาศยัอยูบ่ริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากน ้าแดงและภาคกลาง นอกจากน้ียงัมี
ชาวเมือง (Hung) ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทือกเขาและท่ีราบลุ่ม  (อาทิตติยา  ดงัเจริญ,2548)       

ลกัษณะการเขา้มาในประเทศไทยของชาวเวียดนาม   การถูกกวาดตอ้นเขา้มาในฐานะเชลยศึก
สงคราม     ประเพณีการจบัขา้ศึกเป็นเชลยกลบับา้นเมืองนั้น แทจ้ริงแลว้เป็นจุดมุ่งหมายอนัส าคญั ยิ่งของ
การท าสงครามของประเทศไทย และประเทศใกลเ้คียง เพราะไม่เป็นแต่เพียงการทอนก าลงั ของฝ่ายขา้ศึก
ในการท าสงครามคร้ังต่อไป แต่ยงัเป็นการทดแทนพลเมืองท่ีสูญเสียไปในระหว่างการ รบดว้ย และเพ่ือ
เป็นรางวลัแก่แม่ทพันายกองให้รับเอาเชลยนั้นไปเป็นทาส  นอกจากนั้นถือว่า  ก าลงัคนเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศดว้ย   การท าสงครามระหวา่งไทยและเวียดนามก็เช่นกนั คราวใดท่ีไทยชนะ
ก็จะกวาดตอ้น เชลยเวียดนามมาไวใ้นเขตไทย การกวาดตอ้นชาวเวียดนามปรากฏในสมยัสมเด็จพระเจา้
กรุงธนบุรีว่า  ในปี พ.ศ. 2314 ทรงน ากองทพัเขา้โจมตีเมืองบนัทายมาศ หรือเมืองฮา เตียน  (Ha Tien) 
และทรง ฆ่าฟันชาวเวียดนามในเมืองบนัทายมาศเสียเกือบส้ิน เวน้แต่พวกไม่เป็นภยั คือ พวกเขา้รีตหรือ
นบั ถือศาสนาคริสตท่ี์แก่ชรา ถูกกวาดตอ้นเขา้มามีจ านวน 46 คน และใหอ้ยู่รวมกบัพวกถือศาสนา คริสต์
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ในธนบุรี ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไทยไดท้ าสงครามกบัเวียดนามยืดเยื้อ ถึง  15 ปี ซ่ึง
ตรงกบั รัชกาลของพระเจา้มิงห์หม่าง  (Minh Mang) พระเจา้  เถ่ียว ตรี (Thieu Tri) และพระเจา้ต้ือ 
ด๊ึก (Tu Duc) แห่งเวียดนาม   นอกจากจะใชก้ารบงัคบักวาดตอ้นในคราวศึกสงครามแลว้ การเกล้ียกล่อม
กวาดตอ้นเขา้ เขตประเทศไทยก็เป็นอีกวิธีหน่ึง ท่ีท าใหไ้ดช้าวเวียดนามเป็นจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2377 
เม่ือกอง ทพัไทยมาถึงคลององเจือง ไดใ้ชบ้าทหลวงมีช่ือวา่ เป๋ ซ่ึงมาพร้อมกบัพระยาวิเศษสงครามหวัหนา้
หมู่บา้นเขมรเช้ือสายโปรตุเกสท่ี ต าบลสามเสน เป็นผูเ้กล้ียกล่อมไดพ้วกเวียดนามเขา้รีตท่ีตั้งบา้น เรือนอยู่
คลององ เจืองมาไดท้ั้งหมดประมาณ 300 คนเศษ ต่อมาก็ไดเ้วียดนามเขา้รีตในเมือง โจว ด๊อกมาเพ่ิมเติม 
พวกเวียดนามเขา้รีตเหล่าน้ีเม่ือมาถึงกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัพระราชทานท่ี
เหนือบา้นเขมรริมวดัส้มเกล้ียง เพ่ือให้เป็นท่ีอาศยัและให้สักเขา้หมวดพวก เวียดนามว่า ญวนสวามิภกด์ิั    
นอกจากเขา้มาดว้ยเหตุเพ่ือล้ีภยัและถูกกวาดตอ้นเป็นเชลยแลว้ ยงัมีอีกกรณีหน่ึงคือ เวียดนามเมืองพุทไธ
มาศ ซ่ึงข้ึนตรงต่อไทยในฐานะประเทศราชในสมยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี และ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระยาราชาเศรษฐีเจา้เมืองซ่ึงเป็นชาวเวียดนาม  เม่ือเขา้มาในเมืองหลวงไดพ้าบริวาร
อาศยัอยู่ท่ีตรอกพระยาไกรหรือสัมเพง็ในปัจจุบนั จนกระทัง่เม่ือ พระยาราชาถึงแก่อสัญกรรม จึงถูกไล่ท่ี
เพ่ือท าตลาดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานท่ีใหม่ใหพ้วกเวียดนามอาศยัอยู่ใตว้ดั
สามเพง็ หรือวดัประทุมคงคาราม แต่อยา่งไรกดี็เวียดนามบริวารเจา้เมืองพทุธไธมาศน้ีเขา้ใจว่าคงมีจ านวน
ไม่มากนกั  (อาทิตติยา  ดงัเจริญ,2548 อา้งถึง ผสุดี  จนัทวิมล,  2541 : 34-38)   

บทบาททางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรมของชาวเวียดนามในประเทศไทย   1. ลกัษณะ
การประกอบอาชีพของชาวเวยีดนามในประเทศ 

การประกอบอาชีพของชาวเวียดนามในประเทศไทยอาจพิจารณาแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  รับ
ราชการและไม่ไดรั้บราชการ  พวกเวยีดนามท่ีเขา้รับราชการไดป้ระจ ากรมกองตามความสามารถซ่ึงส่วนใหญ่ท า
หนา้ท่ีเป็นทาหาร   นอกจากนั้นก็เป็นล่าม  หมอยาและช่าง  ในท่ีน้ีจะกล่าวแต่เฉพาะลกัษณะการประกอบอาชีพท่ี
ไม่ใช่ขา้ราชการ 

ในสมยั ราชการท่ี 4 ชาวเวียดนามในประเทศไทย  ชาวเวียดนามท่ีเขา้มาอาศยัพระบรมโพธิสมภาร ใน
ภาคกลาง  และภาคตะวนัออก จะตอ้งผลดัเวรเขา้ประจ ากรมกองเพ่ือฝึกหัดหรือท าการต่างๆ  แมจ้ะไม่ไดรั้บ
ดอกเบ้ียหวดัเงินปีก็ตาม และจะตอ้งประกอบอาชีพอ่ืนๆ  เม่ือว่างจากประจ าการตามเวรเน่ืองจากเงินท่ีไดรั้บ
พระราชทานนั้น  ไม่เพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพให้ตลอดได ้ ส่วนพวกเวียดนามท่ีอาศยัตามภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
หรืออพยพเขา้มาหลงัสมยัราชการท่ี  4 นั้นไม่ตอ้งเขา้เวรประจ ากรมกอง  แต่ถูกจดัเป็นหมวดหมู่เกณฑท์ าราชการ
เป็นคร้ังคราวหรือเก็บส่วยหรือเงินค่าราชการอาชีพส าคญัของชาวเวียดนามไดแ้ก่  กสิกรรม  หรือเป็นชาวนา
ชาวไร่  ชาวประมง ช่างฝีมือ และคา้ขาย  การท่ีชาวเวยีดนามมีอาชีพเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
ซ่ึงเป็นแบบมรสุมคลา้ยคลึงกบัเวยีดนาม  เพราะชาวเวยีดนามมีความสามารถดัง่เดิมถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว  อาชีพหลักของคนไทยคือท าไร่  ไถ่นา และด้วยผื่นแผ่นดินไทย  
กวา้งขวาง  เกินก าลงัคน  จึงไดมี้การกวาดตอ้นพวกเวียดนามเขา้มาอาศยัในประเทศประสงคใ์ห้ช่วยบ ารุงดินให้
เจริญ  นอกจากนั้น  แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ของไทยก็เป็นมูลเหตุจูงใจให้ชาว  เวียดนามเขา้มาอาศยั  ท ากินดว้ย  
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ดงันั้นชาวเวียดนาม  ส่วนใหญ่  จึงมีอาชีพกสิกรรม  ชาวเวียดนามในภาคกลางโดยเฉพาะท่ีอยู่ในตวัเมืองพา
กนัอพยบออกไปท าไร่ท านาตามหัวเมืองเม่ือวา่งเวน้ราชการ  เช่น  เวียดนามท่ีต าบลสามเสนและบางโพ  อพยพ
จากกรุงเทพฯไปอยูสุ่พรรณบุรี  และทางภาคเหนือเป็นตน้  ส่วนพวกเวียดนามทางตะวนัออกเช่นจนัทบุรี   ตราด
และปราจีนบุรี  ก็นิยมท าไร่และสวนผลไมช้นิดต่างๆ  บริเวณรอบตวัเมือง(อาทิตติยา  ดงัเจริญ,2548 อา้งถึง      
ผสุดี  จนัทวิมล,  2541 : 34-38)   

นอกจากอาชีพกสิกรรมแลว้  อาชีพส าคญัถดัมาคืออาชีพการประมง  หลกัฐานในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมกลา้ฯไดก้ล่าวถึงชาวเวียดนามกบัการประกอบอาชีพประมงมากกว่าอาชีพอ่ืน  ทั้ งประมงน ้ าจืดและ
น ้ าเคม็  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  เม่ือกล่าวถึงชาวเวยีดนามในเมืองจนัทบุรี  เน่ืองจากเมืองจนัทบุรีอยูติ่ดทะเล  จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีชาวประมงในจันทบุรีส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนาม  ชาวเวียดนามจะท าการประมงตามฤดูกาล  
นอกจากอาชีพกสิกรรมและช่างผีมือ  ฤดูหาปลาส าหรับจนัทบุรีนั้นถือเอาเกณฑต์ามชาวประมงเวยีดนาม  คือ  ราว
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมซ่ึงจะมีปลาชุกชุมเป็นพิเศษ  พวกเวยีดนามเองจะออกไปหาปลาไกลถึงเกาะกง  ชาว
เวยีดนามมีวญิญาณของชาวประมง และช านาญทะเลมากกวา่คนไทย  ในเวียดนามถือวา่การประมง  เป็นอาชีพท่ี
ท าประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดตามสภาพภูมิประเทศ   เวียดนามนั้นทางตะวนัออกติดทะเลโดยตลอด  
ชาวประมงเวียดนามอยู่รวมกนัเป็นหมู่บา้นเรียงรายตามแนวชายฝ่ังหันหน้าออกสู่ทะเล เมืองมุกดาหารตั้งเป็น
เมืองมาตั้งแต่  พ.ศ.2313  ในสมยักรุงธนบุรีและเป็นเมืองอยูถึ่ง 137 ปี ต่อมาจึงไดถู้กยบุลงเป็นอ าเภอมุกดาหาร
ข้ึนกบัจงัหวดันครพนมอยูถึ่ง 75 ปี ก่อนจะไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นจงัหวดัท่ี  73 เม่ือวนัท่ี  27 กนัยายน  พ.ศ.
2525 ปัจจุบนัแบ่งการปกครองออก เป็น 7 อ าเภอ 57 ต าบลและ  490 หมู่บา้น  ซ่ึงอาจจะเป็นจงัหวดัเล็กๆ จงัหวดั
หน่ึงในภาคอีสาน  แต่วา่ในอดีตเมืองมุกดาหารเคยเป็นเมืองชายแดนปลายพระราชอาณาเขตท่ีเคยมีอาณาเขตกวา้ง
ใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าโขง  เคยทูลเกลา้ฯ  ถวายราชบรรณาตน้ไมท้อง  ตน้ไมเ้งินเสมือนหน่ึง
เมืองประเทศราชตั้งแต่ราชการท่ี 4 เป็นตน้มา  เมืองมุกดาหารตอ้งสูญเสียดินแดนทางฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขง (ฝ่ังลาว) 
ให้แก่ฝ ร่ัง เศสเ ม่ือ  ร .ศ.112 (พ.ศ.2436)  ไปถึง  3  ใน 4  ส่วน  ปัจ จุบันจึงเ ป็นจังหวัด เล็กๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัมุกดาหาร  มีชนเผ่าไทยต่างๆ  อาศยัอยู ่  9 เผ่าคือ ไทยลาว ผูไ้ทย  ข่า  กะเลิง  กุลา  
โซ่  แสก   และคนเวียดนาม  ซ่ึงเป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ีมีอยูจ่  านวนมากโดยเฉพาะในเขตเทศบาล  มีชาวไทยเช้ือสาย
เวยีดนามอยูป่ระมาณ  5-6 พนัคน  ชาวเวยีดนามในจงัหวดัมุกดาหารแบ่งเป็น 2  ประเภท  คือ ชาวเวยีดนามเดิมกบั
ชาวเวยีดนามอพยพ (พล  อฐันาค,2543) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั     
1 เพ่ือศึกษาถึงอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  จงัหวดั

มุกดาหาร 

2 เพ่ือน าขอ้ค้นพบท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือสืบทอด          

อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  ให้มีความยัง่ยืน

ต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยั  เร่ืองอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนามในเขต  ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง   จงัหวดั
มุกดาหาร ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงเร่ืองอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนามในเขต  ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง   
จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงเป็นชุมชนท่ียงัคงอตัลกัษณ์ความเป็นคนเวียดนามไวไ้ดอ้ยา่งดี   อีกท่ีหน่ึง  ในจงัหวดั
มุกดาหาร โดยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็
การวิจยัในคร้ังน้ี คือ   
 1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองจงัหวดั
มุกดาหาร 
 2.ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั คือ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคนไทยเช้ือ
สายเวียดนาม   รวมจ านวน 20 ราย ท่ีก าหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในเขตพ้ืนท่ีต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมุกดาหาร ใชก้ารศึกษาแบบจดบนัทึกพร้อมทั้งขออนุญาตบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์จากแนวค าถาม  
จากกรอบแนวคิด  
 
 

วธิีการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยั คือ การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) 

กลุ่มประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ในต าบล
มุกดาหาร อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informants) 
 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญัจากกลุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจงใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวิจยัมีผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ปราชญช์าวบา้นจ านวน 20  ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และช านาญในเร่ือง       
อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ต าบลมุกดาหาร  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  ใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลแบบ   การคดัเลือกจากตวัแทนผูน้ าชุมชนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  และจากกลุ่มอาชีพต่างๆท่ีมี
ความรู้ดา้นอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี   
 1.การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้างแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
 2.ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกดงักล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบว่าแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึกนั้นถูกตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี 
 3.เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเขา้ใจ
และเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรคนไทยเช้ือสายเวียดนามในต าบล
มุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใหอิ้สระ
กบัผูต้อบค าถามโดยมุ่งเนน้ถึงองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม เพ่ือความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) การเกบ็รวบรวมในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขออนุญาต
บนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้
 

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
เม่ือไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก  และจากแนวทางการสัมภาษณ์

ระดบัลึก  แลว้ผูศึ้กษาจะท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  เพ่ือการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา

เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดยุทธศาสตร์และ  นโยบาย  เพ่ือสืบทอดอตัลกัษณ์ของคนไทย

เช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  ใหมี้ความยัง่ยืนต่อไป 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ผูว้ิจยั

คน้พบทอดอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร ในดา้น
ต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี         

 ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงความเป็นตวัตน  คนไทยเช้ือสายถูกสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษเป็น
ทอดๆ มีการอบรมสั่งสอนลูกหลานแบบคนไทย  เคารพกฎระเบียบของสังคม  สอนให้รู้จกัประหยดั 
อดทน พอประมาณ ซ่ือสัตย ์ขยนัท ามาหากิน  และเนน้เร่ืองของการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  พ่อแม่อบรมสั่ง
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สอนลูก เร่ืองมรรยาท  รู้จกัการท าตามประเพณี  ยอมรับในกติกาค่านิยมของสงัคม  ค่านิยมรับทั้งแบบไทย
และแบบเวียดนาม  สอนลูกหลานใหไ้ม่ลืมบุญแผน่ดินไทย  ภาษาส่ือสารกบับุคคลภายนอกมีการส่ือสารท่ี
ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ  มีการติดต่อคา้ขายกนัมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่  มีกิจกรรมและประเพณีเป็นตวัเช่ือม  มีการ
เรียนรู้วฒันธรรม ทุกคนการติดต่อคา้ขายท าใหต้อ้งเขา้กบัทุกคนในสังคมได ้ ตอ้งยอมรับในกฎกติกาของ
สงัคมไทย   มีการช่วยเหลืองานบุญต่างๆในสงัคม   

ดา้นการด าเนินชีวิต การไดส้ัญชาติไทยท าใหค้นเวียดนามเขา้กบัสังคมไดง่้าย  ทุกคนถูกสอนใน
เร่ืองของการท ามาหากินมากกว่า การเกิดการโตท่ีประเทศไทยท าให้คนรุ่นหลานเข้ากับสังคมง่าย
แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  คนไทยเช้ือสายเวียดนามเรากินรสชาติจืด  ส่วนมากคนเวียดนามจะ
กินผกัเป็นหลกั กินเน้ือน้อย  แหนมเนืองเป็นอาหารพิเศษ  การกินก็กลมกลืนเหมือนวิถีชีวิตชาวบา้น
ทัว่ๆไป  คนเวียดนามชอบร้องเพลงภาษาเวียดนาม   ยงัมีการร้องเพลงยงัมีการฟ้อนร า  สอนศิลปะ  มีช่วง
เทศกาล  วนัหยุดก็ไปท่องเท่ียว  คนเวียดนามพอมีวนัหยุดก็จะพกัผ่อนอยู่กบับา้น ส่วนใหญ่คนเวียดนาม
จะไม่ค่อยไดพ้กัเพราะท าแต่งาน  เวลาว่างจะรวมตวักนัท ากิจกรรม ท่ีสมาคมคนไทยเช้ือสายเวียดนาม มี
เวลาว่างก็ออกก าลงักาย  เล่นกีฬาออกก าลงักายดูแลสุขภาพ  ช่วงไหนท่ีเป็นเทศกาลวนัว่างมกัจะชวน
ครอบครัวไปเท่ียวเปล่ียนบรรยากาศ  มารวมญาติพูดคุยกนัภายในครอบครัว  ชวนลูกหลานไปท าบุญ การ
แต่งกายดัง่เดิมคือชุด อ๋าว หญ่าย จะใส่แต่ตอนน่าเทศกาล  การแต่งตวัตอนน้ีเป็นสากลไปหมด 

ดา้นภาษาประกอบดว้ย อยู่ท่ีบา้นพ่อแม่สอนใหพู้ดภาษาญวน ออกขา้งนอกก็พูดภาษาไทย เวลา
คา้ขายถา้เป็นคนเวียดนามเหมือนกนัก็จะคุยเวียดนาม ยงัคงมีไวอ้ยู่อย่างสวสัดี  จ่าจู๋ จ่าจู๋  แลว้โคง้ค านบั 
เหมือนคนไทยคือการไหว ้

ดา้นวฒันธรรมและความเช่ือ   ต่อยอดประเพณีของเวียดนามใหเ้ขา้กบัความเป็นไทย  การยึดถือ
และเคารพบรรพบุรุษ  การนบัถือระหว่างผูใ้หญ่ผูน้อ้ย  การสอนใหรู้้จกัการขยนั  ประหยดั  อดทน  คน
นอนคือหา้มกวาดบา้น เตาหุงขา้วตอ้งตั้งอย่างมีทิศ หา้มสวนแสงตะวนั  ชาวเวียดนามก็คือใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองความอาวโุส  มุ่งมัน่อดทนท ามาหากิน  ผูใ้หญ่สอนอะไรไปกต็อ้งเช่ือแลว้ท าตามอยา่งเร็ว 

  ดา้นศาสนา  คนไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีนบัถือศาสนาพุทธกนัส่วนมาก  ชาวเวียดนามทุก
ครัวเรือนเลยต้องมีการนับถือบรรพบุรุษ   คนเวียดนามนับถือและศรัทธาในโฮจิมินห์   นับถือ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  นบัถือพระเยซู มีความศทัธาในศาสนาคริสต ์ ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์
ในทางการปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยพิธีกรรม การสืบทอดการไหวบ้รรพบุรุษ  เทศกาลก็จะมีการเส้นไหว้
แบบจีน การปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยพิธีกรรม เวลามีงานแต่งงานบ่าวสาวตอ้งมีการไหวบ้รรพบุรุว่าจะ
ออกเรือนกนั        
                  ดา้นการประกอบอาชีพ    คนเวยีดนามรุ่นแรกๆ ประกอบอาชีพเป็นช่างไม ้ช่างไฟฟ้า  ช่าง
ก่อสร้างช่างตีเหล็กช่างเยบ็ผา้  อาชีพท่ีลูกหลานไดท้ าเป็นอาชีพรับราชการ  แพทย ์ ความรู้เก่ียวกบั
การประกอบอาชีพจะไดรั้บการถ่ายทอดต่อๆ กนัมา  ความรู้ท่ีไดจ้กัการสังเกต เป็นลูกจา้งเรียนรู้เอง 
เช่นการคา้ขายต่อรอง ลูกหลานไปเรียนรู้  แล้วเอาความรู้มาถ่ายทอด เก่ียวกับทกัษะการขาย
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ต่างๆ เรียนรู้จากพ่อแม่  เก่ียวกบัการคา้ขายมีการถ่ายทอด เป็นรุ่นๆ มีการสั่งสอนสืบต่อกนัมาแต่มี
การดบัแปลง มีความกล้าคิดกล้าท ามากข้ึน ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  ใช้ความขยนั  
ประหยดัอดทน   เกิดทกัษะจากการสืบทอดจากครอบครัว   คนเวียดนามส่วนใหญ่มีความรู้ทกัษะ
เร่ืองการคา้ขาย ประยุกตเ์อาของของไทยมาท า ขา้วเกรียบปากหมอ้  เอาหมอ้กบัผา้ขา  มาท า   คน
เวยีดนามส่วนใหญ่ท่ีหนีสงครามมาไม่ไดท้นัเอาอะไรมา  ท่ีมีมาก็จะมีมีด  พร้า  จอบเสียม เคร่ืองมือ
ส่วนใหญ่ท่ีติดตวัตอนหนีสงครามมาจะเป็นมีด  จอบเสียม  เคร่ืองมืออาศยัจากโรงงานท่ีเขาผลิต
ออกมาส าเร็จรูปมากกวา่  
 

อภิปรายผล  
 จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนามในเขต  
ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง   จงัหวดัมุกดาหาร  และน าขอ้ค้นพบท่ีได้จากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยทุธศาสตร์และโครงการเพ่ือสืบทอดอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  
จงัหวดัมุกดาหาร  ใหมี้ความยัง่ยืน  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบล
มุกดาหาร อ าเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนคนไทยเช้ือสายเวียดนามรวมทั้งการ
สืบสานใหค้งอยูต่่อไป  โดยสามารถก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ได ้ ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงความเป็นตวัตน  มีโครงการดงัต่อน้ี 

1.โครงการจดัค่ายเยาวชนเรียนรู้วฒันธรรม 9 ชนเผา่ จงัหวดัมุกดาหาร 
2.โครงการชุมรมเยาวชนภาษาอาเชียน 
3.โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยเวียดนาม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร ดา้นการด าเนินชีวติ  มีโครงการดงัต่อน้ี 

1.โครงการส่งเสริมวฒันธรรมอาหารเวียดนาม 
2.โครงการอนุรักษเ์พลงภาษาเวียดนาม 
3.โครงการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรมเวียดนาม 
4.โครงการจดัตั้งศูนยแ์สดงศิลปะ  วฒันธรรมเวียดนาม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร   ดา้นภาษาประกอบดว้ย  มีโครงการ 
        1.โครงการอนุรักษ ์ สืบสานภาษาเวียดนาม 
                          2.โครงการอนุรักษ ์ วฒันธรรมตอนรับ  การทกัทาย แบบเวียดนาม 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร   ดา้นวฒันธรรมและความเช่ือ มีโครงการ  
          1.โครงการส านึกรักบา้นเกิดคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ต าบลมุกดาหาร   
          2.โครงการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมความเช่ือ  ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม           
ต าบลมุกดาหาร    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร ดา้นศาสนา  มีโครงการ 
        1.โครงการเรียนรู้  วฒันธรรม  การนับถือศาสนา ของชุมชนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  
ต าบลมุกดาหาร  
        2.โครงการสร้างพลงั  ศรัทธา  ระรึงถึงโฮจิมิน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6 อตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายเวียดนาม ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร ดา้นการประกอบอาชีพมีโครงการ 
       1.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามวิถีชีวิตชาวเวียดนาม 
        2.โครงการสร้างเคร่ืองข่ายอาชีพ  ชุมชนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ต าบลมุกดาหาร   

 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ชุมขนตอ้งการใหท้างราชการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  
  2.ชุมชนตอ้งการใหมี้การสร้างเครือข่ายอาชีพ  ของคนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม 
  3.ชุมชนมีความตอ้งการใหท้างการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆของคน
ไทยเช้ือสายเวียดนามกบัทางจงัหวดัมุกดาหาร 
  4.ชุมชนมีความตอ้งการใหเ้ยาวชนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  เห็นความส าคญัในการใช้
ภาษาเวียดนาม 
 

บรรณานุกรม 
จตุพล  ดอนโสม. (2551). การสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม   

บา้นนองจอก  ๆไ ต าบลนองญาติ   อ  าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสงัคมวิทยาการพฒันา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

ทองอินทร์  วงศโ์สธร,ธรรมรส  โชติกญุชร และ วจิตร ศรีสอว้น.  (2546).  ประสบการณ์วชิาชีพ 
บริหารการศึกษา  (พมิพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช.  
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1919 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



พล    อฐันาค.  (2543).  วถิีชีวติคนไทยเช้ือสายเวยีดนามในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จงัหวดั 
มุกดาหาร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาไทยคดีศึกษา ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ผสุดี  จนัทวิมล.  (2541).  เวยีดนามในเมืองไทย. กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 
พวกเพชร  สุรัตนกวีกลุ และเฌอมาเลย ์ ราชภณัฑารักษ.์  (2545).  มนุษยก์บัสังคม. กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2556).  ความรู้เกีย่วกบังานอาชีพ. สืบคน้เม่ือ 7 พฤศจิกายน, จาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/   

วฒันธรรมอาหารของชาวไทยเช้ือสายเวยีดนาม.  สืบคน้เม่ือ 10 ตุลาคม 2556,  
จาก  http://marukkhanakhonprovince.blogspot.com 

__________________.  (2556). ไทยเช้ือสายญวน.  สืบคน้เม่ือ 9 ตุลาคม 2556,}จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki 

สุพตัรา  สุภาพ.  (2529).  สังคมวทิยา (พมิพ์คร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิชย,์ 
สุวฒัน ์  จนัทรจ านง.  (2540).  ปรัชญา  และศาสนา.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ. 
สุรจิตต ์  จนัทรสาขา.  (2543).  เมืองมุกดาหาร.  
อาทิตยา  ดงักิจเจริญ.  (2548).  บทบาทในการพฒันาชุมชนของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเวียดนามใน 

จังหวดัหนองคาย.  วทิยานิพลศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 
อุดรธานี. 

 
 
 
 
 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1920 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99


ปัจจยัทางการตลาดที�มผีลต่อการเลอืกใช้บริการร้านอาหารจนี กรณศึีกษาร้านโกปี� เตี�ยม 
 

Marketing Factors Influencing Decision to Use Chinese Restaurant Service: Case 

Study Kopitiam Restaurant 
 
ผูวิ้จยั สุจิรา กองโกย, ดร.ภูเกริก บวัสอน 
   สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที$ยว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยันี& มีวตัถุประสงคเ์พื$อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัดา้นการตลาดที$มีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารจีนโกปิ$ เตี$ยมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มผูบ้ริโภค
ที$มาใชบ้ริการ หรือเคยมาใชบ้ริการ ณ ร้านโกปี$ เตี$ยม จาํนวน 400 คน ซึ$งผลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี หรือกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดค้รอบครัวเฉลี$ย
ต่อเดือนมากกวา่ 70,001 บาทขึ&นไป และส่วนใหญ่มีจาํนวนบุคคลในครอบครัว 3 คน ผูวิ้จยัไดก้าํหนด
เงื$อนไขการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างคือ ผูที้$มาใชบ้ริการร้านโกปี$ เตี$ยมในช่วง 3 เดือนที$ผา่นมา 

ผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่กลุ่มเป้าหมายมีความถี$ในการใชบ้ริการร้านอาหาร
จีนโกปี$ เตี$ยม 1 ครั& ง/ เดือนหรือนอ้ยกวา่ โดยมาใชบ้ริการครั&งละ 3 – 4 คน ซึ$งส่วนใหญ่มากบัครอบครัว 
และมาใชบ้ริการในวนัเสาร์ – อาทิตย ์มากที$สุด มื&ออาหารโดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการในมื&อเยน็ และใชเ้วลาอยู่
ในร้าน 30 นาที – 1 ชั$วโมง สาํหรับเหตุผลในการมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เพราะชอบรสชาติอาหาร ซึ$งผดัหมี$
วยัเยาวเ์ป็นเมนูอาหารประจาํในการมาใชบ้ริการ เหตุผลที$สั$งเพราะรสชาติอร่อย สาํหรับค่าใชจ่้ายต่อคนใน
การใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมแต่ละครั& งประมาณ 201 – 300 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัร้านอาหาร
โกปี$ เตี$ยม จากคนแนะนาํ/ เพื$อน 

ผลการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมเกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ในระดบัมาก จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคที$มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ที$แตกต่าง
กนัจะมีพฤติกรรมการใชบ้ริการที$แตกต่างกนัคือช่วงเวลา และความถี$ในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 

ดา้นปัจจยัทางการตลาดพบวา่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือสถานที$ตั&งของร้านมีผลต่อ
ช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้ริการ และดา้นบุคลากรมีผลต่อความถี$ในการใชบ้ริการ 

  
คาํสาํคญั: ปัจจยัทางการตลาด, พฤติกรรมการใชบ้ริการ  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the behavior and marketing factors that effect 
the buying behavior towards Kopitiam Chinese restaurant. The study applies 
quantitative research methodology, collect the data of 400 samples of Kopitiam 
restaurant customer. The research found that most of the customer are female with age 
between 21 - 30 years old, single, education level of Bachelor degree, private 
company employee with household income more than 70,001 baht and mostly have 
more than 3 members in the family.  

Researcher recruited those who come to Kopitiam restaurant within the 
past 3 months. Research found that most of the Kopitiam customer are coming to the 
restaurant at least once a month or less and usually come at dinner time by spending 
around 30 minutes to 1 hour in the restaurant. Most of the customer know Kopitiam 
restaurant from friends and the reason that customer choose Kopitiam restaurant 
because the taste of the food. The most chosen menu and the main reason for coming 
is because Pud-Mee-Wai-Yao (fries noodle) delicious. Moreover, customer usually 
come on weekend with 3-4 persons at a time, mostly are family members which cost 
201-300 baht per person. The study of marketing elements that effects the decision 
making of choosing Kopitiam restaurant found that all of the marketing elements are 
involve the decision making in high level. 

The hypothesis testing found that customer who have different 
demographic factors are having different frequency level and timing of coming to 
Kopitiam restaurant. The research also found that channel of distribution has effects 
toward timing of coming and both distribution channel and employee have effects the 
frequency of coming to Kopitiam restaurant. 

 

Keywords: Marketing Elements, Consumer Behavior 

 

บทนํา 
ธุรกิจร้านอาหารนั&นเป็นธุรกิจที$มีการแข่งขนัสูง มีการเปิดร้านเพิ$มขึ&นอยา่งต่อเนื$อง ดงันั&น 

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารที$หลากหลาย ทั&งอาหารไทย เกาหลี ญี$ปุ่น อิตาเลี$ยน จีน เป็นตน้ ซึ$ง
อาหารของแต่ละชาติกมี็จุดเด่นในรสชาติและเอกลกัษณ์ที$แตกต่างกนัออกไป  

ในยคุสมยัที$เปลี$ยนไปธุรกิจอาหารตอ้งมีการปรับตวัเพื$อใหเ้ขา้กบัสภาพจริงของเศรษฐกิจ 
จากเมื$อก่อนที$เราจะเห็นร้านอาหารจีนทั$วไปตามถนนหรือตึกแถว ปัจจุบนัธุรกิจประเภทนี&ไดร้องรับความ
ตอ้งการของบรรดาลกูคา้ที$มากขึ&น จะเห็นไดจ้ากการขยายสาขาไปตามสถานที$ต่างๆ หรือกระทั$งตาม
หา้งสรรพสินคา้ชั&นนาํต่างๆ มากขึ&น หนึ$งในจาํนวนนั&นคือร้านโกปี$ เตี$ยม (Kopitiam) ซึ$งถือวา่เป็นอีกร้าน
หนึ$งที$มีเรื$องราวความเป็นมายาวนาน  

ร้านโกปี$ เตี$ยมที$เริ$มจากการเปิดร้านกาแฟเลก็ๆ ในยา่นตลาดพล ู โดยขณะนั&น ภายในร้าน
ใหบ้ริการชา กาแฟ และขนมปังสูตรพิเศษของทางร้านเอง ซึ$งกไ็ดรั้บกระแสการตอบรับที$ดีจากผูค้นใน
ละแวกนั&น รวมถึงผูค้นที$ผา่นไปมา จนร้านกาแฟเลก็ๆ นี&กลายเป็นแหล่งสงัสรรของคนในชุมชน ดว้ย
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ความตั&งใจที$สืบสานเจตนารมณ์ของคุณปู่ เพื$อที$จะสร้างบรรยากาศที$น่ารัก และอบอุ่น ใหเ้กิดขึ&นอีกครั& ง 
ภายใต ้ Concept “อร่อยวนัวาน : A Taste of Time” โดยอาหารในร้านทุกจานถกูปรุงดว้ยวตัถุดิบคุณภาพ 
ปราศจากผงชูรส สารแต่งรส และกลิ$นต่าง ๆ ทาํใหไ้ดรั้บการตอบรับที$ดีจากลกูคา้ในละแวกนั&น จนมี
ลกูคา้ประจาํที$คุน้ตามาทานอาหารที$ร้านอยา่งคบัคั$ง 

ปัจจุบนัร้านโกปี$ เตี$ยม (Kopitiam) มีสาขารวมทั&งหมด 5 สาขา อนัไดแ้ก่ สาขานวมินทร์ ซิตี&  
อเวนิว สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 และสาขาเดอะ ปอร์ติโก 
หลงัสวน นอกจากนี&ยงัมีแผนที$จะขยายสาขาอยา่งต่อเนื$อง ไม่วา่จะเป็นสาขาฟอร์จูน ทาวน ์และส่วนขยาย
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว  

กลุ่มลกูคา้ของร้านโกปี$ เตี$ยม (Kopitiam) คือกลุ่มวยัทาํงานตั&งแต่อาย ุ 30 ปีขึ&นไป รายไดอ้ยู่
ระดบักลาง – สูง (middle-high) มีความสนใจเรื$องสุขภาพ และตอ้งการอาหารที$มีคุณภาพ ในบรรยากาศที$
คุน้เคย โดยเนน้ไปที$กลุ่มครอบครัว  

ผลประกอบการของร้านโกปี$ เตี$ยม (Kopitiam) พบวา่ในปี 2554 เพิ$มขึ&นจากผลประกอบการ
ในปี 2553 จากประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อปี เป็น 13 ลา้นบาท ต่อปี หรือเพิ$มขึ&นประมาณ 21% อนั
เนื$องมาจากการเพิ$มจาํนวนสาขาจาก 1 สาขา เป็น 3 สาขา ส่วนในปี 2555 ประมาณการยอดขายอยูที่$ 40 
ลา้นบาท ซึ$งสาเหตุที$ยอดขายเพิ$มขึ&นนั&นเป็นผลมาจากการขยายสาขาจาก 3 สาขา เป็น 6 สาขา และการ
ส่งเสริมการตลาดที$เพิ$มขึ&น 

  ปี  จาํนวนสาขา  ยอดขาย 
2553          1   6 ลา้นบาท 
2554          3   13 ลา้นบาท 
2555          6   40 ลา้นบาท (ประมาณการณ์) 

 
ดงันั&นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที$จะศึกษาถึงเรื$องปัจจยัทางการตลาดที$มีผลต่อการเลือกใช ้

บริการร้านอาหารจีน กรณีศึกษาร้านโกปี$ เตี$ยม อีกทั&งเพื$อใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ$งขอ้มลูที$ไดจ้ากการรศึกษาในครั& งนี&  จะเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารจีน พฒันาปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และการบริการ ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากที$สุด 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื$อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื$อศึกษากลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารจีน 

3. เพื$อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และสถานภาพ ของผูบ้ริโภคที$มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม 
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วธีิการวจิยั 

การวิจยัครั& งนี& เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ซึ$งจะสัมภาษณ์ผูบ้ริหารร้านโกปี$ เตี$ยม เพื$อใหไ้ดม้าซึ$ งคาํตอบแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดของร้านโกปี$ เตี$ยมที$ผา่นมา ซึ$งเป็นการสมัภาษณ์ในรูปแบบการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (Face-to-Face 
Interview) โดยมีการตั&งคาํถามเกี$ยวกบัประวติัความเป็นมา การแข่งขนัในตลาดธุรกิจร้านอาหารจีน กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย กลยุทธ์ที$ใชใ้นการดาํเนินกิจการ และผลประกอบการที$ผ่านมารวมทั&งการสาํรวจเอกสาร
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ โดยใชวิ้ธีการนาํเสนอขอ้มลูโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) 
และนาํขอ้มูลที$ไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพมาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามในส่วนของการวิจยั
เชิงปริมาณต่อไป 

ในขั&นตอนการทาํวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พื$อศึกษาปัจจยัทางการตลาด ซึ$ งมีการ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการที$เคยใชบ้ริการจากร้านโกปี$ เตี$ยมเพื$อหาถึงความสําคญัของ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที$ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านโกปี$ เตี$ยมของผูบ้ริโภค โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื$องมือในการวิจยั มีการวิเคราะห์ และแสดงผลการวิจยัเป็นจาํนวนร้อยละ ทั&งนี&  ผูวิ้จยั
ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มผูบ้ริโภคที$มาใชบ้ริการ หรือเคยมาใชบ้ริการ ณ ร้านโกปี$ เตี$ยม ทั&ง 4 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขานวมินทร์ซิตี&อเวนิว สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และสาขาเซ็นทรัล
พระราม 9 โดยใชวิ้ธีสุ่มแบบการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมทั&งสิ&น 400 คน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื$ออธิบายคุณลกัษณะกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการหาค่าความถี$ (Frequency) สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามโดยสรุปเป็นร้อยละ 
(Percentage) สาํหรับคาํถาม ขอ้มลูส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี$ยต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง นอกจากนี&  ใชก้ารหาค่าเฉลี$ย (Mean) วิเคราะห์ส่วนเบี$ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การขาย โดยไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดงันี&  
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ภาพที$ 1: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงคุณภาพ 
 
  ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที$ 2: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปริมาณ 
 
  ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ (Nominal) 
2. อาย ุ(Ordinal) 
3. สถานภาพ (Nominal) 
4. ระดบัการศึกษา (Ordinal) 
5. อาชีพ (Nominal) 
6. รายไดเ้ฉลี$ยต่อเดือน (Ordinal) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์และการบริการ (product) 
2. ดา้นราคา (price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion 
5. บุคลากร (people) 

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีน 

กรณีศึกษา ร้านโกปี� เตี�ยม 

ปัจจยัทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

 
 

ผลการประกอบธุรกิจ 
ร้านอาหารจีน โกปี$ เตี$ยม 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ด้านข้อมูลทั�วไป 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาหรือ

กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดค้รอบครัวเฉลี$ยต่อเดือน
มากกวา่ 70,001 บาทขึ&นไป และส่วนใหญ่มีจาํนวนบุคคลในครอบครัว 3 คน 

จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างรู้จกัร้านอาหารโกปี$ เตี$ยมจากคนแนะนาํ/ เพื$อน โดยในช่วง 3 
เดือนที$ผา่นมากลุ่มเป้าหมายเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม 1 ครั& ง/ เดือนหรือนอ้ยกว่า ซึ$ งจะมาใช้
บริการในวนัเสาร์ – อาทิตย ์มากที$สุด ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการใช้บริการครั& งละ 3 – 4 คน โดยมากบั
ครอบครัว เพื$อทานเป็นมื&อเยน็ ซึ$ งใชเ้วลาในการใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม 30 นาที – 1 ชั$วโมง 
เหตุผลในการใชบ้ริการร้านอาหารโกปี$ เตี$ยมโดยส่วนใหญ่เพราะชอบรสชาติอาหาร ซึ$ งผดัหมี$วยัเยาวเ์ป็น
เมนูอาหารประจาํในการมาใชบ้ริการ เหตุผลที$สั$งเพราะรสชาติอร่อย และพบวา่มีค่าใชจ่้ายต่อคนในการใช้
บริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม 201 – 300 บาท  

 

2. ปัจจยัทางการตลาดที�เกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารจนีโกปี� เตี�ยม 
ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมเกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม

ในระดบัมาก และเมื$อพิจารณารายดา้น สรุปไดด้งันี&  
2.1 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
การปรุงอาหารที$มีรสชาติอร่อย การปรุงอาหารที$มีความสด การปรุงอาหารที$สะอาดถูกหลกั

อนามยั การมีเมนูสูตรเฉพาะที$แตกต่างจากร้านอื$น การมีความหลากหลายของรายการอาหาร การมีความ
หลากหลายของเครื$ องดื$ม การปรุงอาหารให้น่ารับประทาน การมีเมนูอาหารใหม่ๆ ออกมาเสมอ มี
ความสําคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมในระดบัมาก และเมื$อ
พิจารณาดา้นลกัษณะร้านพบวา่ สภาพร้านที$สะอาด การมีบรรยากาศร้านที$ดี มีการตกแต่งที$สวยงาม การมี
สถานที$จอดรถที$สะดวกสบาย และความสะดวกในการเดินทาง มีความสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมในระดบัมาก 

2.2 ดา้นราคา 
ความเหมาะสมของราคาอาหารกบัคุณภาพอาหารและการบริการ การกาํหนดราคาในการ

จาํหน่ายที$ถูกกว่าร้านอื$น การแสดงราคาในเมนูอย่างชัดเจน และการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตนั&น มี
ความสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมในระดบัมาก 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
การมีทาํเลที$ตั&งอยูใ่กลที้$พกัอาศยั ใกลส้ถานที$ทาํงาน การเดินทางที$สะดวก และการมีเวลาปิด

เปิดที$ตรงกบัความตอ้งการมีความสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม
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ในระดบัมาก โดยทาํเลที$ตั&งมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมตามช่วงเวลาใน
การใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญั และเป็นปัจจยัที$มีผลต่อความถี$ในการเขา้มาใชบ้ริการมากที$สุด 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
การลดราคา การทาํบตัรสมาชิกเพื$อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ การแจง้ข่าวสาร การ

ประชาสัมพนัธ์ หรือการโฆษณาทางสื$อต่าง ๆ และการมีสินคา้พรีเมียมแจกมีความสําคญัที$เกี$ยวขอ้งกบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมในระดบัมาก 

2.5 ดา้นบุคลากร 
การมีพนักงานที$ให้การตอ้นรับและมีอธัยาศยัที$ดี การมีพนักงานที$แต่งกายสุภาพ บุคลิกดี 

และมีการให้บริการอย่างสุภาพ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน ความชาํนาญในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน การมีพนักงานที$มีจาํนวนเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกคา้ และความรู้ดา้น
อาหารจีนของพนกังานและความสามารถในการแนะนาํลูกคา้มีความสําคญัที$เกี$ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมในระดบัมาก และมีผลต่อความถี$ในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาคน้ควา้เกี$ยวกบั ปัจจยัทางการตลาดที$มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีน 

กรณีศึกษาร้านโกปี$ เตี$ยม สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี&  
1. การวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
1.1 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมที$สาํคญั

ที$สุดคือ ความอร่อยของอาหาร ซึ$งผูป้ระกอบการจะตอ้งคอยดูแลควบคุมคุณภาพการปรุงอาหารใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาตรฐานอยูเ่สมอ โดยเฉพาะร้านอาหารจีนที$มีหลายสาขานั&น การควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ รสชาติ
ของอาหารเป็นสิ$งที$สาํคญั นอกจากนี&อาหารมีการใชว้ตัถุดิบที$หลากหลาย ซึ$งคุณภาพของวตัถุดิบ การ
ขนส่ง รวมทั&งความชาํนาญของพ่อครัว ลว้นมีผลโดยตรงต่อรสชาติอาหาร  

1.2 กลยทุธ์ทางการตลาดอื$นๆที$ผูป้ระกอบการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมที$ทาํใหธุ้รกิจประสบ
ความสาํเร็จประกอบดว้ยหลายประการ อาทิเช่นกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (product strategy) โดยการสร้าง
เเมนูที$เป็นเมนูยอดฮิตของร้านเช่นเมนูผดัหมี$เยาวว์ยั นั&นเป็นกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑที์$มีประสิทธิภาพของ
ร้านโกปี$ เตี$ยม เพราะสามารถสร้างชื$อเสียงแก่ร้านและสร้างลกูคา้ประจาํได ้ นอกจากนี&  กลยทุธ์ดา้นการ
บริการ (service strategy) นั&น ควรเนน้ในดา้นมาตรฐานการบริการเป็นสิ$งที$ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั 
บุคลากรควรไดรั้บการฝึกฝนและมีมาตรฐานในการใหบ้ริการ  สาํหรับกลยทุธ์ที$สาํคญัอีกประการหนึ$งคือ
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัต่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื$น ๆ 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ อยา่งต่อเนื$อง เพื$อสร้างการรับรู้ และสร้างชื$อเสียงของร้านใหเ้ป็นที$รู้จกัมากยิ$งขึ&น 
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1.3 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายสาํหรับร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยมเป็นกลุ่มครอบครัว ที$มีรายไดร้ะดบั
ปานกลาง ทาํงานเอกชน ขนาดของครอบครัวประมาณ 3-4 คน โดยจะมาทานอาหารดว้ยกนัเป็นมื&อเยน็ใน
วนัหยดุ 

 
2. การวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
2.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทั$วไป พบวา่ผูบ้ริโภคที$มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํแนก

ตามเพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม ทั&งนี& เนื$องจากกลุ่มผูบ้ริโภคที$เป็นกลุ่มลกูคา้
เป้าหมายของร้านอาหารจีน โกปีเตี$ยมนั&นมีความหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง ซึ$งผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ 
ไดใ้ชส้ถานที$ของร้านในการพาครอบครัวมารับประทานอาหารเนื$องในวนัหยดุ และในวนัเทศกาลต่าง ๆ 
รวมทั&งการใชส้ถานที$ของร้านเพื$อเป็นที$พบปะเพื$อนฝงู สาเหตุเพราะสภาพการตกแต่งภายในร้าน ที$ใชโ้ต๊ะ 
เกา้อี&  โดยเนน้ความคลาสสิก และสามารถใชส้ถานที$ของร้านเป็นจุดนดัพบไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ$ งปัจจยัดา้นการ
ตกแต่งร้านไดเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคในการมาใชบ้ริการของร้านโกปี$ เตี$ยมไดบ่้อย
ยิ$งขึ&น ซึ$ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์พนัธ์  ผิวอ่อน (2547) ที$ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื$อง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการที$มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชภ้ตัตาคารที$มีบริการเสริม ในเขตอาํเภอเมือง
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ รายได ้เพศ สถานภาพ และอาชีพ มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชภ้ตัตาคารที$มี
บริการเสริม 

2.2 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารจีน ทั&งนี& เนื$องจากช่องทางการจดัจาํหน่ายถือไดว้า่เป็นปัจจยัที$มีความสาํคญัมากในการที$จะ
เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื$อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ซึ$งหากทาํเลที$ตั&งของร้านมีความ
สะดวก มีหลากหลายสาขาใหเ้ลือกใชบ้ริการกจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดง่้ายและ
มีความถี$มากขึ&น ดงัที$ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ สถานที$ที$ใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค 
เป็นช่องทางในการนาํเสนอการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที$สามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดง่้าย นอกจากนี& รูปแบบของการ
ใหบ้ริการของพนกังาน ไม่วา่จะเป็น การใหก้ารตอ้นรับและการมีอธัยาศยัที$ดี การแต่งกายสุภาพ การมี
บุคลิกที$ดี การใหบ้ริการอยา่งสุภาพ การมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ การมีความชาํนาญในการ
ปฏิบติังาน การมีจาํนวนพนกังานที$เพียงพอกบัการใหบ้ริการ และการมีความรู้ของพนกังานดา้นอาหารจีน
จนสามารถแนะนาํขอ้มลูเกี$ยวกบัเมนูอาหารใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้ ถือไดว้า่เป็นปัจจยัที$มีความสาํคญัของการ
ใหบ้ริการ เพราะสิ$งเหล่านี&จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีความยินดีที$จะกลบัมาใชบ้ริการอยา่ง
ต่อเนื$อง ดงัที$ อปัษรศรี  ม่วงคง (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริการเป็นกิจกรรมที$บุคคลหรือองคก์รจะ
นาํเสนอต่อผูใ้ชบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ$งที$ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถเป็นเจา้ของได ้ ซึ$ ง
กิจกรรมนั&นจะทาํใหผู้รั้บการบริการไดรั้บความพึงพอใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
1. การวิจยัในครั& งนี&ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารจีน โกปี$ เตี$ยม ของ

ผูบ้ริโภค ซึ$ งจากผลการวิจยัทาํให้ทราบว่า ความอร่อยของอาหาร เป็นเหตุผลหลกัที$ผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้
บริการร้านอาหารจีน ดงันั&น ผูป้ระกอบการจะตอ้งคอยดูแล ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ การปรุงอาหารใหค้งที$ 
ทั& งในด้านรสชาติ และความน่ารับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ$งร้านอาหารจีนที$มีหลายสาขา ควรมี
มาตรฐานดา้นรสชาติเดียวกนัทุกสาขา   

2. การวิจยัครั& งนี& ทาํให้ทราบโดยส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการจะเลือกใช้บริการในวนัหยุดสุด
สปัดาห์ (วนัเสาร์ - วนัอาทิตย)์ ดงันั&น ผูป้ระกอบการควรมีการเตรียมการใหพ้ร้อมสาํหรับใหบ้ริการลูกคา้
ซึ$ งจะมาวนัหยุดสุดสัปดาห์ดงักล่าว ทั&งการเตรียมวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการขาย โดยเฉพาะเมนูหลกัที$
ลูกคา้ประจาํชื$นชอบจะตอ้งเตียมอย่างเพียงพอ ขาดไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด เพราะเป็นเหตุผลหนึ$ งที$ลูกคา้มา
ทานอาหารที$ ร้าน นอกจากนี&  ควรเตรียมเจ้าหน้าที$ที$ให้บริการภายในร้านให้มีอยู่อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม พร้อมที$จะรับกบัปริมาณของลกูคา้ที$มีจาํนวนมากในวนัหยดุดงักล่าว 

3. การวิจัยครั& งนี& ทําให้ทราบว่า ร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม มีการใช้สื$อเพื$อการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์น้อยมาก เพราะโดยส่วนใหญ่กลุ่มผูใ้ช้บริการจะรู้จักร้านอาหารจีนโกปี$ เตี$ยม จากคน
แนะนาํหรือเพื$อน ดงันั&น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัต่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึ&น โดยมี
การทาํการประช่สัมพนัธ์หรือสื$อโฆษณาภายในห้างสรรพสินคา้ อาทิเช่นสื$อโปสเตอร์ และอีกช่องทาง
หนึ$งที$น่าสนใจคือสื$อ social network เช่น Facebook และสื$อ online อื$นๆเช่น Website หลกัของร้านโกปี$
เตี$ยม ซึ$งสามารถเป็นช่องทางสื$อสารเกี$ยวกบักิจกรรมโปรโมชั$น เมนู และสาขาใหม่ของทางร้านใหมี้ความ
น่าสนใจ เพื$อดึงดูดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหติ้ดตามและมาใชบ้ริการที$ร้าน นอกจากนี&  ควรมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอื$นๆ อย่างเช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายประจาํเดือน หรือกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายตามเทศกาลต่างๆ  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยครัQงต่อไป 
1. การวิจยัครั& งนี& มุ่งศึกษาเกี$ยวกบัปัจจยัดา้นการตลาดเพียงอยา่งเดียว ควรมีการศึกษาถึงปัจจยั

ทางดา้นอื$น ๆ ดว้ย เช่น ปัจจยัดา้นระบบการปฏิบติัการ (Operation) ซึ$ งเป็นปัจจยัที$สาํคญัต่อธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ$งร้านอาหารจีนที$มีวตัถุดิบหลายรายการ ซึ$งจาํเป็นจะตอ้งมีการจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพราะเป็นส่วนกระทบต่อตน้ทุน และผลกาํไรของร้านโดยตรง  

2. ควรเพิ$มการวิจยัในปัจจยัดา้นแบรนด ์ (brand) ร้านอาหารจีนดว้ยวา่มีความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด ซึ$งอาจรวมถึงวิธีการสร้างแบรนดที์$มีประสิทธิภาพ
สาํหรับธุรกิจร้านอาหารจีน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1929 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



3. การวิจยัครั& งต่อไป ผูส้นใจควรศึกษาโดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
เช่น ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งที$เป็นกลุ่มเป้าหมายรองของกิจการ เช่น กลุ่มวยัรุ่นเป็นตน้ เนื$องจากกลุ่ม
ตวัอยา่งที$แตกต่างอาจจะมีพฤติกรรมและทศันคติที$แตกต่างกนั   
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความแตกต่างของผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ
ทีม่ตี่อการปลูกผกัปลอดสารเคมขีองเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และน าเสนอ     
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จาก        
การปฏบิตั ิส าหรบัเยาวชน ในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้      
ในการวิจยั คอื เยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน       
ดว้ยวธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง 20 ชัว่โมง 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการปลกูผกัปลอดสารเคม ี
ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก 
กรงุเทพมหานคร 2) แบบประเมนิตนเองก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องการปลูกผกั
ปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย            
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 3) แบบบนัทกึผลการเรยีนรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง
การปลกูผกัปลอดสารเคม ีตามแนวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิส าหรบัเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 4) แบบประเมนิความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้   
เรื่องการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรบัเยาวชนในชุมชน        
ล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แบบแผนการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบ One-group Pretest-
Posttest Design วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่สถติ ิt-test for One Sample 
 ผลการศกึษาพบว่า 
 1. เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้เรื่องการปลูกผกัปลอดสารเคม ีตามแนวคดิ    
การเรยีนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรบัเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร       
มผีลการเรยีนรูห้ลงัการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกว่ากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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 2. เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้เรื่องการปลูกผกัปลอดสารเคม ีตามแนวคดิ    
การเรยีนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรบัเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร       

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.26) 

 
ค ำส ำคญั: การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ, การปลกูผกัปลอดสารเคม ี, เยาวชน 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to study the differences of the action 

learning results before and after participating the activities on growing organic 

vegetables of youths in Lam Ton Kluay Community, Nong Chok District, Bangkok 

Metropolitan. The samples used in this study were 20 youths in Lam Ton Kluay 

Community, Nong Chok District, Bangkok Metropolitan. They were acquired by 

purposive sampling. The experiment duration was 20 hours. The instrument used in 

the research consisted of: 1) Learning activities management plan of growing organic 

vegetables base on action learning for youths in Lam Ton Kluay Community, Nong 

Chok District, Bangkok Metropolitan; 2) Self-evaluation form before and after 

participating the learning activities on growing organic vegetables base on action 

learning for youths in Lam Ton Kluay Community; 3) Learning result recording form 

after participating the learning activities on growing organic vegetables base on action 

learning for youths in Lam Ton Kluay Community; 4) Satisfaction evaluation form on 

participating the learning activities on growing organic vegetables base on action 

learning. This research method was One-group Pretest-Posttest Design. Data were 

analyzed by t-test for One Sample. 

 

 The study results revealed as follows.  

 1. The youths who participated in learning activities on growing organic 

vegetables base on action learning for youths in Lam Ton Kluay Community, Nong 

Chok District, Bangkok Metropolitan had higher learning results after participating 

the activities than before participating the activities at .05 level of significance.  

 2. The youths who participated in learning activities on growing organic 

vegetables base on action learning for youths in Lam Ton Kluay Community, Nong 

Chok District, Bangkok Metropolitan had a high level of satisfaction ( = 4.26). 

 
Key Word (s): Learning Activities , Growing Organic Vegetables , Youths 

 

บทน า 
 จากความเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของสงัคม และการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของจ านวน
ประชากร รวมไปถึงความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลใหค้วามตอ้งการในการอุปโภค
บริโภคเพ่ิมสูงข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีการเพ่ิมผลผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหใ้นระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้สารเคมีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสารเคมีต่างๆ ท่ีน ามาใช้  จะกระจาย เข้าสู่
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ส่ิงแวดลอ้ม และก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ซ่ึงเห็นไดจ้ากปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เช่น น ้ าเสีย 
อากาศเป็นพิษ ฝนกรด รวมไปถึงภาวะโลกร้อนดว้ย นอกจากน้ี สารเคมีดงักล่าว ยงัส่งผลและเป็นอนัตราย
ต่อมนุษย ์บางชนิดเป็นอนัตรายแบบเฉียบพลนั บางชนิดจะค่อยๆ สะสมในเน้ือเยื่อ และไขมนัของมนุษย ์
และจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในภายหลงั โดยสารเคมีส่วนใหญ่ จะมีผลต่อการท างานของระบบไร้ท่อ 
และเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งในท่ีสุด (ฐิติยา แซ่ปัง. 2551: 44-47.) 
 ฉะนั้น จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ คงจะปฏิเสธไม่ไดว้่า ประชาชนทุกคน ต่างมีโอกาสไดรั้บ
สารเคมีตกคา้งจากการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ท่ีมกัตกคา้งอยู่ในเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีน ามาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงไม่เวน้แมก้ระทัง่อาหารท่ีเราน ามาใชบ้ริโภคในชีวิตประจ าวนั ก็อาจมีสารเคมีตกคา้งอยู่
เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑอ์าหาร ของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ีกองควบคุมอาหาร (Mobile Unit) ร่วมกบัศูนยป์ฏิบติัการความ
ปลอดภยัดา้นอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดด้ าเนินการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างอาหารในส่วนภูมิภาค 
จ านวน 180,284 ตวัอย่าง พบว่า อาหารมีการปนเป้ือนสารปนเป้ือน  6 ชนิด ไดแ้ก่ ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ 
ฟอร์มาลีน สารกนัรา (ซาลิซิลิค) สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟล)์ และสารเร่งเน้ือแดง โดยมีการ
ปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงสูงเป็นอนัดบัแรก (อรนิฏา ธารเจริญ. 2554: 98) 
 จากรายงานฉบับดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่า ในกลุ่มของอาหาร ยาฆ่าแมลง คือสารปนเป้ือน           
ท่ีตรวจพบมากท่ีสุด ซ่ึงในทางการผลิต ยาฆ่าแมลงมกัจะใช้กบัพืชผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
รายงานการศึกษาเร่ือง สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในอาหารทอ้งถ่ิน ของ ดร. สุภาพร ใจการุณและคณะ 
(สุภาพร ใจการุณ และคณะ. 2555: 28) ท่ีระบุวา่ ปัจจุบนัการผลิตพืชอาหารหลายชนิด ก าลงัประสบปัญหา
การปนเป้ือนของสารพิษ อนัเกิดจากการตกคา้งของสารเคมีท่ีใชท้างการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรนิยม
ปลูกพืชเชิงเด่ียว ซ่ึงเป็นการผลิตเชิงการคา้ในปริมาณมาก จึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาสารเคมีทางการเกษตร      
ในปริมาณสูง เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผลผลิต เช่นเดียวกบั รายงานการศึกษาของ     
กรมวิชาการเกษตร ท่ีพบว่า มีเพียงร้อยละ 1 ของปริมาณสารเคมีท่ีฉีดพ่นลงในผกัและผลไม ้ท่ีจะไปถึง           
แมลงศตัรูพืชโดยตรง ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 99 จะตกคา้งอยู่บนตน้พืช แลว้ปลิวไปตามลม และบางส่วน
ระเหยตวั (พยงค ์ศรีทอง. 2549: 9) 
 อย่างไรก็ตาม แมว้่าขอ้มูลจากการศึกษา และผลการส ารวจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะช้ีใหเ้ห็นว่า       
ในพืชผกัท่ีเราบริโภคอยู่ทุกวนัน้ีมีสารเคมีปนเป้ือน แต่เราก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไดว้่า เรายงัจ าเป็น       
ท่ีจะต้องบริโภคผกัเหล่านั้น ทั้ งน้ี เห็นได้จากความถ่ี และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือผกัของประชาชน           
ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสราพร สุนทโรสถ ์ท่ีไดศึ้กษาทศันคติของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร    
ต่อการบริโภคผกัไฮโดรพอนิกส์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือผกั  2-3 วนั/คร้ัง และ        
มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกั 50-100 บาทต่อคร้ัง (สราพร สุนทโรสถ.์ 2554: บทคดัย่อ) เช่นเดียวกบัท่ีอริศรา 
รุ่งแสง ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีจ านวนเฉล่ียในการซ้ือ/บริโภคผกั
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ปลอดสารพิษ ประมาณ 2 คร้ังต่อสองสัปดาห์ โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 197.35 บาทต่อคร้ัง (อริศรา รุ่งแสง. 
2555: บทคดัยอ่) 
 ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า หากแต่ละครัวเรือนสามารถปลูกผกั           
ปลอดสารเคมีไวรั้บประทานเองไดแ้ลว้ ย่อมจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายดา้นอาหารในแต่ละเดือนลดลง และได้
บริโภคผักท่ีปราศจากสารปนเป้ือนท่ีเช่ือถือได้ แต่ด้วยสภาพสังคม และวิถีชีวิตของประชาชน                  
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสังคมการเกษตร ไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จกั
วิธีการปลกูผกัปลอดสารเคมี หรือบางรายสามารถปลกูได ้แต่ผลผลิตท่ีไดก้ลบัไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการ 
 ดงันั้น เพ่ือให้ไดผ้กัปลอดสารเคมี ท่ีมีคุณภาพเพียงพอส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน         
มีรูปแบบวิธีการดูแลท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการศึกษา 
และส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาปลกูผกัปลอดสารเคมีไวบ้ริโภคภายในครัวเรือน ซ่ึงในการจดัการศึกษาน้ี 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บญัญติัว่า การศึกษา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก          
การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้าง        
องคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: Online: สืบคน้เม่ือ 18 สิงหาคม 2556) และเพ่ือใหก้ารจดั
การศึกษาเป็นไปตามความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
จึงไดก้ าหนดรูปแบบการจดัการศึกษาไว ้3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: Online: สืบคน้เม่ือ 18 สิงหาคม 2556) 
 ทั้งน้ี การจดัการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยันั้น  
ถือไดว้่าเป็นรูปแบบส าคญัรูปแบบหน่ึง ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระราชบัญญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
มาตรา 5 ท่ีกล่าวว่า เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลไดรั้บการศึกษา    
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัอย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพตามกฎหมาย ว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
โดยให้บุคคล ซ่ึงได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแลว้หรือไม่ก็ตาม มีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอธัยาศยัได ้แลว้แต่กรณี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: Online:
สืบคน้เม่ือ 18 สิงหาคม 2556)  
 ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า กลุ่มเป้าหมายของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั       
จึงเป็นประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ไม่จ ากดัพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ หรือความสนใจ (หน่วย
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. ไม่ปรากฏปี: 4) 
 ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ค านึงถึงการจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกับพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
พ.ศ. 2551 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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 โดยในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดใหชุ้มชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
เป็นชุมชนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองมาจาก ชุมชนล าต้นกล้วยเป็นชุมชนหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากเดิมเคยเป็นชุมชนท่ีมีการท าเกษตรกรรมมาก่อน แต่ในปัจจุบันได้มีการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต จากการท าการเกษตร เขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองดว้ยเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกลก้บั
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่จึงมกัจะไปท างานท่ีโรงงานอุตสาหกรรม        
ซ่ึงรวมไปถึงเยาวชนส่วนหน่ึง ท่ีออกไปท างานพิเศษในวนัเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือหารายได้เพ่ิมมาช่วย
ครอบครัว และ จากการพูดคุยกบัอดีตประธานชุมชน พบว่า ยงัมีเยาวชนในชุมชนอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีไม่ได้
ออกไปท างานพิเศษในวนัเสาร์ – อาทิตย ์และตอ้งการท่ีจะเรียนรู้วิธีการปลูกผกัปลอดสารเคมี เน่ืองจาก 
เยาวชนกลุ่มน้ีไดเ้คยทดลองปลูกผกัปลอดสารเคมีมาบ้างแลว้ แต่พบว่า ผกัไม่ค่อยงอก บางตน้ท่ีงอก         
กไ็ม่โต (ภทัร์ธนนญัท ์นทีพิทกัษ:์ สมัภาษณ์.) 
 ดงันั้น เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพของผกัปลอดสารเคมีและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการปลูกผกั
ปลอดสารเคมี ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ผูวิ้จยัจึงเห็นว่า การกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี 
ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกลว้ย เขตหนองจอก จะสามารถบรรเทาปัญหาดังกล่าวได ้ตลอดจน      
เป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดท้ ากิจกรรมในเวลาว่าง พร้อมทั้งยงัสามารถสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่เยาวชน
ในชุมชนอีกดว้ย 
 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้บูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
ขั้นตอนแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) และเน้ือหาในการปลูกผกัปลอดสารเคมี     
เขา้ไวด้ว้ยกนั เน่ืองจาก เน้ือหาความรู้ในการปลูกผกัปลอดสารเคมีนั้น ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ได ้ตอ้ง
อาศยัการปฏิบติัจริง ฉะนั้น ขั้นตอนและแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั จึงถือไดว้่า เป็นขั้นตอนและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาความรู้ ท่ีจะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถท าความเขา้ใจใน
เร่ืองของการปลกูผกัปลอดสารเคมีไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนยงัสามารถน าความรู้ทั้งหมดไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตไดเ้ช่นกนั  
 นอกจากน้ี ผูวิ้จัยยงัไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ มาใช้เป็นหลกัในการจดักิจกรรม      
การเรียนรู้ เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความเป็นผูใ้หญ่ โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม      
ในคร้ังน้ี เป็นเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนล าตน้กลว้ย อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 18 ปี โดยผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกคน ล้วนมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้เ ร่ืองการปลูกผักปลอดสารเคมี และมี
ประสบการณ์การปลูกผกัปลอดสารเคมีมาก่อนแลว้ นอกจากนั้น เยาวชนกลุ่มน้ี ยงัมีพฒันาการด้าน
สติปัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้อีกดว้ย 
 ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการ 
ปลูกผกัปลอดสารเคมี ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก มีความสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของเยาวชนในชุมชน ซ่ึงการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี จะท าให้เกิดรูปแบบวิธีการปลูกผัก            
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ปลอดสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนั อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์  
ท่ีดี ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งเยาวชนในชุมชนอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั ท่ีมีต่อการปลูกผกัปลอดสารเคมี
ของเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และน าเสนอแนวทางการจดักิจกรรม     
การเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชน 
ล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

วธิีการวจิยั 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ทั้งน้ีผูวิ้จยัใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
     1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้    
จากการปฏิบัติ ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ 
    2. แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอด
สารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ขอ้ 
    3. แบบบันทึกผลการเรียนรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผัก            
ปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ขอ้ 
    4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกั          
ปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ขอ้ 
 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
     1. ติดต่อขอความร่วมมือจากทางประธานชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้    
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จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมเวลาจ านวน    
20 ชัว่โมง 
    2. จดัปฐมนิเทศเพ่ือท าความเขา้ใจกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมถึงรูปแบบวิธีการจดักิจกรรม และ
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม และท าการประเมินกลุ่มตัวอย่างก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม (Pretest)      
ดว้ยแบบประเมินตนเองก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้
เวลาท าแบบประเมิน 30 นาที 
    3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิด              
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึนโดยบูรณาการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั และหลกัการปลูกผกัสวนครัว ฉบบัคนเมือง
เข้าด้วยกัน และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ โดยในการด าเนินกิจกรรม ผูว้ิจัย          
ด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 ชั่วโมง พร้อมทั้งให ้      
กลุ่มตัวอย่างบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง ลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม      
ทุกคร้ังหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
    4. ประเมินกลุ่มตวัอย่างหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม (Posttest) ด้วยแบบประเมินตนเอง     
หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้ จากการปฏิบติั 
ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้เวลา ท าแบบประเมิน         
30 นาที 
    5. ประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิด การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ  ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้เวลา                   
ท าแบบประเมิน 20 นาที 
    6. น าคะแนนท่ีได้บนัทึกไวจ้ากการท าแบบประเมินตนเองก่อนและหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกผล    
การเรียนรู้หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 1. เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีผลการเรียนรู้หลงั
การเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
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 2. เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ     

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.26) 

 

อภิปรายผล 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 
 1. เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีผลการเรียนรู้หลงั
การเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
 1.1 หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นผล
จากกระบวนการเรียนรู้และเน้ือหาความรู้ ท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยในการจดั
กิจกรรม ผูวิ้จยัไดพ้ฒันากระบวนการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
อยา่งเตม็ท่ี โดยเนน้ใหมี้การอภิปราย พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมไปถึงเนน้ใหมี้
การลงมือปฏิบติัจริงดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือ Action Learning      
ซ่ึงเป็นแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามรถ ทกัษะ ความคิด ทศันคติ 
ค่านิยมของตนเองข้ึน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาของตนเองโดยคิดค าถามของตนเอง และ
แสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง แสวงหาค าตอบดว้ยการลงมือปฏิบติักระท าจริง ทั้งในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือสถานการณ์จ าลอง มีการวิพากษวิ์จารณ์ การอภิปราย การพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวน และ
การสะทอ้นความคิดของตนออกมา โดยสามารถเกิดข้ึนทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือในสถานท่ี
ท างานก็ได ้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงเป็นความพยายามเช่ือมโยมระหว่างทฤษฎีและปฏิบติั เป็นการ 
บูรณาการความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่เขา้กับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพ่ือน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของบุคคล (อาชญัญา รัตนอุบล. 2547: 2-3) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วิชชารัตน์ สิมพลีวงศ ์
(2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการสร้างชุดการสอน เร่ือง การปลูกผกัปลอดสารพิษดว้ยเทคนิคชีวภาพ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 และมทันียา คอ้มทอง (2552: 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท่ีมีต่อความรู้ เจตคติ และทกัษะ
อาชีพ ของกลุ่มสตรีชมรมแม่บา้นทหารอากาศ จงัหวดัลพบุรี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความรู้ และเจตคติเก่ียวกบัอาชีพหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้
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ของผูใ้หญ่ ของ Knowles บูรณาการเขา้กบัแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้น ามาพฒันาเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ ซ่ึงทฤษฏีและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้นั้น มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้ 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีช่วยกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอย่าง มีการแลกเปล่ียน พูดคุย และเรียนรู้ดว้ยการลงมือ
กระท า โดยอยูบ่นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาชญัญา รัตนอุบล (อาชญัญา  รัตนอุบล. 
2547: 1) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนรู้จากการปฏิบติั ช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริม
ให้แสวงหาความรู้ดว้ยการลงมือกระท า ไดรั้บประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามธรรมชาติ โดย     
ไม่จ ากดัสถานท่ี เวลา และโอกาส บุคคลสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ 
พิพิธภณัฑ ์สวนสาธารณะ สถาบนัทางศาสนา เทคโนโลยีส่ือสาร และบุคคลต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงลว้นเปิด
โอกาสให้บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยตรง ได้มีประสบการณ์ตรง ตามความสนใจ     
ความสมัครใจ และความกระตือรือร้นของบุคคล เพ่ือประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญ นอกจากน้ี             
ยงัสอดคลอ้งกบั เบญจมาภรณ์ วงษ์สิน (2553: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการศึกษา        
นอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมการจดัการขยะในครัวเรือนของกลุ่ม
แม่บา้น พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความรู้ ทกัษะและเจตคติในการจดัการขยะในครัวเรือนหลงัการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ    

อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.26)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการ ปลูกผกั   

ปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดมี้การพูดคุยเพ่ือส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้จากตวัแทนเยาวชนในชุมชน 
แลว้จึงน าความตอ้งการดงักล่าวมาจดัเป็นกิจกรรม ซ่ึงในการจดักิจกรรมส่ิงท่ีผูวิ้จยัค านึงถึงอยู่เสมอ คือ   
1. ความตอ้งการในการเรียนรู้ 2. ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่  3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ 4. ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ Knowles (สุวฒัน์ วฒันวงศ์. 
2547: 248-249; อา้งอิงจาก Knowles. 1978. The Adult Learner: A Neglected Species. pp. 31) ท่ีไดส้รุป
พ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่สมยัใหม่ (Modern Adult Learning Theory) ไวด้ังน้ี                
1. ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and Interests) 2. สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูใ้หญ่ (Life 
Situations) 3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้ าตนเอง 
(Self-Directing) และ 5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 
เบญจมาภรณ์ วงษสิ์น (2553: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมการจดัการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้น พบว่า    
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติัเพ่ือส่งเสริมการจดัการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1. ควรน าแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิด   
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ไปประยกุตใ์ชก้บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืนๆ เช่น การจดัการขยะ
ในครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองคก์ร เป็นตน้  
 2. ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหามากว่า 1 เร่ือง โดยใชรู้ปแบบแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั เช่น การน าขยะมา
ใชใ้นการปลกูผกัปลอดสารเคมี เป็นตน้ 
 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กบักลุ่ม
ตวัอย่างต่อไปอีกในระยะเวลาท่ีนานข้ึน เพ่ือจะไดท้ราบถึงการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ
ไปประยกุตใ์ชข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ควรมีการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในชุมชนล าตน้กลว้ย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆ อีก เช่น ผูน้ าชุมชน ผูสู้งอายใุนชุมชน เป็นตน้ เพ่ือเป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกั
ปลอดสารเคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ในกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานอ่ืนๆ อีกต่อไป 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารเคมี โดยใช้
แนวคิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั เพ่ือเป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
การปลกูผกัปลอดสารเคมี ต่อไป 
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ศ ลปากร ิ      ทดลองใช และประเม นผลต นแบบออนโทโลย ท  พ ฒนาข  น                ิ                ี ี่ ั    ึ้  โดยบ รณาการร วมก บระบบค นค น    ู          ั        ื 
สารสนเทศท  รองร บการให บร การผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต เพ  อค นค นสารสนเทศด านงานบร การ         ี่    ั        ิ         ื     ิ       ็    ื่    ื                 ิ   
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Abstract 
This research aimed at developing education services ontology prototyping 

for information retrieval a case study : Faculty of Engineering and Industrial 
Technology, Silpakorn University.  Trial and evaluate ontology were developed.   
Integrated with information retrieval system that supports the service via Internet for 
retrieve information on the education service within the domain such as curriculums, 
recruitment, announcement/rules/regulations and admission. System development and 
design ontology prototype and information retrieval system has four steps consisting 
of study integrates and analyzes data, Design of system,   Development, installation, 
and testing system. Evaluate performance of systems with user satisfaction. The 
research was developed by tools using Hozo-Ontology Editor for developing 
ontology, Ontology Application Management (OAM) Framework for linked data 
between ontology and MySQL database,  Semantic Ontology Search (SOS) system and 
PHP programming language for develop information retrieval system and user 
interface. 

The ontology prototype developed when taken with integrated information 
retrieval system can retrieval effectively. The efficiency evaluation found the mean 
score equaled to 4.39 with standard deviation at 0.69 The result indicate that the 
ontology prototype met the requirements of the user and increased retrieval efficiency.
   
Key Word(S) :  Ontology,  Ontology Prototyping, Education Service, Information 

Retrieval 

 

บทน า   ํ  

ความเจร ญก าวหน าทางด านเทคโนโลย ในป จจ บ น ก าล งเปล  ยนแปลง       ิ                     ี     ุ ั   ํ  ั    ี่       และก าวเข าส            ู 
ย คสารสนเทศ หน วยงานหร อองค กรต าง ๆ ท  งภาคร ฐ และภาคเอกชน ได ม การต  นต วและน าเอา ุ                   ื             ั้     ั                 ี    ื่  ั     ํ    
เทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร  มาประย กต ใช ในการพ ฒนาอง        ี          ิ            ุ          ั     ค กรมากข  น ส งผลให ม ข อม ลและ       ึ้         ี   ู    สารเทศ
ไหลเว ย     ี นอย  ในระบบจ านวนมาก  แต การจะน าข อ   ู       ํ                 ํ   ม ลและสารสนเทศเหล าน  นมาใช งาน ู                 ั้        อาจต องเส ยเวลา        ี     
ในการค นหาข อม ลเพ  อให ตรงก บความต องการของผ  ใช             ู   ื่       ั               ู    (มาร ต บ รณร ช และคณะ   ุ   ู   ั        : 2553) โดยเฉพาะ
องค กรท  ต องใช ข อม ลและสารสนเทศเพ  อการให บร การ หร อให ค าแนะน าก บผ  ใช บร การ นอกจาก      ี่        ู              ื่        ิ      ื    ํ     ํ  ั  ู    ิ          ต องให      
ข อม ลท  ถ กต องตรงตามความต องการของผ  ใช แล ว ย งต องสามารถให ข อม ลได    ู  ี่ ู                        ู       ั               ู   อย าง    รวดเร วท นต อความ     ็  ั       
ต องการของผ  ใช ด วย           ู       ด งน  นองค กรจ งต องม การบร หารจ ดการสารสนเทศท  ด  โดยอาศ ยหล กการจ ดเก บ ั  ั้       ึ     ี     ิ    ั             ี่ ี       ั   ั     ั   ็ 
ข อม ล    ู  ท  เป นระบบ  ตลอดจนสามารถค นค นสารสนเทศได อย  ี่                          ื                างม ประส ท   ี     ิ  ธ ภาพ  เช นเด ยวก บ ิ           ี    ั   
คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ    ั  ิ      ซ  ง ึ่ เป นองค กรหน  งท  น าเอา          ึ่  ี่ ํ    
เทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร มาประย กต ใช ในองค กรอย างต อเน  อง ท  งในด านการเร ยนการสอน        ี          ิ           ุ                   ื่    ั้           ี         
การให บร การจองเคร  องม อและห องปฏ บ ต การ        ิ         ื่   ื         ิ ั ิ    การบร หารจ ดการด านการเง น และการร บสม ครสอบ     ิ    ั            ิ         ั   ั     
ค ดเล อก เป นต น ั   ื         ส งผลให ม ข อม ลและสารสนเทศในร ปแบบอ เล กทรอน กส ในองค กรเพ  มข  น       ี   ู               ู     ิ  ็     ิ           ิ่  ึ้ อย างรวดเร ว         ็  
โดยเฉพาะหน วยงานด านบร การการศ กษา เน  องจากต องให บร การการศ กษาแก น กศ กษา ให ความ                    ิ       ึ      ื่            ิ       ึ      ั  ึ          
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ช วยเหล อหร อค าแนะน า      ื   ื  ํ     ํ ด าน   หล กส ตร  ั  ู   การจ ด    ั การเร ยนการสอน ทะเบ ยนและประเม นผล  ี             ี          ิ    ประกาศ 
ระเบ ยบข อบ งค บ    ี     ั  ั ท  เก  ยวข อง ี่  ี่      และการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ  อเข าศ กษาโดยว ธ ร บตรงหลากหลาย    ั   ั      ั   ื   ุ     ื่     ึ       ิ ี ั            
โครงการ ตลอดจนข อม ลข าวสาร         ู       อ นเก  ยวเน  องก บงานบร การการศ กษา ั   ี่    ื่   ั      ิ       ึ   แก น กศ กษา อาจารย  ผ  ปกครอง    ั  ึ            ู       
และบ คลากรฝ ายอ  น ๆ     ุ         ื่    ส งผลให ม ข อม ลและสารสนเทศไหลเว ยนอย  ในระบบจ านวนมาก และ       ี   ู                 ี    ู       ํ           จ านวน ํ    
ผ  ใช บร การข อม ลและสารสนเทศ ก เพ  มมากข  นตามไปด วย ู    ิ      ู              ็  ิ่     ึ้          

จากภารก จข างต น ผ  ว จ ยจ งได ศ กษาว ธ การและร ปแบบในการจ ดเก บข อม ล       ิ        ู ิ ั  ึ    ึ    ิ ี       ู          ั   ็    ู และสารสนเทศ
ของงานบร การการศ กษา พบว าส วนใหญ         ิ       ึ              จ ดเก บในร ปแบบเอก ั   ็    ู       สาร และเอกสารอ เล กทรอน กส           ิ  ็     ิ   โดยแบ ง      
ตามหน าท  และความร บผ ดชอบของแต ละบ คคล ท าให ประสบป ญหาในการใช ข อม ล       ี่        ั  ิ            ุ     ํ                      ู และสารสนเทศ  
เช น     การจ ดเก บข อม ล    ั   ็    ู ท  ม ความ ี่ ี    ซ  าซ อน ้ํ    ก น  ั  ข อม ล   ู ท  จ ดเก บ ี่ ั   ็ ไม เป นป จจ บ น        ุ ั และไม สามารถใช งานร วมก นได                   ั    
หร อ  ื  สารสนเทศท  ต องการ         ี่        อาจมาจากหลายแหล ง                 เก บ  ็  และม ร ปแบบการจ ดเก บท  แตกต างก น     ี  ู         ั    ็   ี่         ั    
ท าให เก ดความล าช าในการค นหา ํ     ิ                  ข อม ลหร อสารสนเทศน  น ๆ   ู   ื          ั้    ผ  ว จ ยจ งม แนวความค ดในการพ ฒนา ู ิ ั  ึ  ี        ิ       ั   
ต นแบบออนโทโลย เพ  อค นค นสารสนเทศด านงานบร การการศ กษาท  ม อย  จ านวนมากในป จจ บ น              ี  ื่    ื                 ิ       ึ    ี่ ี  ู ํ            ุ ั   
และม แนวโน มเพ  มมากข  นในอนาคต ให สามารถจ ดเ    ี        ิ่     ึ้                  ั  ก บและค นค นได อย างม ประส ทธ ภาพ ถ กต อง รวดเร ว ็       ื        ี    ิ  ิ     ู          ็   
และสามารถตอบสนองความต องการ                 ของผ  ใช     ู  มากท      ี่ส ด ุ  

 

ว ตถ ประสงค ของงานว จ ย ั  ุ             ิ ั  
1. เพ  อพ ฒนาต นแบบออนโทโลย   ื่  ั                ี เพ  อค นค นสารสนเทศด าน  ื่    ื            บร การการศ กษา คณะ  ิ       ึ       

ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร ตามแนวค ดของ ิ                      ี ุ             ิ    ั  ิ             ิ    ออนโทโลย         ี 
2. เพ  อทดลองใช ต นแบบออนโทโลย   ื่                     ี  และประเม นประส ทธ ภาพการใช งาน        ิ     ิ  ิ            

 

ขอบเขตของการว จ ย             ิ ั  

1. ต นแบบออนโทโลย              ีเพ  อค นค นสารสนเทศ  ื่    ื         ด านงานบร การการศ กษา        ิ       ึ    สามารถรองร บการ          ั    
ให บร การ    ิ   ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต      ื     ิ       ็  โดยแบ งออกเป น              2 ส วน ค อ ส วนของผ  ด แลระบบ      ื         ู ู       และส วนของผ  ใช           ู  
ระบบ 

2. สารสนเทศท  ค นค          ี่   ืนอย  ในขอบเขตท  เก  ยวข อง   ู         ี่  ี่     ก บงานบร การการศ กษา ใน ั      ิ       ึ      ด าน   หล กส ตร   ั  ู   
ค าร อง ประกาศ ํ           /ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ และการร บสม ครสอบค ดเล อก   ั  ั         ั   ั      ั   ื   โดยเป นกรณ ศ กษาของคณะ         ี ึ         
ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร ิ                      ี ุ             ิ    ั  ิ      
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ว ธ การว จ ย ิ ี    ิ ั  

 ผ  ว จ ย ู ิ ั ได   ก าหนดร ปแบบ ํ     ู     และว ธ การว จ ยเพ  อ ิ ี    ิ ั   ื่ เป นกรอบแนวทางใน               การออกแบบและพ ฒนา    ั   
ต นแบบออนโทโลย เพ  อค นค นสารสนเทศด านงานบร การการศ กษา กรณ ศ กษา             ี  ื่    ื                 ิ       ึ       ี ึ   : คณะว ศวกรรมศาสตร     ิ           
และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร           ี ุ             ิ    ั  ิ      ให บรรล       ุตรงตามว ตถ ประสงค ท  ต  งไว        ั  ุ       ี่ ั้    โดยออกแบบ
ว ธ การด าเน นงานว จ ยเป น  ิ ี    ํ   ิ     ิ ั     4 ข  นตอน ด งน   ั้      ั  ี้ 
 
ข  นตอนท    ั้     ี่ 1 การศ กษา รวมรวม    ึ           และว เคราะห ข อม ล    ิ         ู  

 1. ศ กษาสภาพการท างานของระบบงานเด ม ร ปแบบการให บร การ ึ           ํ                ิ   ู           ิ   ด านงานบร การการศ กษา        ิ       ึ   
ในป จจ บ น ตลอดจนล กษณะของ     ุ ั         ั       ข อม ล   ู และสารสนเทศท  ให บร การแก  บ คลากร น กศ กษา และบ คค ี่    ิ       ุ       ั  ึ        ุ  ลท  วไป   ั่    
จากงานบร การการศ กษา      ิ       ึ    คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม     ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ    ั  ิ      

 2 .  ศ กษาเอกสารท  เก  ยวข องก บงานบร การการศ กษา   ึ           ี่   ี่        ั       ิ        ึ     จากคณะว ศวกรรมศาสตร     ิ             
และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วงเด อนพฤษภาคม พ           ี ุ             ิ    ั  ิ             ื           .ศ. 2555 - เด อนเมษายน   ื          
พ.ศ. 2556 ส าหร บเป นข อม ลในการก าหนดขอบเขตแนวค ด เพ  อให ได ข อม ลครบถ วนในรอบระยะเวลา ํ   ั       ู       ํ              ิ    ื่        ู                    
ด าเน นการ  ํ   ิ     1 ป  และเห นความต อเน  องของข อม ล ตลอดจนล กษณะการใช งาน เช น ข อม ลท  ต องใช เป น       ็         ื่        ู         ั                    ู  ี่        
ประจ า และไม ค อยม การเปล  ยนแปลง เช น     ํ           ี      ี่           ประกาศ/ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ    ั  ั  ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร        ิ    ั  ิ       
หร   ือข อม ลท  ม การใช ตามโอกาสหร อต องม การเปล  ยนแปลงบ อยคร  ง เช น ประกาศร บสม ครสอบค ดเล อก     ู  ี่ ี               ื     ี      ี่           ั้             ั   ั      ั   ื   
และประกาศท นการศ กษา เป นต น        ุ     ึ           

 3.  ศ กษา ึ   และว เคราะห     ิ      โครงสร างความส มพ นธ ของข อม ล ตลอดจนร ปแบบการจ ดเก บข อม ล              ั  ั        ู         ู        ั   ็    ู  
เพ  อ  ื่ เป นแนวทางในการ              ออกแบบกระบวนการพ ฒนาออนโทโลย                 ั           ี 

 
 

ข  นตอนท    ั้     ี่ 2 การออกแบบระบบ 
จากการศ กษา รวมรวม    ึ           และว เคราะห ข อม ล    ิ         ู ท าให ทราบถ งป ญหาของระบบงานเด ม  ํ        ึ                 ิ   

และความต องการของผ  ใช เพ  อออกแบบระบบงานใหม  ตลอดจนล กษณะของข อม ล ร ปแบบการจ ดเก บ                  ู    ื่                         ั          ู   ู        ั   ็  
ความส มพ นธ  และขอบเขตของข อม ล       ั   ั                     ู   ตามหล กความส มพ นธ เช งความหมายตามแนวค ดของ     ั       ั   ั      ิ                 ิ      
ออนโทโลย  และเป นข อม ลให ผ  ว จ ยออกแบบระบบด งน          ี          ู    ู ิ ั            ั  ี้ 

1. ออกแบบสถาป ตยกรรมของระบบ                        
การออกแบบสถาป ตยกรรมของระบบ                  แบ งออกเป น          4 ส วน    ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่  1 
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ร ปท    ู  ี่ 1 สถาป ตยกรรมของระบบ                  
 

1.1 ส วนขอบเขตแนวค ด              ิ  (Domain Layer) ค อ ื  การพ ฒนาขอบเขตแนวค ด ั             ิ ด านงานบร การ        ิ   
การศ กษา ตามแนวค ดของออนโทโลย  โดยพ จารณาจากเอกสารท  เก  ยวข อง     ึ           ิ            ี     ิ               ี่  ี่      และให ผ  เช  ยวชาญ      ู  ี่      
เป นผ  พ จารณาความสอดคล องในแต ละขอบเขตแนวค ด    ู ิ                                ิ  จากน  น    ั้ ใช โปรแกรม           Hozo-Ontology Editor  
สร าง    ออนโทโลย          ี และแปลงออนโทโลย                ีให อย  ในร ปแบบของ    ู   ู       ภาษา OWL (Web Ontology Language) 

1.2 ส วนส  อกลางในการจ ดการข อม ล     ื่           ั       ู  (Mediator Layer) ค อ ื  ส  อกลางในการ ื่          เช  อมโยง  ื่     
ระหว าง      ออนโทโลย         ีในร ปแบบ   ู    ภาษา OWL ก บ ั ข อม ลท  จ ดเก บในฐานข อม ล   ู  ี่ ั   ็         ู  MySQL ซ  ง ึ่ ม ล กษณะเป น ี ั       
ฐานข อม ลเช งส มพ นธ       ู   ิ  ั  ั   (Relational Database) โดยใช โปรแกรม              Ontology Application Management  
(OAM) Framework ซ  ง ึ่ หล งจากการเช  อมโยงข อม   ั         ื่        ูลแล ว    ระบบจะก าหนดค าการเช  อมโยงข อม ล และสร าง ํ           ื่        ู         
ต วแทนของข อม ล  ั          ู  (Instances) ของคลาสต าง ๆ              ให อย  ในร ปแบบ    ู   ู    มาตรฐาน RDF (Resource Description 
Framework)  
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1.3 ส วนโปรแกรมต ดต อก บผ  ใช             ิ    ั  ู   (Application Layer) ค อ ื  การพ ฒนา    ั   ระบบค นค น       ื 
สารสนเทศ และส วนต ดต อก บผ  ใช        ิ    ั  ู  ท  ง ั้ ผ  ด แลระบบ ู ู       และผ  ใช  ู  ระบบ โดยใช ระบบ           Semantic Ontology 
Search (SOS) ร วมก บภาษา     ั      PHP 

1.4 ส วนการประเม นผลระบบ            ิ        (Evaluation Layer) ค อ ส วนการประเม นประส ทธ ภาพ ื             ิ     ิ  ิ   
และความพ งพอใจของ        ึ        ผ  ใช ท  งผ  ด แลระบบ ู   ั้  ู ู       และผ  ใช  ู  ระบบ โดยใช แบบสอบถาม                

 
2. ออกแบบกระบวนการพ ฒนา ั   ออนโทโลย  ี 

กระบวนการพ ฒนาออนโทโลย  ได พ ฒนาตามวงจรการ          ั           ี    ั             ออกแบบออนโทโลย  ประกอ        ี      บด วย    
 7 ข  นตอน  ั้     ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่  2 

 
 
 
 
 

ร ปท    ู  ี่ 2 แสดงกระบวนการออกแบบออนโทโลย          ี (Noy, N.F. and D.L. McGuinness : 2001)   

 
2.1   Determine Scope  ค อ ื  การก าหนด    ํ    ขอบเขตแนวค ด    ิ  หร อนามธรรม  ื        ท  เก  ยวข องก บ ี่  ี่      ั 

งานบร การการศ กษา     ิ       ึ    คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม     ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ    ั  ิ      ว าต องการ        
ศ กษาในขอบเขตท  เก  ยวข องก บเร  องใดบ าง โดยในงานว จ ยน  ได ศ กษาเฉพาะ ึ            ี่  ี่      ั   ื่                 ิ ั  ี้   ึ        ด าน   หล กส ตร ค าร อง   ั  ู    ํ     
ประกาศ/ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ และการร บสม ครสอบค ดเล อก   ั  ั         ั   ั      ั   ื   เท าน  น    ั้  

2.2 Consider Reuse ค อ  ื  การพ จารณาเล อกใช ต วแบบออนโทโลย ท  ม อย  แล ว    ิ       ื     ั            ี ี่ ี  ู    มาปร บ    ั 
ใช ซ  า    ้ํ  เพ  อให สามารถพ ฒนาออนโทโลย ได รวดเร ว  ื่          ั           ี       ็ ข  น  ึ้  ซ  งจากการศ กษาระบบงานเด มของงานบร การ ึ่        ึ            ิ         ิ   
การศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม    ึ        ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ    ั  ิ      พบว าย งไม ม ต นแบบ     ั    ี     
ออนโทโลย         ีเด ม  ิ  ด งน  น ั  ั้ จ งต องด าเน นการพ ฒนาข  นใหม  ไม สาม ึ     ํ   ิ     ั    ึ้          ารถน าของเด มมาปร บใช ได    ํ      ิ     ั      

2.3 Enumerate Term ค อ ื  การพ จารณาแจกแจงรายละเอ ยดว า ิ                  ี    ในแต ละแนวค ด           ิ   
ท  ศ กษาน  น ี่ ึ    ั้  ม รายละเอ ยดเก  ยว ี       ี    ี่  ข อง   ก บ ั เร  องใด  ื่    บ าง     

2.4 Define Class ค อ ื  การก าหนดแนวค ดท  ศ กษา ํ        ิ  ี ่ ึ   ท  งหมด ั้    ให อย  ในร ปของ    ู   ู    คลาส  
และส  ับคลาส  

2.5 Define Property ค อ ื  การก าหนดค ณสมบ ต     ํ     ุ    ั ิของคลาสแต ละคลาสว าประกอบ                        
ไปด วย      Datatype Properties  และ Object Properties ใดบ าง โดยในส วนของ                 Datatype Properties ต อง   
ระบ    ุชน ดของข อม ล  ิ       ู  เช น     String และ Integer เป นต น        
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2.6 Define Constraint  ค อ ื  การก าหนดเง  อนไข    ํ      ื่    ของคลาส  ส  ับคลาส และค ณสมบ ต     ุ    ั ิ
ต าง    ๆ ว าม ความส มพ นธ ก น   ี     ั  ั   ั  หร อม   ื  ีล กษณะการเร ยกใช ข อม ลอย างไร  ั         ี       ู        เช น     Is-A, Attribute-Of  และ  
Part-Of  เป นต น      

2.7 Create Instants ค อ ื  การก าหนดค าต วแทนของข อม ล    ํ       ั          ู  หร อต วอย างของข อม ลท  ได   ื  ั           ู  ี่  
จากการส บค น       ื   จากคลาส ส          ับคลาส และค ณสมบ ต           ุ    ั ิ ต าง    ๆ ภายใต ขอบเขตท  ศ กษาท  งหมด            ี่ ึ    ั้     

 

3.  ออกแบบจ าลอง    ํ    ออนโทโลย         ีระด บแนวค ด   ั     ิ  (Conceptual Level) 
จากกระบวนการพ ฒนา ั    ออนโทโลย  ท าให ทราบถ งรายละเอ ยดของ        ี   ํ          ึ         ี      แต ละ     แนวค ด    ิ    

ซ  ง ึ่ ประกอบไปด วยขอบเขตแนวค ดหล ก                     ิ   ั  และแนวค ดย อย        ิ     (Class or Sub Class) รายละเอ ยดของแนวค ด        ี         ิ  
(Enumerate Term) ค ณสมบ ต ของแนวค ด  ุ    ั ิ       ิ  (Properties) เง  อนไขและความส มพ นธ ของแนวค ด    ื่            ั  ั         ิ   (Constraint) 
และรายการต วอย างข อม ล ั        ู ท  ได จากการส บค น ี่         ื    (Instants) ในข  นตอนน   ผ  ว จ ยได น ารายละเอ ยดข างต น   ั้     ี้  ู ิ ั    ํ        ี        
มาสร างแบบจ าลอ          ํ   งออนโทโลย ระด บแนวค ด          ี   ั     ิ  (Conceptual Level) ซ  ง ึ่ แสดงให เห นโครงสร าง        ็         และ
ความส มพ นธ      ั  ั  ของออนโทโลย ในภาพร           ี      วม ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร ปท    ู  ี่ 3 แสดงแบบจ าลองออนโทโลย ระด บแนวค ด  ํ            ี   ั     ิ  (Conceptual Level) 
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แบบจ าลองออนโทโลย ระด บแนวค ด     ํ            ี   ั     ิ  (Conceptual Level) ของงานบร การการศ กษา         ิ       ึ     
คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม     ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร     ิ    ั  ิ      ประกอบไปด วยคลาส จ านวน                 ํ    
ท  งส  น  ั้  ิ้  25 คลาส โดยจ าแนกเป นคลาสหล ก จ านวน          ํ             ั   ํ     3 คลาส ได แก  ค าร อง  ประกาศ           ํ            /ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ    ั  ั  
และการร บสม ครสอบค ดเล อก       ั   ั      ั   ื   คลาสท  ท าหน าท  เป นค ณสมบ ต หร อองค ประกอบของคลาสอ  น ๆ      ี่ ํ     ี่    ุ    ั ิ  ื                  ื่    (Object 
Properties) จ านวน  ํ     4 คลาส ได แก   หล กส ตร โครงการร บ             ั  ู           ั สม คร  ั  สอบค ดเล อก     ั   ื   ระด บการศ กษา   ั     ึ    และ
ภาคว ชา  โดยม เง  อนไขความส มพ นธ แบบ     ิ        ี  ื่         ั  ั      Part-Of  หมายถ ง      ึ  “จ ดเป นส วนประกอบ ั             ” เช น โครงการร บ            ั 
สม คร  ั  สอบค ดเล อก    ั   ื   “จ ดเป นส วนประกอบ ั             ” ของการร บสม ครสอบค ดเล อก       ั   ั      ั   ื   เป นต น      ส วนคลาสท  เหล อเป น        ี่   ื    
ส บคลาส ั      จ านวน  ํ     18 คลาส โดยม          ีเง  อนไข  ื่    ความส มพ นธ แบบ     ั  ั       Is-A หมายถ ง     ึ  “จ ดเป น ั    ” เช น ว ศวกรรมเคร  องกล     ิ         ื่     
“จ ดเป น ั    ” ภาคว ชา เป นต น    ิ         
 นอกจากน  ย งม ค ณสมบ ต ของข อม ล        ี้ ั  ี ุ    ั ิ      ู  (Datatype Properties) ซ  ง ึ่ จะใช   เป นห วข อ    ั   และรายการ
ข อม ลท  ได จาก   ู  ี่     การส บค น    ื    จ านวนท  งส  น ํ     ั้  ิ้  35 ค ณสมบ ต   ุ    ั ิ โดยม เง  อนไขความส มพ นธ     ี  ื่         ั  ั  แบบ Attribute-Of  
หมายถ ง     ึ  “จ ดเป นค ณล กษณะ ั     ุ  ั    ” เช น ช  อค าร อง      ื่  ํ     “จ ดเป น ั    ค ณ ุ ล กษณะ ั    ” ของค าร อง เป นต น    ํ           

เม  อได แบบจ าลองออนโทโลย ระด บแนวค ด   ื ่       ํ            ี   ั     ิ  (Conceptual Level) แล ว     ผ  ว จ ย ู  ิ ั น า ํ 
แบบจ าลอง    ํ    มาออกแบบเคร  องม อส าหร บประเม นความสอดคล องของเน  อหา           ื ่   ื  ํ   ั      ิ                 ื ้   ออนโทโลย          ี เพ  อใ  ื ่  ห  
ผ  เช  ยวชาญ ู  ี่     ด าน   ระบบคอมพ วเตอร     ิ      ด านระบบสารสนเทศ และ                   ด าน   งานบร การการศ กษา     ิ       ึ    ด าน   ละ 1 ท าน    
เป นผ      ูพ จารณาความสอดคล อง ิ                ระหว าง      ขอบเขตแนวค ด          ิ ก บ ั เน  อหา  ื้    การจ ด ั หมวดหม         ู ห วข อการส บค น  ั       ื    และ
รายการต วอย างข อม ลท  ได จา ั        ู  ี่    กการส บค น    ื    โดยว ดค าด ชน ความสอดคล องตาม    ั    ั  ี              ว ธ   ิ ี IOC (Index of Item 
Objective Congruence) (บ ญชม ศร สะอาด ุ      ี     , 2545 : 78)  และน าผลการประเม น ํ           ิ พร อม    ข อเสนอแนะของ            
ผ  เช  ยวชาญม ู  ี่      าปร บปร ง  ั   ุ แก ไข     โดยม  ีผลการประเม นเป นด งแสดงในตารางท        ิ     ั             ี่ 1 

 
ตารางท         ี่ 1 แสดงผลการประเม น           ิ ว ด ั ค า  ด ชน  ั  ีความสอดคล องของเน  อหาโดยผ  เช  ยวชาญ                ื้       ู  ี่     ด วยว ธ      ิ ี IOC (Index 
of  Item Objective Congruence) 

 
 

เน  อหาของออนโทโลย   ื้               ี
ท  เก  ยวข องก บขอบเขตท  ศ กษา ี่  ี่      ั        ี่ ึ    

ผลการพ จารณา      ิ      

ระด บค า    ั    IOC ความหมาย 
เน  อหาด าน  ื้      หล กส ตร   ั  ู   1.00 เหมาะสม 
เน  อหาด าน  ื้      ค าร อง ํ     0.33 ปร บปร ง  ั   ุ  
เน  อหาด าน  ื้      ประกาศ/ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ   ั  ั  0.67 เหมาะสม 
เน  อหาด าน  ื้      การร บ    ั สม ครสอบค ดเล อก  ั      ั   ื   0.67 เหมาะสม 
เน  อหาด าน  ื้      ระด บการศ กษา   ั     ึ    0.67 เหมาะสม 
เน  อหาด าน  ื้      ภาคว ชา    ิ   1.00 เหมาะสม 
เน  อหาด าน  ื้      โครงการร บสม ครสอบค ดเล อก        ั   ั      ั   ื   0.67 เหมาะสม 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1951 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



จากตารางท            ี่ 1 ผ  ว จ ยได น าผลการประเม น และข อเสนอแนะของผ  เช  ยวชาญ ู ิ ั    ํ           ิ                  ู  ี่      มาปร บ    ั แก    
เพ  มเต ม เช น  ิ่   ิ      ขอบเขตแนวค ดค าร อง          ิ  ํ     ได เพ  ม    ิ่ ข อม ล    ู  “ระยะเวลาด าเน นการ ํ   ิ    ” เป น   ค ณสมบ ต  ุ    ั ิของข อม ล      ู  
(Datatype Properties) โดยม เง  อนไขของความส มพ นธ แบบ    ี  ื่            ั  ั      Attribute-Of 

 
ข  นตอนท    ั้     ี่ 3 การพ ฒนาระบบ    ั        ต ดต  ง และทดสอบระบบ ิ  ั้               

ผ  ว จ ยได พ ฒนาระบบให สอดคล องตามข  นตอนท  ออกแบบไว ในข  นตอน ู ิ ั    ั                    ั้     ี่           ั้    การออกแบบระบบ 
จากน  นได ด าเน นการ    ั้    ํ   ิ    ต ดต  งระบบ ิ  ั้      ตลอดจนทดสอบระบบว าท างานได ถ กต องเป นไปตามว ตถ ประสงค                   ํ       ู             ั  ุ       
ของงานว จ ยท  ก าหนดไว หร อไม โดยประกอบไปด วย       ิ ั  ี ่ ํ        ื                  3 ข  นตอนด งน   ั้     ั  ี้ 

1. ข  นตอน ั้    การพ ฒนาต นแบบออนโทโลย   ั                ี  
ผ  ว จ ยพ ฒนาต นแบบออนโทโลย  ู  ิ  ั   ั                  ี โดยน า ํ  แบบจ าลอง    ํ     ออนโทโลย ระด บแนวค ด         ี    ั      ิ    

(Conceptual Level) ท   ี่ปร บแก   ั   ตามค าแนะน าของผ  เช  ยวชาญ    ํ     ํ     ู  ี่      มาสร างออนโทโลย              ี ด วยโปรแกรม            Hozo-
Ontology Editor ซ  งเป นเคร  องม อท  สน บสน นการพ ฒนาออนโทโลย  ึ่       ื่   ื  ี่  ั   ุ     ั           ี ภายใต การพ ฒนา         ั   ของมหาว ทยาล ย    ิ    ั 
โอซากา ประเทศญ  ป  น               ี่ ุ  และได ร บความน ยมในป จจ บ น   ั      ิ       ุ ั  ท  ง ั้ ย งเป นเคร  องม อในการถ ายทอดและจ ดเก บ ั       ื่   ื                ั   ็  
องค ความร          ูในร ปแบบออนโทโลย ได    ู            ี  อย าง    สะดวกและรวดเร ว             ็  (Industrial Research, Osaka University :  2011) 
ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่ 4  จากน  นแปลง    ั้     ออนโทโลย          ี ให อย  ในร ปแบบภาษา    ู   ู         OWL (Web Ontology Language)  
ซ  งเป นภาษามาตรฐานส าหร บการพ ฒนาออนโท ึ่                ํ   ั     ั        โลย   ี ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                          
 
 

 

ร ปท   ู  ี่ 4 แสดงการสร าง       ออนโทโลย  ด วยโปรแกรม         ี            Hozo-Ontology Editor 
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ร ปท    ู  ี่ 5  แสดงการแปลงออนโทโลย ให อย  ใน ี    ู  ร ปแบบของภาษา  ู            OWL 
 

2. ข  นตอน ั้    การพ ฒนาระบบ ั       ค นค นสารสนเทศ   ื           
ระบบค นค นสารสนเทศ   ื          ได ออกแบบมาเพ  อรองร บการให             ื่     ั      บร การผ านระบบเคร อข าย  ิ             ื    

อ นเทอร เน ต ิ       ็  โดยแบ งออกเป น              2 ส วน ค อ ส วนของผ  ด แลระบบ และส วนของผ  ใช ระบบ     ื         ู ู                 ู       โดยใช   เคร  องม อ   ื่   ื 
ในการพ ฒนา      ั   ค อ ื ระบบ Semantic Ontology Search (SOS) ร วมก บภาษา     ั      PHP และใช ฐานข อม ล            ู  MySQL 
เป นแหล งเก บข อม ล         ็    ู แบบออนไลน         

2.1 ส วน   ของผ  ด แลระบบ สามารถ    ู ู             ด าเน นการ ํ   ิ    ผ าน   หน าเว บเพจใน     ็      เมน เข าส  ระบบ    ู    ู      
โดยใส ข อม ล     ู  Login และ Password จากน  น    ั้ ระบบจะตรวจสอบส ทธ ในการเข าถ งข อม ล        ิ  ิ         ึ    ู  หากถ กต อง ู     
ก  ็จะอน ญาตให ด าเน นการ    ุ      ํ   ิ    ก บ ั ข อม ล   ู ในฐานข อม ล       ู  MySQL เช น     การเพ  ม   ิ่  ลบ แก ไข     หร อ    ื  Upload 
ไฟล    ข อม ล   ู ได     และเม  อด าเน นการเร ยบร อยแล ว      ื ่  ํ   ิ      ี         ต อง   แปลงข อม ลในฐานข อม ล        ู         ู  MySQL ให อย  ในร ปแบบ    ู   ู    
ของฐานข อม ล      ู  RDF  ผ านเมน ปร บปร งข อม ลระบบ      ู  ั   ุ    ู      ด งแสดงใน ั       ร ปท    ู  ี่ 6 

 

ร ปท    ู  ี่ 6 แสดงต วอย างส วนต ดต อก บผ  ใช   ั         ิ    ั  ู   (ในส วนของผ  ด แลระบบ         ู ู      ) 
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2.2 ส วนของผ  ใช        ู  ระบบ สามารถด าเน นการ       ํ   ิ    ผ านเมน       ูต าง ๆ      บนหน าเว บเพ       ็   จ อ นได แก   ั      
ข อม ลท  วไป  ส บค นข อม ล  แนะน าว ธ การใช งาน    ู   ั่      ื         ู       ํ   ิ  ี           และต ดต อสอบถาม      ิ            โดยหน าจอส บค นข อม ล       ื         ู    
ผ  ใช สามารถ ู        เล อกหมวดหม    ื        ู  และห วข อท  ต องการส บค น จากน  นเล อกรายการ หร อใส ค าค น    ั    ี ่       ื        ั้   ื           ื    ํ   ท  ต องการ ี่        
โดยระบบจะแปลงค าค นน  น ํ    ั้ ให อย  ในร ปแบบของภาษา     ู   ู            SPARQL และน าไป ํ   ค นหาในฐานข อม ล            ู  RDF 
ด วย   ว ธ  ิ ีประมวลผลแบบอน มาน              ุ    และแสดงผลล พธ การค        ั      นค นแก ผ  ใช   ื    ู   โดยในการส บค นข อม ล    ื      ู แต ละคร  ง      ั้ 
ผ  ใช สามารถเพ  มเง  อนไข ู          ิ่   ื่    จากห วข อการส บค น    ั       ื   ได เร  อย ๆ ไม จ าก ด ผ านต วกรองต วกรองผลล พธ     ื่        ํ  ั      ั      ั        ั  อ ตโนม ต  ั    ั ิ 
(Auto Filter) ด งแสดงในร ปท    ั        ู  ี่ 7 

 
 

ร ปท    ู  ี่ 7 แสดงต วอย าง     ั     ส วนต ดต อก บผ  ใช      ิ    ั  ู   (ในส วนของผ  ใช          ู  ระบบ) 
 

3. ข  นตอน ั้    ทดสอบ และต ดต  ง    ิ  ั้ ระบบ 
การทดสอบระบบแบ งออกเป น                       2 ช วงเวลา         ได แก      ก อนการใช งานจร ง             ิ  ด วย   ว ธ   ิ ี  

Black-Box Testing เพ  อหาข อผ ดพลาดข  ื่      ิ      องระบบ โดยการเล อกหมวดหม          ื        ู และห วข อ    ั   ท  ต องการส บค น  ี่       ื    
จากน  นเล อกรายการ หร อ    ั้   ื           ื ป อน   ค าค น ํ   ท  ต องการ  ี่       จ านวน  ํ     10 ค าค น  ํ    และพ จารณาผลล พธ  ิ        ั  จากการค     นค น  ื  
ว  าถ กต อง  ู    ตรงตามความต องการหร อ                  ื ไม      และด าเน นการปร บปร งแก ไข    ํ   ิ      ั   ุ      จากน  นด าเน นการต ดต  งระบบ     ั้  ํ   ิ     ิ  ั้      
และทดสอบระบบอ กคร  ง เพ  อ             ี   ั้    ื่ ตรวจสอบความเข าก นได ระหว างฮาร ดแวร         ั                และซอฟแวร  ตลอดจนการ                
ท างานร วม ํ       ก นระหว าง ั       ทร พยากรและสภาพแวดล อมอ  น  ั                   ื่  ๆ ของระบบ 
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ข  นตอนท   ั้     ี่ 4  ประเม นผลประส ทธ ภาพ ิ       ิ  ิ     และความพ งพอใจของผ  ใช ระบบ        ึ         ู       
ผ  ว จ ยได  ู ิ ั   สร างเคร  องม อส าหร บ       ื่   ื  ํ   ั เก บข อม ล  ็    ู  เพ  อ  ื่ ประเม นประส ทธ ภาพ และความพ งพอใจของ     ิ     ิ  ิ            ึ        

ผ  ใช ระบบ ู       โดยใช   แบบสอบถามประมาณค า                  5 ระด บ    ั  (Rating Scale) แบ งออกเป น          4 ด าน     ได แก        
ด านเน  อหา ด านการใช งาน      ื้                ด านการน าไปใช ประโยชน  และด านภาพรวมของระบบ       ํ                                 และให ผ  เช  ยวชาญ  ู  ี่     
ด าน   ระบบคอมพ วเตอร     ิ      ด านระบบสารสนเทศ และด าน                      งานบร การการศ กษา     ิ       ึ    ด านละ       1 ท าน    เป นผ  ประเม น    ู     ิ 
แบบสอบถามท  สร างข  น ี่     ึ้  เพ  อว ดค า  ื่  ั   ด ชน  ั  ีความสอดคล องระหว างข อค าถามก บว ตถ ประสงค ของเคร  องม อ                    ํ     ั  ั  ุ            ื่   ื 
ว จ ย  ิ ั  ด วย   ว ธ   ิ ี  IOC (Index of Item Objective Congruence) (บ ญชม ศร สะอาด ุ      ี     , 2545 : 78) ซ  งผลการประเม น ึ่           ิ 
พบว าม ความเหมาะสมท กด าน      ี            ุ     จากน  น    ั้ ผ  ว จ ย ู ิ ั น า ํ แบบสอบถามไปทดลองใช ก บประชากร         ั        ท  ม ค ณสมบ ต  ี่ ี ุ    ั ิ
ใกล เค ยงก บกล  มต วอย าง     ี   ั   ุ  ั      จ านวน  ํ     10 คน แล วน าผลมา    ํ     ว เคราะห  ิ      หาค า    ความเช  อม  นของ  ื่  ั่    แบบสอบถาม 

ท  งฉบ บ ั้   ั  ด วย   ค าทางสถ ต        ิ ิส มประส ทธ  แอลฟาของครอนบาค  ั     ิ  ิ์                (Cronbach’s alpha coefficient - α) (พวงร ตน      ั    
ทว ร ตน   ี ั  , 2543: 125-126) โดยใช เกณฑ ยอมร บท  ค ามากกว า              ั  ี่         0.70  
 จากผลการหาค าความเช  อม  นของ          ื่  ั่    แบบสอบถาม พบว า    ม ค าระด บความเช  อม  น ี     ั       ื่  ั่ เท าก บ     ั  0.76 
ซ  งอย  ในระด บ ึ่   ู     ั ท   ี่ยอมร บได      ั    ผ  ว จ ยจ งน าแบบสอบถาม ู ิ ั  ึ  ํ          ด งกล าว  ั      ไปใช ก บกล  มต วอย าง     ั   ุ  ั      ซ  ง ึ่ ได แก  บ คลากร       ุ      
และน กศ กษาคณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม    ั  ึ       ิ                      ี ุ         มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ    ั  ิ      จ านวน  ํ     53 คน 
โดยให   กล  มต วอย าง  ุ  ั     ทดลองใช ระบบค นค นสารสนเทศ         ื          ท  ใช ต นแบบออนโทโล ี่              ย ท  สร างข  น และ ี ี่     ึ้     ประเม น     ิ 
ประส ทธ ภาพ และความพ ง    ิ  ิ            ึ พอใจของผ  ใช ระบบ        ู      โดยใช แบบสอบถาม                

 
ผล/สร ปผลการว จ ย  ุ       ิ ั  

1. ผลการพ ฒนาต นแบบออนโทโลย เพ  อค นค นสารสนเทศด านงานบร การการศ กษา     ั                ี  ื่    ื                 ิ       ึ    
กรณ ศ กษา   ี ึ    : คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร    ิ                      ี ุ             ิ    ั  ิ      

ผ  ว จ ยได พ ฒนาต นแบบออนโทโลย  ู ิ ั    ั                ี ในขอบเขตท  ศ กษา ได แก   ี่ ึ         ด านหล กส ตร     ั  ู   ค าร อง  ํ     
ประกาศ/ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ และการร บสม ครสอบค ดเล อก   ั  ั         ั   ั      ั   ื   และให      ผ  เช  ยวชาญ ู  ี่     ประเม น     ิ ความสอดคล อง            
ระหว าง      ขอบเขตท  ศ กษา       ี่ ึ   ก บ ั เน  อหา  ื้   ของออนโทโลย ท  เก  ยวข อง        ี ี่  ี่       โดยพ จารณาจาก    ิ        การจ ดหมวดหม       ั       ู ห วข อ ั   
การส บค น และรายการต วอย างข อม ลท  ได จากการส บค น    ื              ั        ู  ี่         ื    โดยว ด    ั ค าด ชน    ั  ีความสอดคล อง             ด วย   ว ธ   ิ ี IOC 
(Index of Item Objective Congruence) 

จากผลการประเม น          ิ พบว า     ค าด ชน ความสอดคล อง   ั  ี           ระหว าง      ขอบเขตท  ศ กษาก บเน  อหาของ       ี่ ึ    ั   ื้      
ออนโทโลย         ีท   ี่ เก  ยวข อง  ี่      ซ  งประกอบด วยเน  อหา  ึ่            ื้    7 ด าน    โดยม  ีค า  ด ชน  ั  ีความสอดคล อง           ของเน  อหา  ื้    
ด าน   หล กส ตร  ั  ู   และภาคว ชา       ิ   เท าก บ     ั  1.00  ค า  ด ชน  ั  ีความสอดคล อง           ของเน  อหา  ื้   ด าน   ค าร อง  ํ     เท าก บ     ั  0.33  
ค า  ด ชน  ั  ีความสอดคล อง           ของเน  อหา  ื้   ด าน   ประกาศ/ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ   ั  ั  การร บ    ั สม ครสอบค ดเล อก  ั      ั   ื   ระด บ   ั 
การศ กษา    ึ    และโครงการร บสม ครสอบค ดเล อก         ั   ั      ั   ื   เท าก บ    ั  0.67   
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2. ผลการทดลองใช ต นแบบ และประเม นประส ทธ ภาพการใช งาน                          ิ     ิ  ิ            
 ต นแบบออนโทโลย ท  พ ฒนาข  น เม  อน ามาบ รณาการ             ี ี่ ั    ึ้    ื่  ํ    ู      ร วม   ก บระบบค นค นสารสนเทศ ั        ื          

ท าให  ํ   สามารถค นค นสารสนเทศ         ื          ด านงานบร การการศ กษา        ิ       ึ    ได อย างม ประส ทธ ภาพ        ี    ิ  ิ    สารสนเทศท  ค นค น         ี่   ื จาก
ระบบตรงตามความต องการของผ  ใช  โดยม                     ู       ีผลการประเม นประส ทธ ภาพ และความพ งพอใจของผ  ใช ระบบ          ิ     ิ  ิ            ึ         ู       
จากกล  มต วอย าง      ุ  ั      จ านวน  ํ     53 คน ใน 4 ด าน ได แก          ด านเน  อหา ม ค าเฉล  ย     ื้     ี     ี่  (x) เท าก บ    ั  4.40 และส วนเบ  ยงเบน        ี่     
มาตรฐาน (S.D.) เท าก บ    ั  0.70 ด านการใช งาน             ม ค าเฉล  ย ี     ี่  (x) เท าก บ    ั  4.31 และส วนเบ  ยงเบนมาตรฐาน        ี่             
(S.D.) เท าก บ    ั  0.68  ด านการน าไปใช ประโยชน        ํ             ม  ีค าเฉล  ย      ี่  (x) เท าก บ     ั  4.58 และส วนเบ  ยงเบนมาตรฐาน         ี่             
(S.D.) เท าก บ     ั  0.73 ด านภาพรวมของระบบ                 ม ค าเฉล  ย ี     ี่  (x) เท าก บ     ั  4.40 และส วนเบ  ยงเบนมาตรฐาน        ี่             (S.D.) 
เท าก บ     ั  0.60  

จากผลการประเม นประส ทธ ภาพ  และความพ งพอใจของผ  ใช ระบบท  ง               ิ      ิ   ิ             ึ          ู         ั้   4  ด าน     
สามารถสร ปผลการประเม นประส ทธ ภาพ        ุ           ิ     ิ  ิ    และความพ งพอใจของผ  ใช ระบบในท กด าน        ึ         ู         ุ     โดยม ค าเฉล  ย ี     ี่  (x) 
เท าก บ      ั   4.39 และส วนเบ  ยงเบนมาตรฐาน         ี่             (S.D.) เท าก บ    ั  0.69 

 

อภ ปรายผล  ิ       
1.  ต นแบบออนโทโล            ย เพ  อค นค นสารสนเทศด านงานบร การการศ กษา กรณ ศ กษา ี  ื่    ื                 ิ       ึ       ี ึ    : คณะ

ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยศ ลปากร ิ                      ี ุ             ิ    ั  ิ      ม  ีหมวดหม  การส บค น      ู    ื    จ านวน ํ     
4 หมวดหม        ู โดยแบ ง      ตามขอบเขตท  ศ กษา          ี่ ึ    ประกอบด วย          หล กส ตร ค าร อง ประกาศ  ั  ู    ํ           /ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ    ั  ั   
และการร บสม ครสอบค ดเล อก       ั   ั      ั   ื   และม  ีเน  อหาท  เก  ยวข อง  ื้    ี่  ี่      7 ด าน      ซ  ง ึ่ ใช   เป นห วข อ    ั   และรายการข อม ลท  ได จาก            ู  ี่     
การส บค น    ื    ได แก      เน  อหา  ื้   ด านหล กส ตร ค าร อง ประกาศ     ั  ู    ํ           /ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ   ั  ั  การร บสม ครสอบค ดเล อก ระด บ    ั   ั      ั   ื      ั 
การศ กษา ภาคว ชา และโครงการร บสม ครสอบค ดเล อก     ึ        ิ              ั   ั      ั   ื    

ผ  ว จ ยได พ ฒนา ู ิ ั    ั   ต นแบบออนโทโลย              ีอย างเป นระบบ             โดยได ศ กษาเอกสารและข อม ล   ึ               ู  
ต าง ๆ ท  เก  ยวข องก บงานบร การการศ กษา คณะว ศวก       ี่  ี่      ั      ิ       ึ        ิ   รรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม                   ี ุ         มหาว ทยาล ย    ิ    ั 
ศ ลปากร  ิ      ในรอบระยะเวลาด าเน นการ               ํ   ิ     1 ป  เพ  อเห นความต อเน  องและล กษณะการใช งานข อม ล แล วน า    ื่   ็         ื่      ั               ู      ํ 
ข อม ลท  ศ กษามาว เ   ู  ี่ ึ      ิ คราะห  ส งเคราะห        ั        เพ  อเป นแนวทางในการ  ื่               พ ฒนา ั   ต นแบบ     ออนโทโลย          ี ตามวงจรการ
ออกแบบออนโทโลย                ี (Ontology Life  Cycle) ท  เป นท  ยอมร บ ี่    ี่    ั โดยสอดคล องก บงานว จ ยของ         ั     ิ ั     ดวงพร  
เจ ยมอ มพร  ี   ั    (2556 : 190-198) และ ว ช ดา โชต ร ตน  ผ สด  บ ญรอด และ ิ ุ      ิ ั    ุ  ี  ุ         ศจ มาจ ณ ว เช ยร  ี       ิ  ี   (2554: 13-18)  

นอกจากการพ ฒนา          ั   ต น  แบบออนโทโลย            ี ตามวงจรการออกแบบท  ม ประส ทธ ภาพแล ว            ี่ ี    ิ  ิ        
ผ  ว จ ยย งม ระบบ ู ิ ั  ั  ี    ตรวจสอบเน  อหาของออนโทโลย โดยอาจารย ท  ปร กษา  และหาประส ทธ ภาพด วย         ื้              ี          ี่  ึ              ิ  ิ      การว ด ั ค า  
ด ชน ความสอดคล อง  ั  ี            โดยผ  เช  ยวชาญด านระบบคอมพ วเตอร  ด านระบบสารสนเทศ และด านงานบร การ    ู  ี่                ิ                                 ิ   
การศ ก    ึ ษา ซ  งจากผลการประเม น ึ่              ิ ความสอดคล องระหว างขอบเขตท  ศ กษาก บเน  อหาของออนโทโลย                         ี่ ึ    ั   ื้              ี 
ท  เก  ยวข อง  ี่  ี่      ท  ง ั้   7  ด าน    พบว าเน  อหาด านหล กส ตร ประกาศ      ื้        ั  ู         /ระเบ ยบ    ี  /ข อบ งค บ    ั  ั  การร บสม ครสอบค ดเล อก     ั   ั      ั   ื   
ระด บการศ กษา ภาคว ชา และโครงการร บสม ครสอบค ดเล อก    ั     ึ        ิ              ั   ั      ั   ื   ม ค าด ชน ความสอดคล องระหว าง  ี   ั  ี                  0.67-1.00 
ซ  งสามารถน าไปพ ฒนา ึ่        ํ    ั   ต นแบบ     ออนโทโลย         ี ภายใต      ขอบเขตท  ศ กษาได         ี่ ึ      โดยสอดคล อง       ก บ ั  พวงร ตน      ั    
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ทว ร ตน    ี ั   (2543 : 117) ได   กล าว    ว า  เกณฑ ค าด ชน ความสอดคล องต  งแต         ั  ี            ั้    0.50-1.00 สามารถน าเคร  องม อ       ํ    ื่   ื 
ด งกล าวไปใช ได  ั            ส วนเน  อหาท  ต องปร      ื้    ี่     ับแก     ได แก      เน  อหา  ื้   ด าน   ค าร อง  ํ     ซ  งม ค าด ชน ความสอดคล อง ึ่  ี   ั  ี           เท าก บ    ั  
0.33 ผ  ว จ ย ู ิ ั จ ง ึ ได ปร บแก เน  อหาเพ  มเต มตามค าแนะน าของผ  เช  ยวชาญเพ  อให     ั     ื้     ิ่   ิ     ํ     ํ     ู  ี่       ื่   ม เน  อหา ี  ื้   สอดคล อง         ครอบคล ม      ุ  
และเป นไปตามเกณฑ ค าด ชน ความสอดคล องท  ก าหนดไว                   ั  ี            ี่ ํ       

2. การทดลองใช ต นแบบออนโทโลย                           ี  ก บระบบค นค นสารสนเทศ ั          ื           และประเม น        ิ  

ประส ทธ ภาพการใช งาน โดยพ จารณาจาก    ิ  ิ                ิ        ค าเฉล  ย     ี่ การประเม นประส ทธ ภาพและความพ งพอใจของผ  ใช         ิ     ิ  ิ           ึ         ู  

ระบบท  ง  ั้  4 ด าน ได แก           ด านเน  อหา     ื้    ด านการใช งาน            ด านการน าไปใช ประโยชน        ํ             และด านภาพรวมของ            

ระบบ พบว า    ผ  ใช  ู  ม ความพ งพอใจ ี     ึ     ในระด บมาก      ั     โดยม ค าเฉล  ย ี     ี่  (x) เท าก บ     ั  4.39 และส วนเบ  ยงเบนมาตรฐาน         ี่             

(S.D.) เท าก บ     ั  0.69 ท  งน  เป นผลเน  องมากจากผ  ว จ ยได พ ฒนาต นแบบออนโทโลย อย างเป นระบบ และผ าน ั้  ี้       ื่         ู ิ ั    ั                ี                  

การประเม นโดยผ  เช  ยวชาญ  นอกจากน  ผ  ว จ ยย งได พ ฒนาระบบค นค นสารสนเทศ        ิ     ู  ี่              ี้ ู ิ ั  ั    ั          ื          โดยศ กษาจากเอกสาร    ึ            

และข อม ลท  เก  ยวข อง       ู  ี่  ี่      และความต องการของผ  ใช ระบบ และผ านกระบวนการหาประส ทธ ภาพอย างเป น                 ู                            ิ  ิ          

ข  นตอน โดยม การน าข อม ลท  ศ กษามาว เคราะห   และออกแบบระบบ เพ  อ ั้         ี    ํ    ู  ี่ ึ      ิ                        ื่ ให สามารถ        ตอบสนองความ

ต องการของผ  ใช อย างม ประส ทธ ภาพในด านต าง ๆ ด งน            ู       ี    ิ  ิ               ั  ี้ 

2.1 ด านเน  อหา     ื ้    เช น ม ปร มาณ     ี  ิ   เน  อหา  ื้   เพ ยงพอต อการใช งาน   ี               ม ความถ กต องสมบ รณ   ี     ู       ู    

เป นป จจ บ นและเช  อถ อได  และม การจ ดหมวดหม  ของเน  อหาท  ม ความส มพ นธ ก น เป นต น      ุ ั      ื่  ื        ี    ั       ู     ื้    ี่ ี     ั  ั   ั        

2.2 ด านความสะดวกและ               ความรวดเร วในการใช งาน     ็            เช น ระบบสามารถใช งานได ง าย                         
ไม ซ บซ อน ม การแบ งเมน ของระบบ หมวดหม  การส บค นท  ช ดเจน สามารถโต ตอบก บผ  ใช     ั      ี         ู              ู    ื    ี่ ั                 ั  ู   เพ  อแสดง  ื่     
ข อผ ดพลาดของระบบและ   ิ               เสนอแนะแนวทางแก ไขได  ตลอดจนระบบม ความรวดเร วในการตอบสนอง                         ี         ็              
และการแสดงผลล พธ  ซ  งผ  ว จ ยได น าเอาเทคน ค             ั    ึ่  ู ิ ั    ํ        ิ  AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) บ รณาการ ู      
ร วมด วย นอกจากน  ย งน าระบบ              ี้ ั  ํ       Semantic Ontology Search (SOS) มาประย กต ใช เพ        ุ      ื่อเพ  มประส ทธ ภาพใน   ิ่     ิ  ิ     
การค นค นสารสนเทศตามแนวค ดของออนโทโลย  เพ  อรองร บการให บร การผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ผ าน      ื                ิ            ี   ื่     ั        ิ         ื     ิ       ็      
Browse ท  สามารถใช งานได ท  ง  ี่              ั้  Internet Explorer  Google Chrome และ Mozilla Firefox ซ  งเป น  ึ่     Browse 
ท  น ยมใช ในป จจ บ น นอกจากน  ย งเพ  มประส ทธ  ี่ ิ         ุ ั         ี้ ั   ิ่     ิ  ิภาพในการเข าถ งข อม ลได สะดวกและรวดเร วย  งข  น โดยม             ึ    ู                ็  ิ่  ึ้      ี
หมวดหม  และห วข อให เล อกส บค น ในล กษณะต วกรอง      ู    ั       ื   ื       ั     ั     ผลล พธ    ั  อ ตโนม ต   ั    ั ิ (Auto Filter) ซ  งผ  ใช สามารถเพ  ม ึ่  ู          ิ่ 
เง  อนไขจากห วข อการส บค นได เร  อย ๆ ไม จ าก ด  ื่        ั       ื       ื่        ํ  ั   ท าให ผ  ใช สามารถค นหาข อม ลได ตรงตามความต องการ  ํ    ู               ู                     

2.3 ด านความปลอด           ภ ยของระบบ เช น  ั             ระบบได ม การ       ี   ก าหนดส ทธ ในการเข าถ งข อม ล ํ     ิ  ิ         ึ    ู 
ระหว างผ  ใช        ู  ระบบ และผ  ด แลระบบ เป นต น    ู ู             

นอกจากการออกแบบและพ ฒนาระบบให สามารถตอบ             ั                  สนองความต องการของผ  ใช           ู   
ในด านต าง ๆ ข างต นแล ว ผ  ว จ ยย ง                     ู ิ ั  ั ได   ทดสอบระบบเพ  อหาข อผ ดพลาดข  ื่      ิ      องระบบ และปร บปร งแก ไข     ั   ุ       
ด วยว ธ      ิ ี Black-Box Testing ก อนท  จะ    ี่  น าระบบไปหาประส ทธ ภาพ ํ             ิ  ิ   ร วมก บ    ั แบบสอบถามเพ  อ  ื่ ประเม น     ิ 
ประส ทธ ภาพ    ิ  ิ    และความพ งพอใจของผ  ใช ระบบ        ึ         ู       โดยการทดลองใช          (Try Out) ก บประชากร ั        ท  ม ค ณสมบ ต  ี่ ี ุ    ั ิ
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ใกล เค ยงก บกล  มต ว     ี   ั   ุ  ั อย าง จ านวน       ํ     10 คน และน าผลการประเม น    ํ           ิ มาหาค าทางสถ ต        ิ ิส มประส ทธ  แอลฟา ั     ิ  ิ์     
ของครอนบาค (Cronbach alpha) หร อ   ื  (α-coefficient) เพ  อทดสอบความเช  อม  น  ื่            ื่  ั่  (พวงร ตน      ั   ทว ร ตน   ี ั  , 2543: 
125-126) โดยใช เกณฑ ยอมร บท  ค าความเช  อม  นมากกว า             ั  ี่        ื่  ั่        0.70  จากน  นน าไปใช จร งก บกล  มต วอย าง    ั้  ํ       ิ  ั   ุ  ั      

ด งน  นจากผลการว จ ยข างต น  จ งสามารถสร ปได ว าต นแบบออนโทโลย เพ  อค นค น ั   ั้           ิ  ั           ึ          ุ                      ี   ื่      ื  
สารสนเทศด านงานบร การการศ กษา กรณ ศ กษา                 ิ       ึ       ี ึ    : คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม     ิ                      ี ุ         
มหาว ทยาล ยศ ลปากร สามารถน าไปใช ได จร ง โดยสามารถค นค นสารสน    ิ    ั  ิ             ํ         ิ              ื      เทศด านงานบร การการศ กษา           ิ       ึ    
ได อย างม ประส ทธ ภาพ       ี    ิ  ิ    และได ผลล พธ         ั  ตรงตามความต องการของผ  ใช งาน                     ู        
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บทคดัย่อ  

                    งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม 

เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70  2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ระหว่างกลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดย

ใชเ้ทคโนโลยกีบักลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ 3) เพ่ือวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลย ี แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest-Posttest Control Group 

Design  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมตระการพืชผล 

จ.อุบลราชธานี ไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สุ่ม

มา 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียนและกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้องเรียน ใชร้ะยะเวลา

ทดลองนาน  6 สปัดาห์  

                       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งแผนการเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี

และแผนการเรียนท่ีเรียนตามปกติ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบวดัเจตคติทางการเรียนของนกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที ( t-test )  แบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบวา่ 

                  1) เทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 79.42/72.60 เป็นไปตามเกณฑ ์70/70 ท่ีก าหนดไว ้  2) ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน

เร่ืองการหารากท่ี n ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉล่ียรวม

ทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก 
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 Abstract 

     The purposes of this research were 1) to develop the effective computer-

aided lessons and games on the root order n for grade 8 students with pass 70/70 

criteria,   2) to compare the student’s achievement on the root order n between the 

groups of students who learn by using computer-aided lessons and by traditional 

method and   3) to measure the attitude of students on the mathematics after be taught 

with technology. The samples used in this research were students who studying at 

Matthayom Trakan Phuetphon School,Ubonratchathani province, which were selected 

by simple random sampling using two classrooms. One classroom is an experimental 

group, whereas the other is the controlled group. The experimental method was 

Pretest-Posttest Control Group Design and the duration of the testing was 6 weeks. 

      The research tool used in this research included two types of lesson plans, 

learning with computer-aided and games and without computer-aided, the 

achievement tests and questionnaire. The statistics used for data analysis included of 

the percentage, mean, standard deviation and independent sample t-test. The research 

results shows that 1) the effectiveness of the the computer-aided lessons and games on 

the root order n for grade 8 students E1/E2 is 79.42/72.60, which passes the criteria 

70/70, 2) Students in experimental group have a higher achievement than the control 

group with the significant level of .05 and 3) the students’ attitude on mathematics 

was in high level. 

 

Keywords: Teaching Methodology, CAI, Computer Assisted Instruction, Game, 

Root, Square Root, Root Order n, Technology 

 

บทน า 

                   ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542ในหมวด 9 เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาไดก้ าหนด

ไวว้่า มาตรา 64 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือทาง

วิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืนโดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถ

ในการผลิต จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ทั้งน้ีโดยเปิดให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม  มาตรา 65  ให้มีการพฒันาบุคลากร

ทางดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต 

รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการ

พฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้ เพ่ือให้มีความรู้และ
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ทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

                   วิธีการสอนแต่ละวิธีมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะเน้ือหาวิชา ศกัยภาพของนกัเรียนหรือ

ความเช่ียวชาญในการสอนของครู ในทุกวนัน้ี นกัเรียนมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชก้นัอยา่ง

กวา้งขวาง และคอมพิวเตอร์กลายมาเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของทกุคน ส าหรับในดา้น

การเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถกูน ามาใชส้อนมากข้ึนและสามารถเปล่ียนวิธีการสอนแบบเดิม

ท่ีสอนบรรยายในห้องเรียนธรรมดาให้มีความน่าสนน่าสนใจมากข้ึน วิธีการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์เป็นวิธีท่ีน าเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้นกัเรียนผา่นทางคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีระบบสมบูรณ์แบบ นกัเรียนไม่ไดเ้อามาเป็นทางเลือกท่ีจะทดแทนครูใน

กระบวนการเรียนการสอน แต่ครูผูส้อนในห้องเรียนจะเป็นแกนหลกัคอยให้ค าแนะน าเก่ียวกบัเน้ือหาท่ี

เรียน หวัขอ้เร่ือง   ก าหนดวตัถุประสงค ์  และเม่ือครูเลือกวิธีการสอน ครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับสไตลก์าร

สอนตามนกัเรียน ดงันั้นวิธีการสอนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ (Wikipedia, 

2014 ; Seifedine Kadry, 2013 ; Nilgün T. และ Birol Y. , 2006 ) 

                     ในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะน าเสนอวิธีการสอนแบบใหม่แทนวิธีการสอนแบบเดิม เป็นวิธีการท่ีจะ
ใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนเร่ืองเก่ียวกบัการหารากอนัดบัท่ี n ซ่ึงการหารากอนัดบัท่ี n เป็น
ความรู้พ้ืนฐานส าคญัให้กบัการค านวณเน้ือหาคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น สถิติ, การหาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน, การหาค่าความแปรปรวน, การแกส้มการและอสมการ, เลขยกก าลงั, ทฤษฎีบทปิทา
กอรัส, ตรีโกณมิติ, พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร,  จ านวนจริง เป็นตน้ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้
เก่ียวกบัการหารากอนัดบัท่ี n เป็นพ้ืนฐานในการคิดค านวณ เช่น วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์ เป็นตน้  
                     ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการหารากอนัดบัท่ี n  มีมากมายหลายปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาบางปัญหาเกิดจาก
นกัเรียนไม่เขา้ใจนิยามความหมาย คุณสมบติั หรือขอ้ตกลงของรากท่ีสอง รากท่ีสาม ท่ีชดัเจน เช่น  ปัญหา
บางปัญหาถามว่า รากท่ีสองของ 64 มีค่าเท่าใด นกัเรียนบางคนตอบว่ารากท่ีสองของ 64 คือ 8 มีค่าเดียว
เท่านั้น ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีผิด นกัเรียนตอ้งตอบว่า รากท่ีสองของ 64 คือ 8 และ -8 เพราะตามนิยาม
ความหมายของรากท่ีสองท่ีว่า รากท่ีสองของจ านวนจริงบวกใด ๆ หรือศูนย ์คือ จ านวนท่ียกก าลงัสองแลว้

ไดเ้ท่ากบัค่านั้น นัน่คือ 82 = 64 และ (-8)2 = 64 ซ่ึงมีค าตอบสองค่า ปัญหาบางปัญหาถามว่า√  = ?, √  = 

?,   นกัเรียนบางคนเขา้ใจว่า  √  = ± 3 ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีผิด นกัเรียนตอ้งตอบว่า  √  =  3, √  = 0 เพราะ
ตามขอ้ตกลงของจ านวนท่ีมีเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์√  จะมีค่าท่ีเป็นจ านวนจริงบวกหรือศูนยเ์ท่านั้นหรือ
เป็นไปตามคุณสมบติัของรากท่ีสองท่ีว่า √    | |  ปัญหาบางปัญหาท่ีจะช่วยเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบั

คุณสมบติัของรากท่ีสองมากข้ึน นกัเรียนบางคนกลบัเกิดความไม่เขา้ใจ เช่น √  = ? , √   =  ? , 
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√      = ? นกัเรียนบางคนตอบ √  = 3 , √   =  3 ท าให้ √      = - 3  ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีผิด 
นกัเรียนตอ้งตอบว่า √      = 3 จึงจะถูกตอ้ง เพราะตามคุณสมบติัของรากท่ีสองเดิมท่ีว่า √    | | 
ปัญหาบางปัญหาเพ่ิมความซบัซ้อนโดยโจทยบ์างขอ้เป็นโจทยเ์ก่ียวกบัการแกส้มการรากท่ีสองท่ีมีการน า

ตวัแปรมาเก่ียวขอ้งเช่น √   =  49  ค่า x = ?, √       = 4 ค่า x = ? โจทยบ์างขอ้เป็นโจทยเ์ก่ียวกบั
การแกส้มการรากท่ีสองท่ีมีหลายตวัแปรมากข้ึนเช่น √        = 10โจทยใ์นลกัษณะเหล่าน้ี เป็นโจทย์
ปัญหาเก่ียวกบัการแกส้มการท่ีมีรากท่ีสอง รากท่ีสาม และมีตวัแปรมาเก่ียวขอ้ง นกัเรียนหลายคนยิ่งเกิด
ความไม่เขา้ใจมากยิ่งข้ึน นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาลกัษณะน้ีไม่ได ้ ปัญหาบางปัญหาปัญหาถามเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์เพ่ือแกแ้บบรูปของตวัเลขท่ีเรียงกนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  81, 100, 121, 144, … , 196, 225, … 
จงเติมตวัเลขท่ีหายไป ? นกัเรียนบางคนตอบไม่ไดเ้พราะไม่รู้ความสมัพนัธ์ของตวัเลขซ่ึงเป็นแบบก าลงั
สอง  เป็นตน้ ( Jinfa Cai และ Bikai Nie. ,2007 ; Moss J.และ Beatty R. , 2006 ; Crisan C., 2012 ) 
                           ปัญหาบางปัญหาเกิดจากนกัเรียนไม่เขา้ใจขั้นตอนวิธีการหารากอนัดบัท่ี n หรือเกิดจาก

นกัเรียนจ าหลกัการ วิธีการหารากอนัดบัท่ี n ไม่ได ้ เช่น ปัญหาบางปัญหาถามว่า √    = ?  นกัเรียนบาง
คนตอบ 10 ครูผูส้อนตอ้งให้ความสนใจว่าท าไมนกัเรียนจึงตอบ 10 เหตุผลท่ีนกัเรียนตอบผิดอาจเป็น

เพราะนกัเรียนคิดว่า  √   =  √     = 2 X √    = 2 X 5 = 10   ปัญหาบางปัญหาถามว่า √   = ?  
นกัเรียนบางคนคิดว่า  √    =  √      =  √   + √    ซ่ึงเป็นวิธีการคิดท่ีผิด  ปัญหาบางปัญหาถาม
เก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหา เช่น ถามว่า “ สนามหญา้หลงับา้นแห่งหน่ึงมีรูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมี
พ้ืนท่ี  5,500 ตารางวา จงหาว่าสนามหญา้มีขนาดพ้ืนท่ียาวดา้นละประมาณเท่าใด ? ” ปัญหาน้ีนกัเรียนบาง
คนตอบไม่ไดเ้พราะจ าขั้นตอนหรือวิธีการหารากท่ีสองไม่ได ้ ปัญหาบางปัญหาถามเก่ียวกบัการแก้
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เช่น ถามว่า “ หลุมฝังขยะในหมู่บา้นแห่งหน่ึงเป็นทรงลูกบาศก์มีปริมาตร  
30 ลูกบาศก์เมตร อน้ประมาณความยาวแต่ละดา้นของหลุมฝังขยะน้ีเป็น  4 เมตร  ส่วนออ้มประมาณได้
เป็น 3 เมตร ค าตอบของใครสมเหตุสมผลกว่ากนั  เพราะเหตุใด ” ปัญหาน้ีนกัเรียนบางคนตอบไม่ได้
เพราะจ าขั้นตอนหรือวิธีการหารากท่ีสามไม่ได ้ เป็นตน้ ( Zodik I. และ Zaslavsky O. (2008) ; Moss J.และ 
Beatty R. ,2006 ; สสวท., 2554) 

      ผูวิ้จยัจึงมีค าถามข้ึนมาสงสยัว่าจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร จะมีส่ือการเรียนรู้อะไรท่ีจะ
สามารถทบทวนความรู้เดิมให้กบันกัเรียนได ้สามารถให้นกัเรียนน าไปศึกษาดว้ยตนเองได ้โดยไม่กระทบ
กบัเวลาเรียนในปัจจุบนั ท าอยา่งไรให้นกัเรียนรู้สึกวา่การถอดรากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากอนัดบัสูง  เป็น
เร่ืองง่ายและสนุก สามารถหาค่ารากอนัดบัต่าง ๆ ไดต้ั้งแต่เร่ิมเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และจดจ าได้
เป็นเวลานาน ท าอยา่งไรจึงจะเรียนเร่ืองรากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากอนัดบัท่ี n ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง และ
มีความจ าระยะยาว  
                    ในปัจจุบนัมีนกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัการน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้น

การแกปั้ญหาในระบบการเรียนการสอน  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนมี 3 ลกัษณะคือ 1) 
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การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี (Learning about Technology) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระบบการท างานของ

คอมพิวเตอร์  เรียนรู้จนสามารถใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ได ้  ท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็น  ส่ือสารขอ้มูล

ทางไกลผา่น  Email และ Internet ได ้ เป็นตน้   2) การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยี (Learning by Technology)  

ไดแ้ก่   การเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  และฝึกความสามารถ  ทกัษะบางประการโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี  เช่น  ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ทางโทรทศัน์ท่ีส่งผา่นดาวเทียม การคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจ

ผา่น Internet  เป็นตน้  3)  การเรียนรู้กบัเทคโนโลย ี  (Learning with Technology) ไดแ้ก่  การเรียนรู้ดว้ย

ระบบการส่ือสาร 2 ทาง (interactive)  กบัเทคโนโลยี  เช่น  การฝึกทกัษะภาษากบัโปรแกรมท่ีให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัถึงความถูกตอ้ง (Feedback)  การฝึกการแกปั้ญหากบัสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  เกม  เป็น

ตน้ ( กิดานนัท ์มลิทอง , 2548)  

                      คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)  หมายถึง ส่ือการเรียนการ

สอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสมกนั 

(Multimedia)  ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์และเสียง ท าให้

ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 (Multisensory) ในการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ 

ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ การไดม้าซ่ึง

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความตอ้งการท่ีจะ

เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ือการศึกษาในลกัษณะตวัต่อตวั ซ่ึงผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

จากการมีปฏิสมัพนัธ์หรือการโตต้อบพร้อมทั้งการไดรั้บผลป้อนกลบัอยา่งสม ่าเสมอกบัเน้ือหาและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียน นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยงัเป็น

ส่ือท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมินการ

ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา (สุพฒัรา  ศรีจนัทร์, 2548 ; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) 

                    ดงันั้นส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการหาค่ารากอนัดบัท่ี n ไดง่้าย ทบทวนเน้ือหาไดค้รบถว้น

ทุกวิธี ถูกตอ้ง ไม่เสียเวลา สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา  นัน่คือ  การน าเทคโนโลยีบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการน าเทคโนโลยทีางดา้นการ

ส่ือสาร อินเตอร์เน็ต ท่ีเปิดกวา้ง ไร้พรมแดน มีทั้งสาระความรู้และเกมท่ีมีผูส้ร้างข้ึนในโลกอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือให้ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตสามารถเขา้ไปศึกษาและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้  

                    ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

และเห็นความส าคญัในการหาวิธีการแกปั้ญหา สนใจท่ีจะน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน จึงไดท้ างานวิจยัในหวัขอ้เร่ือง การเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยผา่นเทคโนโลยี 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1963 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ซ่ึงค าว่า เทคโนโลยี ในท่ีน้ี หมายถึง ผูวิ้จยัไดคิ้ดออกแบบและสร้าง

เทคโนโลยีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม ในรูปแบบการอธิบายเน้ือหา ศึกษาตวัอยา่งโจทย ์

ท าแบบฝึกทกัษะ การท าแบบทดสอบ รวมถึงการฝึกทกัษะโดยใชเ้กมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเองและเกมท่ีมาจาก

การคน้ควา้รวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ต ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดท้ั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กนั 

ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนท่ีจะน าไปพฒันาเทคโนโลยีในเน้ือหาอ่ืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                     1) สร้างเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70   

                     2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ระหว่าง

กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยกีบักลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ  

                    3)  เพ่ือวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

เทคโนโลย ี

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

เทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

และเกม เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี  n       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ือง การหา

รากอนัดบัท่ี n  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี

เรียนโดยใชเ้ทคโนโลยกีบันกัเรียนท่ีเรียน

ตามปกติ 

เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

เทคโนโลย ี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1964 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

วิธีการวิจัย 

               รูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control 

Group  Design   

                    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   ปี

การศึกษา 2556 โรงเรียนมธัยมตระการพืชผล  อ  าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี  สงักดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  29   จ านวน 12 ห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  424  คน  

                     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมธัยมตระการพืชผล  ไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

( ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  สุ่มมา 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 

1 ห้องเรียน จ านวน  43 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  1  ห้องเรียน จ านวน  46  คน    

                    กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนท่ีเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยใช้

เทคโนโลยี หมายถึง นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติและมีการท าแบบฝึกทกัษะเพ่ิมเติมโดยใชเ้ทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม 

   กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนท่ีเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยการ

เรียนปกติ หมายถึง นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติและมีการท าแบบฝึกทกัษะเพ่ิมเติมโดยใชแ้บบฝึกหดัใน

หนงัสือเรียนธรรมดา 

                  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

               1. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี n ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมี

ส่ือการเรียนการสอนเป็นหนงัสือเรียนธรรมดาท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ รวมเป็น 7 คาบ 

               2. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี n ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมี

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้ รวมเป็น 7 คาบ 

                  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช

2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) จ านวน 20 ชุดยอ่ย ในแต่ละชุดจะประกอบดว้ย เน้ือหา ตวัอยา่งโจทย ์

และทา้ยสุดของแต่ละชุดจะมีแบบฝึกทกัษะชุดละ 5 ขอ้ ยกเวน้ชุดท่ีเป็น ความหมาย ขอ้สงัเกต  และ เกม 

จะไม่มีตวัอยา่งโจทยแ์ละไม่มีแบบฝึกทกัษะ การออกแบบและสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1965 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

และเกม เป็นเกมท่ีสร้างข้ึนเองและเกมท่ีต่อเช่ือมโยงทางอินเตอร์เน็ต  สร้างโดยใชโ้ปรแกรม Macromedia 

Flash 8, โปรแกรม Adobe Photoshop CS6,  Paint,  Microsoft Word  เม่ือสร้างเสร็จไดน้ าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นเน้ือหา ดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือการสอน รวมถึง

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ขอค าแนะน า แกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง และ

น ามาปรับปรุงแกไ้ข ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พบว่า

มีระดบัความคิดเห็นเหมาะสมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียคะแนน = 4.58, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.13 ) 

รูปภาพที่ 2 ตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

การออกแบบหน้าจอ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนา้จอหลกัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

-  ท่ีมาและความส าคญั 
-  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-  การหารากอนัดบัต่าง ๆ  
-  เก่ียวกบัผูพ้ฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอยา่งโจทยก์ารท าแบบฝึกทกัษะ  
เม่ือนกัเรียนตอบค าถาม  โปรแกรม 
จะตรวจค าตอบแสดงผลยอ้นกลบัทนัที 
ว่าถูกหรือผิด  และเม่ือตอบครบทุกขอ้ 
โปรแกรมจะรวมคะแนนและแสดงความ
คิดเห็นจากคะแนนท่ีได ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตวัอยา่งเกมท่ีผูวิ้จยัไดอ้อกแบบและสร้างข้ึนมาเอง 
                   
                  “เกมพชิิตตวัเลขตั้งหาร” 
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                    4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี n  ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ซ่ึงเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จ านวน  20  ขอ้ เพ่ือทดสอบก่อนเรียนและ

หลงัเรียนส าหรับนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงผูวิ้จยัสร้างข้ึนเป็นชุดเดียวกนัและหาคุณภาพโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดขึ้น

จากตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 

2551 แลว้หาดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) พบวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้อยูใ่นช่วง 0.67 – 1.00  แบบทดสอบมี

ค่าดชันีความยากง่าย (P) ระหวา่ง 0.45 – 0.77 และมีค่าดชันีอ านาจจ าแนก ( r ) ระหวา่ง 0.27 – 0.82 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเป็น 0.91 

                    5.แบบวดัเจตคติทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายการประเมิน 9 ดา้น ออกแบบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินหาค่า IOC เพ่ือตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา เพ่ือตดัค าถามท่ีไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมท้ิงหรือปรับปรุงค าถามใหม่  

                    การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                     ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหา

รากอนัดบัท่ี n  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมใชวิ้ธีการสอน

แบบปกติ คิดเป็นระยะเวลาทั้งหมดตลอดช่วงการด าเนินการทดลองประมาณ  6  สปัดาห์  โดยแบ่ง

ระยะเวลาตามล าดบัขั้นตอน  ดงัตารางท่ี 1    ( ก าหนด  1 คาบ = 50 นาที )  

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา (คาบ) 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
 ทดสอบก่อนเรียน (ปรนยั 20 ขอ้) 1 ช.ม. 1 ช.ม. 

1 รากท่ีสอง 3 3 
2 รากท่ีสาม 2 2 
3 รากท่ี n 2 2 
 ทดสอบหลงัเรียน  (ปรนยั 20 ขอ้) 1 ช.ม. 1 ช.ม. 
 ตอบแบบวดัเจตคติทางการเรียน 10 นาที - 

กลุ่มทดลองมี จ านวนหน่วยการเรียนรู้  3  หน่วย                 รวมเวลา     9    คาบ/ช.ม.  10  นาท ี 
     กลุ่มควบคุมมี จ านวนหน่วยการเรียนรู้  3  หน่วย                 รวมเวลา     9    คาบ/ช.ม. 

         ตารางที่ 1 หน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี n  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1967 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

                  จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดต้ามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 

                    1.ก่อนการทดลองผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 

ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ใชข้อ้สอบชุดเดียวกนัเวลาท าแบบทดสอบ  1  ชัว่โมง 

                  2. ด าเนินการสอนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามแผนการเรียนการสอนท่ีไดว้างไวโ้ดย   

                         1) ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยใชห้นงัสือเรียนและเทคโนโลยี

เป็นส่ือการเรียนการสอน ด าเนินการสอนกบักลุ่มทดลอง  

                         2) ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยใชห้นงัสือเรียนธรรมดาเป็นส่ือ

การเรียนการสอน ด าเนินการสอนกบักลุ่มควบคุม 

                        ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทั้ง 2 กลุ่มจ านวน  14  คาบ (คาบละ 50 นาที)   

โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใชร้ะยะเวลาจ านวนเท่า ๆ กนั คือกลุ่มละ 7 คาบ  เรียนสปัดาห์ละ  3 คาบ 

คิดเป็นระยะเวลาประมาณ  2  สปัดาห์ หลงัจากนั้นเม่ือเรียนเน้ือหาจบ ท้ิงระยะห่างของการเรียนอีก 2 

สปัดาห์ เพ่ือให้นกัเรียนกลุ่มทดลองไดศึ้กษาเรียนรู้จากเทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม 

และนกัเรียนกลุ่มควบคุมไดเ้ตรียมตวัอ่านหนงัสือจากหนงัสือเรียนธรรมดา เป็นการทบทวนเน้ือหาดว้ย

ตนเอง เม่ือครบก าหนด 2 สปัดาห์แลว้ จึงจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3)  ต่อไป  

                    3. ผูวิ้จยัท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใชข้อ้สอบปรนยั มี 4 ตวัเลือก ชุดเดิม จ านวน 

20 ขอ้ ซ่ึงมีการสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 1 ชัว่โมง การตรวจแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้คะแนนขอ้ท่ีตอบถูก 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดให้ 0 คะแนน  

                    4. ให้นกัเรียนเฉพาะกลุ่มทดลองตอบแบบวดัเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

                    5. ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหา

ขอ้สรุปผลการวิจยัต่อไป 

                  การวเิคราะห์ข้อมูล 

                  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหา
รากอนัดบัท่ี n   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70 โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน E1/ E2   มีสูตร
การหาค่า  E1  และ    E2    ดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1968 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 เม่ือ      E1     แทน  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

             E2     แทน  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียนเทียบกบัก่อนเรียน 

           ∑      แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียน 

               ∑      แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                          แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบก่อนเรียน 

                    แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                    แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

                   2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพ่ือวดัความสามารถของนกัเรียน

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประเมินจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ผูวิ้จยัน าคะแนนมาวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (  ̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และใชก้ารทดสอบที ( t-test ) แบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั 

( Independent Sample t – test ) 

                    3.วิเคราะห์แบบวดัเจตคติทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยี เม่ือนกัเรียนตอบแบบวดัเจตคติท่ีมีรายการประเมินแบ่งออกเป็น 9 ดา้น น าขอ้มูลมาค านวณหา

ค่าเฉล่ีย (  ̅ )  ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้น ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และทา้ยสุดหาค่าคะแนนเฉล่ียรวม

ทุกดา้น น าผลคะแนนท่ีไดม้าหาขอ้สรุประดบัเจตคติ 

 

สรุปผลการวิจัย    

1.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ือง

การหารากอนัดบัท่ี n   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70     

    ในการเรียนรู้เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n โดยผา่นเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ

เกม  ท าการทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทั้งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1969 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

(Post-test)  ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจ านวน  20 ขอ้ ชุดเดียวกนั คิดเป็นคะแนนเตม็ 20 คะแนน ใช้

เวลาท า 1 ชัว่โมง แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ตามเกณฑม์าตรฐาน ( E1/ E2  

= 70 / 70 ) ดงัแสดงในตารางท่ี  2 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

จ านวนคน 
( n ) 

ทดสอบหลังเรียน ทดสอบหลังเรียนเทียบกับก่อนเรียน 

คะแนนเตม็ 
( B ) 

คะแนนรวม 
( ∑  ) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย (E1) 

คะแนนเตม็ 
( A ) 

คะแนนรวม 
( ∑  ) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย (E2) 

43 20 683 79.42 20 214 72.60 
 

                 จากตารางท่ี 2 พบว่าหลงัจากท่ีนกัเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนและเกม มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.42 ของคะแนนเตม็ 

และมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเทียบกบัก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของคะแนน

เตม็ ดงันั้น จึงไดป้ระสิทธิภาพของเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เท่ากบั 79.42/72.60 

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 70/70 

                  2.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพ่ือวดัความสามารถของ

นกัเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนชุดเดียวกนั แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (  ̅ ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D.) และใชก้ารทดสอบที ( t-test ) แบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั ( Independent Sample t – test ) 

พบว่า 

                       1) ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิก่อน

เรียน (Pre-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ   ผลปรากฏดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่  3    การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (Pre-test) ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม จ านวนคน (n)  ̅ S.D. t P 
กลุ่มทดลอง 43 4.98 1.42 

- 0.287* 0.775* 
กลุ่มควบคุม 46 5.07 1.48 

      

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ,  t(0.025,87)  = 1.988  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1970 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

        จากตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (Pre-

test) ระหว่างกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี กบั กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนท่ีเรียน

ตามปกติ ในเร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เม่ือท าการทดสอบแบบสองทาง (two 

tailed)   พบว่าค่า     tค านวณ = - 0.287,   tตาราง = 1.988  ท าให้ |  ค านวณ| <  tตาราง  ( หรือพิจารณาจากค่า P = 

0.775  มากกว่าค่า   = 0.05 ) ท าให้ยอมรับ H0    นัน่หมายถึง คะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนของนกัเรียน

ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  จึงกล่าวไดว้่านกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีระดบัความรู้

ก่อนเรียนในเร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n  ไม่แตกต่างกนั 

                        2) ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิ

หลงัเรียน (Post-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4    การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน (Post-test) ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม จ านวนคน (n)  ̅ S.D. t P 

กลุ่มทดลอง 43 15.88 2.12 
7.451** 0.00** 

กลุ่มควบคุม 46 12.30 2.39 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ,  t(0.025,87)  = 1.988 

          จากตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน (Post-

test) ระหว่างกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี กบั กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนท่ีเรียน

ตามปกติ ในเร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เม่ือท าการทดสอบแบบสองทาง  (two 

tailed)   พบว่าค่า  tค านวณ = 7.451, tตาราง = 1.988 ท าให้ |  ค านวณ| >  tตาราง  (หรือพิจารณาจากค่า P = 0.00  

นอ้ยกว่าค่า   = 0.05 ) ท าให้ปฎิเสธ H0 นัน่หมายถึงคะแนนสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัเรียนทั้ง

สองกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

      จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 ท าให้สามารถสรุปไดว้่า นกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มีระดบัความรู้

พ้ืนฐานก่อนเรียนในเร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n  ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือนกัเรียนทั้งสองกลุ่มไดรั้บการเรียนรู้

เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n ท่ีแตกต่างกนั กลุ่มหน่ึงไดรั้บการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีและอีกกลุ่มหน่ึงไดรั้บ

การเรียนตามปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมีคะแนนสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิหลงัเรียนมากกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ ดงันั้นเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ

เกมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจริง 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1971 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

     3.  ผลการวิเคราะห์การตอบแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี  ผูวิ้จยัไดใ้ห้นกัเรียนกลุ่มทดลองตอบแบบวดัเจตคติท่ีมีรายการ

ประเมินแบ่งออกเป็น  9  ดา้น ใชเ้วลาท าประมาณ 10 นาที น าคะแนนมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (  ̅ )    และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ผลการประเมิน แสดงในตารางท่ี  5  ดงัน้ี  

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

รายการที่ประเมิน   ̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

 

1. ดา้นส่วนน าของบทเรียน    
2. ดา้นเน้ือหาของบทเรียน       
3. ดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4. ดา้นการจดัการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. ดา้นการออกแบบโจทยแ์บบฝึกทกัษะ 
6. ดา้นการออกแบบ สร้าง และรวบรวมเกมทาง

อินเตอร์เน็ต 
7. ดา้นความรู้และความเขา้ใจเน้ือหา 
8. ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย (Multimedia) 
9. ดา้นอ่ืน ๆ  

 

4.51 
4.31 
4.40 
4.24 
4.39 
4.80 

 
4.20 
4.50 
4.84 

 

0.49 
0.60 
0.58 
0.71 
0.60 
0.38 

 
0.67 
0.47 
0.35 

 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.46 0.54 มาก 

                  
                จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบั มาก จนถึง มากท่ีสุด  และ

เม่ือวิเคราะห์ภาพรวมทุกดา้น พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียรวมทุกดา้นเท่ากบั 4.46 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.54 อยูใ่นช่วงเจตคติระดบั  “ มาก ” 

 

อภิปรายผล    

                   1. จากผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของเทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ

เกม พบว่าประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เท่ากบั 79.42/72.60 ซ่ึงอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 70/70 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าผูวิ้จยัสามารถสร้างเทคโนโลยีบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เร่ืองการหารากอนัดบัท่ี n   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไป
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ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ซ่ึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้ และเหตุผลอาจ

เน่ืองมาจากเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เป็นส่ือการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง โดยไม่มีการจ ากดัเวลา สถานท่ี จึงท าให้ผูเ้รียนสามารถทบทวนเน้ือหาไดต้ามสะดวกและศึกษาซ ้ า

ไดห้ลาย ๆ คร้ังตามความตอ้งการ  

                       2.การศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีมีคะแนนสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมากกว่า

นกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ ดงันั้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหารากอนัดบัท่ี n ของ

นกัเรียนท่ีมีการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี สูงกว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ 

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยเทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม ช่วย

ให้เขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย ครบถว้นและอยา่งเป็นระบบ ช่วยพฒันาดา้นการจดัล าดบัความคิด การตดัสินใจใน

การแกปั้ญหา จึงท าให้นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 

                      3.การตอบแบบวดัเจตคติทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี น าผลการ

ประเมินท่ีไดจ้ากนกัเรียนมาค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ียรวมทกุดา้น ผลการค านวณท าให้ทราบว่าเจตคติ

ของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีมีอยูใ่นระดบั  มาก   เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  แสดงให้

เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการท่ีไดเ้รียนเน้ือหาในบทเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนและเกมเป็นส่ือเสริมอีกทางหน่ึง และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีสนบัสนุนผลการประเมินในคร้ังน้ีคือ จาก

การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียน 

อยากจะเขา้ใจ เพราะถา้เรียนเน้ือหาเขา้ใจก็จะสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปเล่นเกมไดด้ว้ย นกัเรียนจะ

ไดรั้บความรู้ควบคู่กบัความสนุกไปพร้อม ๆ กนั ท าให้การเรียนไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าเบ่ือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

                 ข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนและเกม 

                  จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัไดค้น้พบในกรณีท่ีตอ้งการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรด าเนินการดงัน้ี 

           1. ศึกษาหลกัสูตรและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือจะไดน้ าปัญหา

เหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจในการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม ให้

เหมาะสมมากท่ีสุด 
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   2.ในเวปไซตข์องเกมบางเกมท่ีไดล้ิ้งไปโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตนั้นเป็นภาษาองักฤษ นกัเรียนบาง

คนอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ผูวิ้จยัควรท ากฎ กติกา ของเกม ฉบบัภาษาไทย บนัทึกไวใ้นโปรแกรมดว้ย  เพ่ือ

นกัเรียนจะไดอ้่านเขา้ใจ และเล่นเกมนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

          3. เทคโนโลยบีทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมน้ี มีขอ้จ ากดัในการเล่นเกมและการดูคลิป

ล้ิงในบางเน้ือหา ตอ้งอาศยัอินเตอร์เน็ต  ถา้ไม่มีอินเตอร์เน็ต จะใชง้านในส่วนนั้น ๆ ไม่ได ้ผูวิ้จยัควรหา

วิธีการแกไ้ข โดยอาจจะติดต่อไปทางเจา้ของเวปไซตน์ั้นเพ่ือขอโปรแกรมเกมนั้นหรือผูวิ้จยัอาจจะเขียน

โปรแกรมสร้างเกมท าข้ึนมาเองก็ได ้เพ่ือจะใชง้านไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองอินเตอร์เน็ต  

         4. แบบฝึกทกัษะท่ีน าเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม อาจสร้างให้มีลกัษณะท่ี

หลากหลายรูปแบบ เช่น เติมค าตอบสั้น ๆ เติมค าตอบถูกผิด จบัคู่ เลือกตอบ  เพ่ือให้บทเรียนมีความ

น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

                 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1.ควรศึกษาการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนอ่ืน 

  2.ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนไปทดลองกบัผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน 

เพ่ือดูว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพหรือแตกต่างไปจากการทดลองท่ีผูวิ้จยัท าการวิจยั

มาแลว้หรือไม่ 

 3.ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสาระคณิตศาสตร์และรายวิชาอ่ืน ๆ  

 

รายการอ้างอิง       
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง สัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อทิธิพลกลุ่มเพือ่น  
การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญงิกลุ่มเส่ียง 
 
The Relationships Among Family Relationship, Sexual Value, Peer Group,  
Future Orientation Self-Control and Sexual Health Protection of Adolescents at Risk 

 
ผู้วจิยั  สุพรรณิกา เหลก็กล้า,  โสเพญ็ ชูนวล,  ศศิกานต์ กาละ   
 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัสมัพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยม
ทางเพศ การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิง
กลุ่มเส่ียง และ2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ การมุ่งอนาคต-
ควบคุมตนเอง อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนหญิงอาชีวะชั้นปีท่ี 1 จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม
จ านวน 6 ชุด ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว แบบสอบค่านิยมทาง
เพศ แบบสอบถามอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน แบบสอบถามการมุ่งอนาคต - ควบคุมตนเอง และแบบสอบถาม 
การปกป้องสุขภาพทางเพศ ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค่้า
ความเท่ียงของแบบสอบถามเท่ากบั 0.88, 0.93, 0.93, 0.94 และ 0.96 ตามล าดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 ผลการวิจยั: พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีสัมพนัธภาพในครอบครัวอยู่ในระดบัสูง (M= 2.2, SD. = 0.48) 
มีค่านิยมทางเพศอยูใ่นระดบัสูง (M= 2.62, SD. = 0.49) มีการมุ่งอนาคต–ควบคุมตนเอง อยู่ในระดบัสูง (M 
= 2.83, SD. = 0.38) มีการปกป้องสุขภาพทางเพศในระดบัสูง (M=2.65, SD. = 0.48) มีอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน
อยู่ในระดบัปานกลาง ( M =2.16, SD. = 0.53) และพบว่าสัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ และ
อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพนัธ์กบัการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียงทางบวกใน
ระดบัต ่า (r = 0.15, 0.19, 0.14; p < .05) ตามล าดบั ส่วนการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองมีความสัมพนัธ์กบั
การปกป้องสุขภาพทางเพศทางบวกในระดบัปานกลาง (r = 0.67; p < .00) ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควร
จดักิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีส่งเสริมการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง เพ่ือให้วยัรุ่นไดมี้การปกป้องสุขภาพ
ทางเพศ 

ค าส าคัญ: ปัจจยั, การปกป้องสุขภาพทางเพศ, วยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง 
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Abstract 

 The objectives of this research were to determine: 1) the level of family 

relationship, sexual value, future orientation self-control, peer group and sexual health 

protection of adolescents at risk; 2) the relationships among family relationship, 

sexual Value, future orientation self-control, peer group and sexual health protection 

of adolescents at risk. 

 The samples consisted of 100 female adolescent in vocation school. Data were 

collected using a set of questionnaires including general information, family 

relationship, sexual value, future orientation self-control, peer group and sexual health 

protection. The reliability of questionnaires was test by using Cronbach’s alpha 

yielding values of 0.88, 0.93, 0.93, 0.94, and 0.96 respectively. The data were 

analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and 

Pearson product moment correlation coefficient analysis.  

 The study findings showed that the mean scores of family relationship were at 

high level. (M = 2.2, SD = 0.48). The mean scores of sexual value were at high level. 

(M = 2.62, SD = 0.49) The mean scores of future orientation self-control were at high 

level. (M = 2.83, SD = 0.38). The mean scores of sexual health protection were at 

high level. (M = 2.65, SD = 0.48). The mean scores of peer group were at moderate 

level. (M =2.16, SD = 0.53). The finding of this study revealed that there were 

significantly positive relationship between future orientation self-control and sexual 

health protection of adolescents at risks (r = 0.67; p < 0.01). However, there were 

significant positive relationships between family relationship, sexual value, and peer 

group and sexual health protection of adolescents at risk were at low level, (r = 0.15, r 

= 0.19, r =0.14; p < .05). Thus, health care provider should develop future orientation 

self-control program to improve sexual health protection. 

 

Key Word (s): Family relationship, sexual value, peer influence,  
future orientation self-control, and sexual health protection. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัวยัรุ่นไทยมีปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูง โดยเฉพาะปัญหาของวยัรุ่นหญิงเก่ียวกบั 
การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและไม่ไดป้้องกนั ท าใหมี้การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคเอดส์ 
และการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร (ส านกัอนามยัเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 2554) สถิติท่ีผ่านมาพบว่าอายุเฉล่ีย
ของวยัรุ่นไทยมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกคือประมาณ 13 ปี (รวมพร, ศิริอร, และชิตธนชั, 2555, น.61) สาเหตุ
ของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมีผลมาจาก การเท่ียวสถานบนัเทิง ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และ
การเขา้ถึงส่ือท่ีกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ (วชัราภรณ์, ปาหนนั, และอาภาพร, 2555, น. 29; Madkour, 
Farhat, Halpern, Godeau, & Gabhainn, 2010, p. 389) รวมทั้งการคบเพ่ือนท่ีเคยมีเพศสัมพนัธ์ ไม่รักนวล
สงวนตวั มีเจตคติต่อการมีเพศสัมพนัธ์ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา สัมพนัธภาพในครอบครัวไม่ดี และการรับรู้
ขอ้มลูเร่ืองเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง (วราพร, 2550, น; 125; สุมาลี, 2551, น. 71) สาเหตุเหล่าน้ีท าใหว้ยัรุ่นมีปัญหา
สุขภาพทางเพศ  
 วยัรุ่นหญิงส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก กบัแฟนหรือคนรัก โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัและมี
ดว้ยความสมคัรใจ วยัรุ่นร้อยละ 52.99 ไม่ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ทุกคร้ัง และร้อยละ 41.88 มีคู่
นอนมากกวา่ 1 คน (รวมพรและคณะ, 2555, น. 62) นอกจากน้ี การท่ีวยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ไดป้้องกนั 
ยงัส่งผลใหอ้ตัราป่วยดว้ยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวยัรุ่นท่ีมีอายุ 10-24 ปี มีอตัรา
การป่วยดว้ยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ สูงข้ึนจากร้อยละ 41.5 ต่อแสนประชากร ในปี 2548 และเพ่ิมเป็น
ร้อยละ 89.5 ต่อแสนประชากรในปี 2554 รวมทั้งยงัเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดโรคเอดส์อีกดว้ย (ส านกั
อนามยัเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 2554) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นกัเรียนสายอาชีวะมีเพศสัมพนัธ์
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8รองลงมาคือนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 29.9 ส่วนวยัรุ่นสายสามญั
คิดเป็นร้อยละ 8 (ช่ืนฤทยัและคณะ, 2548, น. 32) เน่ืองมาจากนกัเรียนสายอาชีวะอยู่ในช่วงวยัรุ่น มีการ
พฒันาทางดา้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว สนใจเพศตรงขา้ม รวมทั้งมีแรงขบัทางเพศสูง การเรียนการสอนใน
โรงเรียนอาชีวะไม่มีความเคร่งเครียด มีความเป็นอิสระ มีเวลาว่างออกไปเท่ียวสถานบนัเทิงได ้ซ่ึงอาจจะ
น าไปสู่พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ไดป้้องกนั (ฐิติพร, สุรียพ์ร, กญัจนี, และญาวนี, 2550, น. 514) 
 ผลกระทบท่ีเกิดอีกประการหน่ึง เ ม่ือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันคือ การตั้ งครรภ ์
ก่อนวยัอนัควร จากขอ้มูลหญิงตั้งครรภอ์ายุ 15-19 ปี ในปี พ.ศ. 2548 อตัราการตั้งครรภ ์55 ต่อประชากร 
1,000 คน และเพ่ิมข้ึนเป็น 70 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2554 (ส านกัอนามยัเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 
2554) ท าให้เกิดผลกระทบและปัญหาต่างๆ ตามมาคือ ไม่พร้อมท่ีจะเป็นมารดา มีปัญหาแทรกซ้อน
ระหวา่งตั้งครรภ ์ทั้งต่อตวัมารดาและทารกในครรภ ์อบัอาย โดนประณามจากสังคม (พชัรินทร์, 2554) การ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นหญิงส่วนใหญ่พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์วยัรุ่นท่ีก าลงั
เรียนหนังสืออยู่ ก็ตอ้งลาออกจากโรงเรียนท าให้หมดอนาคตทางการเรียน ครอบครัวผิดหวงั อีกทั้งยงั
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวยัรุ่นคือ มีความเครียด และหาทางออกจากปัญหาการตั้งครรภ์ดว้ยการท าแทง้  
(สุวิดา, 2552, น.) จากสถิติพบว่า ร้อยละ 55 ของผูป่้วยท่ีท าแทง้ เป็นวยัรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปี และ ร้อยละ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         1979 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



30.1 เป็นวยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา (ส านกัอนามยัเจริญพนัธ์ กรมอนามยั, 2554) จากสาเหตุ
เหล่าน้ี ท าใหว้ยัรุ่นคิดตดัสินใจหาทางออกดว้ยการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั 
 จากสถิติการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผล
ใหป้ระเทศตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ดงันั้นปัญหาสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงจะตอ้งมี
การป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปกป้องสุขภาพ
ทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ค่านิยมทางเพศ การมุ่งอนาคต-การควบคุมตนเอง และอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน เพ่ือทดสอบว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง จะไดน้ าไปก าหนดกิจกรรมหรือ
โปรแกรมในการแกไ้ขปัญหาเร่ือง เพศสมัพนัธ์ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาระดบั สมัพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน การมุ่งอนาคต-
ควบคุมตนเอง และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง สมัพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน 
การมุ่งอนาคต - ควบคุมตนเอง และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง 

 

วธิกีารวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive research) 
 ประชากร ประชากร คือ วยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง 
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ วยัรุ่นหญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 100 ราย ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากการประชากรเป็นหลกัร้อย และไม่เกิน1,000 
ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 15-30 จ านวนประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 451 ราย กลุ่มตวัอยา่งร้อย
ละ 22 คิดเป็น 100 ราย 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือโดย
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีขอ้ค าถามจ านวน 217 ขอ้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ 
 1) แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งขอ้ค าถามทั้งหมด 21 ขอ้ แบ่งออกเป็นขอ้มูลทัว่ไป 
และข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย อายุ ศาสนา รายได้ อาศัยอยู่กับใคร มีคู่ รักหรือไม่ 
ประสบการณ์ทางเพศ ประวติัการตั้งครรภ ์ 
 2) แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 14 ขอ้ ลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบัตั้งแต่ 1 (นอ้ยท่ีสุด) ถึง 5 (มากท่ีสุด) ซ่ึง
แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.88 
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 3) แบบสอบถามค่านิยมทางเพศ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 46 ขอ้ แบ่งเป็นดา้น8 ดา้น ค่านิยมดา้น
การเลียนแบบจ านวน 5 ขอ้ ดา้นค่านิยมดา้นบริโภคส่ือจ านวน6 ขอ้ ดา้นค่านิยมดา้นการใชส้ารเสพติด
จ านวน 3 ขอ้ ดา้นค่านิยมดา้นเพศสมัพนัธ์จ านวน 12 ขอ้ ดา้นค่านิยมเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่นจ านวน 8 ขอ้ 
ดา้นค่านิยมดา้นการเก็บแตม้จ านวน 3 ขอ้ ดา้นค่านิยมดา้นนิยมความรุนแรงจ านวน 5 ขอ้ดา้นค่านิยมดา้น
การเปล่ียนคู่นอนจ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเลือกตอบแบบประเมินค่า (rating scale) 4 ระดบัตั้งแต่ 1 
(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 4 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.93 
 4) แบบสอบถามอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 19 ขอ้ แบ่งออกเป็น ดา้น
เท่ียวสถานบนัเทิงท่ีไม่เหมาะสมกบัวยัจ านวน 4 ข้อ ดา้นแตะเน้ือตอ้งตวัหรือสัมผสักบัเพ่ือนต่างเพศ
จ านวน 3 ขอ้ ดา้นสนิทสนมกบัเพ่ือนเพ่ือนต่างเพศจ านวน 3 ขอ้ ดา้นการด่ืมสุราหรือของมึนเมาจ านวน 3 
ขอ้ ดา้นดูส่ือกระตุน้กามารมณ์จ านวน 6 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเลือกตอบเป็นแบบประเมินค่า (rating scale) 
4 ระดบัตั้งแต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 4 (จริงท่ีสุด) ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.94 
 5) แบบสอบถามการมุ่งอนาคต - ควบคุมตนเอง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 20 ลกัษณะขอ้
ค าถามเลือกตอบแบบประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดบัตั้งแต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 4 (จริงท่ีสุด) ซ่ึง
แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.93 
 6) แบบสอบถามการปกป้องสุขภาพทางเพศ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 98 ขอ้ แบ่งออกเป็น 
การต่ืนตวัในการค้นหาขอ้มูลทางเพศจ านวน 15 ข้อ การปกป้องตนเองเพ่ือต่อตา้นการมีเพศสัมพนัธ์
จ านวน 24 ขอ้ การับรู้ความอ่อนแอในการปฏิบติัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัจ านวน 14 ขอ้ การรับรู้ส่ิงท่ี
คุกคามจากโรคเอดส์โรคติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภไ์ม่ปรารถนาจ านวน 11 ขอ้ การส่ือสาร
กบัพ่อแม่และกลุ่มเพ่ือนเก่ียวกับการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภัย 20 ข้อ การไม่มีกิจกรรมเก่ียวกับเร่ือง
เพศสัมพนัธ์จ านวน 6 ขอ้ การแสดงออกอย่างเปิดเผยในการคน้หาขอ้มูลจ านวน 5 ขอ้ การปกป้องตนเอง
จ านวน 3 ขอ้ลกัษณะขอ้ค าถามเลือกตอบเป็นแบบประเมินค่า (rating scale) 4 ระดบัตั้งแต่ 1 (ไม่จริงเลย) 
ถึง 4 (จริงท่ีสุด) ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 
0.96 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการวิทยาลยัอุดมศึกษาพานิชยการ
เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ไดท้ าการเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยการแนะน าตนเอง  
แจง้วตัถุประสงค์ของกาวิจยั และขอความร่วมมือในการวิจยั จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง
อ่านและเลือกตอบดว้ยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งฉบบั หากไม่สมบูรณ์ใหต้อบ
ใหค้รบสมบูรณ์ 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 
 1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไป โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
 2. วิ เ คร าะห์ ระดับ  สัมพันธภาพในครอบค รัว  ค่ า นิยมทาง เพศ  อิท ธิพลก ลุ่ม เ พ่ือน 
 การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง และการปกป้องสุขภาพทางเพศ โดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน 
การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง  และการปกป้องสุขภาพทางเพศ โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
แบบเพียร์สัน 
 

 ผล/สรุปผลการวจิยั 
 1.ขอ้มูลทัว่ไป ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างอายุเฉล่ีย 16 .06 ปี (SD = 0.60) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พุทธ (ร้อยละ 95.00) รายได/้เดือนอยู่ในช่วง อยู่ระหว่าง 2,000 – 3,000 บาท (ร้อยละ 46) ส่วนใหญ่พกั
อาศยัอยู่กบัพ่อ –แม่ (ร้อยละ 89) ประมาณคร่ึงหน่ึงมีแฟนต่างเพศ (ร้อยละ 51.00) รองลงมาเคยมีแฟนแต่
เลิกไปแลว้ (ร้อยละ 33)  
 2. ขอ้มูลพฤติกรรมทางเพศ กลุ่มตวัอย่าง มีเพศสัมพนัธ์ (แบบชายหญิง) (ร้อยละ 45) มี
เพศสมัพนัธ์คร้ังแรกกบัแฟน อายเุฉล่ีย 15.40 ปี (SD = 0.81) เหตุผลเพราะอยากรู้ อยากลอง มากท่ีสุด (ร้อย
ละ 57.78) รองลงมาคือรักและตอ้งการตามใจแฟน (ร้อยละ 10.) เกือบทั้งหมดไม่เคยตั้งทอ้ง (ร้อยละ 
97.78) และส่วนใหญ่หากมีการตั้งทอ้งจะอุม้ทอ้งจนคลอดแลว้กลบัมาเรียนจนจบ (ร้อยละ 68.89) มีเพียง 1 
ใน 4 ท่ีจะปรึกษาพ่อแม่หาวิธีเอาเด็กออกอย่างปลอดภัย (ร้อยละ 24.44) ท่ีผ่านมาส่วนมากเคยมี
เพศสมัพนัธ์กบัผูช้ายมาแลว้ 1 คน (ร้อยละ 57.80) รองลงมาเคยมีเพศสมัพนัธ์กบัผูช้าย 2 คน (ร้อยละ 24.4) 
เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย 3 คน (ร้อยละ 8.90) เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย 4 คน (ร้อยละ2.20) เคยมี
เพศสมัพนัธ์กบัผูช้ายทั้งส้ิน 5 คน (ร้อยละ 6.7) ทุกคนเคยมีคู่นอนในช่วงเวลาเดียวกนั 1 คน (ร้อยละ 100) 
เม่ือมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกส่วนใหญ่จะดูแลตนเองโดยใชถุ้งยางอนามยั (ร้อยละ 46.15) รองลงมาคือ หลัง่
ขา้งนอก (ร้อยละ 30.77) ใชย้าคุมฉุกเฉิน (ร้อยละ18.46) ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาใชถุ้งยางอนามยัเกือบทุก
คร้ัง (ร้อยละ 42.22) ใชเ้ป็นบางคร้ังร้อยละ (33.3) ไม่ใชเ้ลย (ร้อยละ 24.4) ระบุเหตุผลท่ีใชถุ้งยางอนามยั 
เกือบคร่ึงหน่ึง เพ่ือป้องกนัการตั้งครรภ ์ (ร้อยละ 42.68) รองลงมาเพ่ือป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
(ร้อยละ 18.00) และโรคเอดส์ (ร้อยละ 17.00)  
 เหตุผลท่ีไม่ใชถุ้งยางอนามยั ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เป็นธรรมชาติ (ร้อยละ 36) รองลงมาใชย้าคุม
ฉุกเฉินแลว้ (ร้อยละ 24) คู่นอนไม่ใช ้(ร้อยละ 22) หาไม่ได ้(ร้อยละ 12 ) คิดว่าไม่ติดโรค (ร้อยละ 2) ถา้คู่
นอนไม่ตอ้งการใชถุ้งยางอนามยั ประมาณคร่ึงหน่ึงจะงดการมีเพศสัมพนัธ์ (ร้อยละ 51.11) กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เม่ือมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนปัจจุบันจะใช้ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 37.36) กลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษา มีคนับริเวณอวยัวะเพศ (ร้อยละ 16.14 ) มีตกขาวสีเหลืองหรือมีกล่ิน (ร้อยละ 13.9) มีตกขาวมากกว่าปกติ 
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(ร้อยละ 13.1) และในอนาคตหากมีเพศสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ระบุว่าจะดูแลตนเองโดยสวมถุงยางอนามยั  
(ร้อยละ 48.62) รองลงมาคือ ใหผู้ช้ายหลัง่ขา้งนอก (ร้อยละ 19.3) ใชย้าเมด็คุมก าเนิด (ร้อยละ 18.78) ใชย้าคุมก าเนิด
ฉุกเฉิน (ร้อยละ 7.18) ฉีดยาคุมก าเนิด (ร้อยละ 4.9) และไม่ใชว้ิธีใดเลย (ร้อยละ 1.10) 
 ระดบัของตวัแปรที่ศึกษา 
 กลุ่มตวัอย่างมีการปกป้องสุขภาพทางเพศอยู่ในระดบัสูง (M = 2.65, SD = 0.47) สัมพนัธภาพใน
ครอบครัวอยู่ในระดับสูง (M = 2.70, SD. = 0.48) ค่านิยมทางเพศอยู่ในระดับสูง (M = 2.62,  
SD = 0.48) การมุ่งอนาคต–ควบคุมตนเองอยู่ในระดบัสูง (M = 2.83, SD = 0.37) อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนอยู่
ระดบัปานกลาง (M = 2.16, SD = 0.52) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของตวัแปรท่ีศึกษา (N=100) 

ขอ้มลู M SD ระดบั 
ต ่า  
(n) 

ปานกลาง 
(n) 

สูง 
(n)  

สมัพนัธภาพในครอบครัว 2.70 0.48 1 28 71 
ค่านิยมทางเพศ 2.62 0.48  38 62 
การมุ่งอนาคต – ควบคุมตนเอง 2.83 0.37  17 83 
อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน 2.16 0.52 7 70 23 
การปกป้องสุขภาพทางเพศ 2.65 0.47  35 65 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษา 
 ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง 
ไดแ้ก่ ค่านิยมทางเพศ สัมพนัธภาพในครอบครัว และอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน มีความสัมพนัธ์กบัการปกป้อง
สุขภาพทางเพศในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.19, r = 0.15, r = 0.14) p < 0.05 ตามล าดบั และ
ตวัแปร การมุ่งอนาคต – ควบคุมตนเอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง (r = 0.67) p < 0.01 
ดงัแสดงใน ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งสัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่ม
เพ่ือน การมุ่งอนาคต ควบคุมตนเอง และ ท่ีมีผลต่อการปกป้องสุขภาพทางเพศ (N = 100) 
ตวัแปร 1 2 3 4 5 

1 สมัพนัธภาพในครอบครัว  1.00 0.03 0.22* 0.05 0.15* 
2 ค่านิยมทางเพศ  1.00 0.31*   0.43*  0.19* 
3 การมุ่งอนาคต – ควบคุมตนเอง   1.00 0.23*   0.67* 
4 อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน    1.00 0.14 
5 การปกป้องสุขภาพทางเพศ      1.00 
*p < .05 **p<.01 

 
อภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสัมพนัธภาพในครอบครัว มีค่านิยมทางเพศ มีการมุ่งอนาคต 
ควบคุมตนเอง และมีการปกป้องสุขภาพทางเพศอยู่ในระดบัสูง แต่อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดบักลาง 
และ ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน และการมุ่ง
อนาคตควบตนเอง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปกป้องสุขภาพทางเพศ ซ่ึงอภิปรายรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ระดบัของตวัแปรที่ศึกษา 
 สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ผลการศึกษาพบว่าสัมพนัธภาพในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง (M = 2.7, SD = 0.48) เน่ืองมาจาก 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบัพ่อ แม่ (ร้อยละ 89) อาจเป็นไดว้่าการไดอ้าศยัอยู่กบัพ่อแม่ท าให้ได้
ความรักความอบอุ่น มีความใกลชิ้ด มีความรักความห่วงใยกนั และสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกนัได ้
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี โครงสร้างและหนา้ท่ีของครอบครัว พบว่าครอบครัวเป็นระบบเปิดมีปฏิสัมพนัธ์ทั้ง
ภายในและภายนอก มีหนา้ท่ี ส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ (Lundy & Jones, 2001, p. 698) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี ท าให้วยัรุ่นมีโอกาสมีเพศสัมพนัธ์ลดลง (ระ
วีวรรณ, 2549, น.7; Miller, 2002, p. 22.) ดงันั้นการมีสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวจะมีส่วนช่วยใหว้ยัรุ่นมี
การปกป้องสุขภาพทางเพศ 
 ค่านิยมทางเพศ 
 ผลการศึกษาพบว่าค่านิยมทางเพศอยู่ส่วนใหญ่ในระดบัสูง (M = 2.62, SD = 0.48) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่  ( ร้อยละ 89)  และมากกว่าค ร่ึงไม่ เคยมี เพศสัมพันธ์ 
(ร้อยละ 55) อธิบายไดว้่าครอบครัวเป็นสถาบนัแรกของการปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ ของวยัรุ่นท าให้มี
ความรักนวลสงวนตวั เห็นคุณค่าในตนเอง เกิดการให้เรียนรู้ระเบียบทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมี
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ความส าคญัต่อค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก สอดคลอ้งกบัทฤษฎี โครงสร้างหนา้ท่ีของครอบครัว 
ซ่ึงไดห้ล่อหลอมแสดงออกมาเป็นบทบาท ค่านิยม สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า วยัรุ่นท่ีมี
ค่านิยมทางเพศท่ีถูกตอ้งจะช่วยป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ได ้(จรรยาและทิติยา, 2553, 
บทคดัยอ่; ณฐาภพ, 2554, น. 86) ค่านิยมทางเพศ เกิดจากการไดรั้บการปลูกฝังจากครอบครัวและ เกิดจาก
ส่ิงท่ีบุคคลพอใจและเห็นวา่มีคุณค่า การมีค่านิยมทางเพศท่ีถกูตอ้งจะส่งเสริมใหชี้วิตมีคุณค่า 
 อทิธิพลกลุ่มเพือ่น 
 ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลกลุ่มเพ่ือนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง (M = 2.16, SD = 0.52) 
อธิบายไดก้ลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี เป็นวยัท่ีให้ความส าคญักบัเพ่ือน เพ่ือนจะเป็นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรม เป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัอิทธิพลจากเพ่ือนส่งเสริมใหว้ยัรุ่นมี
ความมัน่ใจ และมกัจะท าอะไรดว้ยกนัเพ่ือเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม (สัจจา, 2550, น. 24) สามารถเป็นไดท้ั้ง 
แรงผลกัดนัทางดา้นบวกและดา้นลบ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้สังคม การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจาก 
การสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ื้น แลว้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มทางสังคม แต่เน่ืองจากวยัรุ่นหญิงส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (ร้อยละ 89) จึงไดรั้บ
ความรัก ความอบอุ่นและการเอาใจใส่ อีกทั้งสมัพนัธภาพในครอบครัวอยูใ่นระดบัดี จึงท าให ้อิทธิพลกลุ่ม
เพ่ือนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าเพ่ือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคเอดส์ และการมีเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น (คณานิตย,์ 2550, น. 142; ณฐภพ, 2554, 
น. 89-90) เน่ืองมาจากวยัรุ่นเป็นวนัท่ีให้ความส าคญักบัเพ่ือนชอบเลียนแบบ อยากรู้ อยากลอง ท าตวัให้
เหมือนกนั เพ่ือจะไดเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึงคลอ้ยตามไดง่้าย 
 การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง 
 ผลการศึกษาพบวา่การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง (M = 2.83, SD. = 0.37) 
เน่ืองมาจาก ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนในระดบัอาชีวะ และในวยัรุ่นหญิงจะมีการมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตนเองมากกว่าเพศชาย มีความอดทนและรอไดม้ากกว่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา 
พบว่า วยัรุ่นท่ีมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองสูง จะมีพฤติกรรมป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
เหมาะสม (สุมาลี, 2551, น. 73-74; ณฐภพ, 2554, น. 85) บุคคลท่ีมีการวางเป้าหมายของชีวิตและสามารถ
ควบคุมตนเองไปในทางท่ีถกูตอ้งได ้จะช่วยใหมี้พฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศได ้
 การปกป้องสุขภาพทางเพศ 
 ผลการศึกษาพบว่าการปกป้องสุขภาพทางเพศส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง( M = 2.65, SD. = 0.47) อาจ
เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (ร้อยละ 89) วยัรุ่นท่ีพกัอาศยัอยู่กบัผูป้กครอง ท าให้
ไดรั้บความอบอุ่น และความรัก ไดรั้บการดูแลและค าแนะน าจากผูป้กครอง (ศิริวรรณ, ฐิตวียแ์ละสุพร, 
2554, น. 262) การรับรู้และเขา้ใจภาวะเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดภยัคุกคามทางเพศจะน าไปสู่
การฝึกฝนทกัษะในการป้องกนัตวัเอง (สุณีรัตน,์ อุดมศกัด์ิ, ธิดารัตนแ์ละสุวิมล, 2554, บทคดัยอ่) บุคคลท่ีมี
การปกป้องสุขภาพทางเพศ สามารถด าเนินชีวิตในช่วงวยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่จะศึกษา 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง สัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่ม
เพ่ือน การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง กบัการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง พบวา่  
สัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทาง และ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปกป้อง
สุขภาพทางเพศในระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p <.05 (r = 0.19, r = 0.15, r = 0.14) ตามล าดบั  
และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
p< .01ดงัรายละเอียด 
 จากการศึกษาพบวา่ สมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปกป้องสุขภาพทาง
เพศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.15) แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสมัพนัธภาพในครอบครัวในระดบัสูง อาจ
ท าให้มีแนวโนม้การปกป้องสุขภาพทางเพศท่ีดีตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เคาวแ์ละคาร์เตอร์ 
(Kao & Carter, 2013, p, 16) พบว่า สัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี การไดรั้บความรักความอบอุ่น จาก พ่อ 
แม่  มีความสมัพนัธต่อการปกป้องสุขภาพของวยัรุ่น 
 จากการศึกษาพบวา่ ค่านิยมทางเพศมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปกป้องสุขภาพทางเพศอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.19) แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่านิยมทางเพศในระดบัสูง จะมีแนวโนม้การ
ปกป้องสุขภาพทางเพศท่ีดีตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษา สิริวรรณ (2548, น.69) ค่านิยมทางเพศของ
วยัรุ่นหญิงมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ถา้วยัรุ่นมีการส่งเสริมค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมจะช่วยให้มีการ
ปกป้องสุขภาพทางเพศได ้
 จากการศึกษาพบวา่ อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการปกป้องสุขภาพ
ทางเพศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.14) แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอิทธิพลกลุ่มเพ่ือนในระดบัสูง อาจจะ
มีแนวโน้มการปกป้องสุขภาพทางเพศท่ีดีตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า 
เ พ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการป้องกันโรค เอด ส์  และพฤติกรรมการมี เพศสัมพัน ธ์  
(ดาวรุ่งและพรพิมล, 2554; อภิญญาและสุมาลี, 2552, น.65.) เพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่ีจะ
ปฏิบติั หรือ กระท าพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือนจึงมีผลต่อการปกป้องสุขภาพทางเพศ 
  จากการศึกษาพบวา่ การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง
กบัการปกป้องสุขภาพทางเพศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.67) แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีม่ีการมุ่งอนาคต-
ควบคุมตนเองในระดับสูง จะมีแนวโน้มการปกป้องสุขภาพทางเพศท่ีดีตามไปด้วย สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ ลีเดอร์แมน ชานและโรเบิร์ต-เกรย ์(Lederman, Chan & Roberts-Gray, 2008, p. 142) พบว่า 
การควบคุมตนเองสามารถป้องกนัการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นได  ้ วยัรุ่นท่ีมี 
การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง จะสามารถประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีเหมาะได ้
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ข้อเสนอแนะในการน าวจัิยไปใช้ 
 น าขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ ระหวา่ง สัมพนัธภาพในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ 
อิทธิพลกลุ่มเพื่อน การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง และการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิง
กลุ่มเส่ียงท่ีไดจ้ากการวจิยัไปก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
ควรมีการศึกษาวา่มีตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการปกป้องสุขภาพทางเพศของวยัรุ่น 
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ผูวิจัย   น.ส.สุมลทิพย  สุนธนนท   อาจารยที่ปรึกษา ดร.ละเอียด  ศิลานอย 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลัยตาป 

 บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  คลองรอยสาย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี ระหวางเดือนมิถุนายน 2556 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2557 ใชเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถามเก็บตัวอยางจากจํานวน

นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี   สุมตัวอยางนักทองเท่ียวโดยใชสูตรของคัสซานี ได

กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณคา

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยสถิติทีและการวิเคราะห ANOVA รวมถึง Chi-Square 

test   ท้ังน้ีจากการวิจัยพบวานักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีสถานภาพโสด และมีท่ี

พักในปจจุบันอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการ

มาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี  ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากที่สุดลงไปไดแก ดานบุคลากร  รองลงมาคือ ดานสินคาและบริการ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย  ดานราคา  ดานองคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริม

การตลาด ตามลําดับ  

จากการสัมภาษณชุมชนเก่ียวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคลองรอยสาย พบวาชุมชนมีสวนรวมในการ

รวมกันดําเนินการในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหมีความยั่งยืนและคงอยูตอไปถึงรุนลูกรุน

หลาน ท้ังน้ีไดรวมรับผลประโยชนจากการดําเนินการทางธุรกิจการทองเท่ียว โดยจะมีการกระจายรายไดกันให

ท่ัวถึงทุกภาคสวนของชุมชน 

    จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับการพัฒนาการทองเท่ียวของคลองรอยสายอยางยั่งยืน พบวา
มีการดําเนินการพัฒนาธุรกิจทางการทองเท่ียว เพื่อเอื้อประโยชนตอการอนุรักษและพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
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ยั่งยืน และสรางจิตสํานึกในการดูแลปกปองรักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียวและสภาพแวดลอม รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรูจักคลองรอยสายอยางกวางขวางยิ่งข้ึน เพื่อใหคลองรอยสายเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มีธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสืบตอไป 

                                              

 คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 Abstract  

 The objectives of this research were to study Guidelines for the Tourist Businesses 
Development for the Sustainable Tourism at Khlong Roi Sai Tourist Attraction, Surat Thani 
Province. The investigation was preceded in the area of Klong Roi Sai, Suratthani, from 
June, 2013 to May, 2014. Using qualitative and quantitative techniques. The questionnaires 
were used to collect data from the tourists in the area of Klong Roi Sai, Suratthani. Tourist 
sampling was analyzed by the formula of Khazanie. The research participants were 385 
tourists. The data was processed by a computer program. The instruments used in this study 
were percentage; mean, SD, T-test, ANOVA analysis and Chi-Square test. 

 
 Most of the tourists were female, 31-40 years old, bachelor degrees, employees of 
private sectors, 20,001bahts per month, single, and residence in Suratthani. In an overview of 
the importance of the mix marketing to visit Klong Roi Sai, Suratthani was at a high level. 
When considering each aspect, the personal aspect was at a high level and then, products and 
service, distribution channel, price, physical components, process and service and marketing 
promotion respectively.  

From the interview, it was found that the community participates to develop Klong 
Roi Sai and has a joint action to preserve and cherish the natural resources. It was sustainable 
and continues to the younger generations. This includes taking advantage of the tourism 
business by distributing income across all sectors of the community. 

Based on interviews with government agencies on sustainable tourism development of 
Klong Roi Sai showed that there was the development of the tourism business, facilitation 
of the conservation and sustainable community development, awareness of the resource 
protection and its surroundings, including promotion for the tourists. Klong Roi Sai was 
promoted to be popular largely to be sustainable tourism business. 

 

Key Word (s): Guidelines for the Development, Marketing Mix  
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บทนํา  

ภาคใตเปนภูมิภาคท่ีมีความพรอมทางดานแหลงทองเท่ียว  ซึ่งมีทรัพยากรการทองเท่ียวอยาง

หลากหลาย โดยจะเอื้ออํานวยตอกิจกรรมตางๆ ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี โดยหนึ่งในรูปแบบ

การทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวคือรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนําวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นมาผนวกเขากับ

เสนทางการทองเท่ียว ซึ่งสามารถสรางเปนจุดขายดึงดูดนักทองเท่ียว เชน การจัดทําบานพักโฮมสเตย การเยี่ยมชม

วิถีชีวิตของชาวบาน โดยเปนการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวจะไดซึมซับวิถีชีวิต ภูมิปญญา วัฒนธรรม ตลอดจน

ประเพณีอันดีงามท่ีถูกสืบทอดมาต้ังแตบรรพชน และถือเปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสู “การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” (บาน

จอมยุทธ: 2555) เพราะนักทองเท่ียวไดมาเรียนรูถึงวัฒนธรรมรูปแบบการใชชีวิตของทองถิ่น รวมไปถึงหนวยงานท่ี

เกี่ยวของไดเปดโอกาสใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดทิศ

ทางการทองเท่ียวในทองถิ่นของตน อีกท้ังสามารถจัดสรรผลประโยชนไดอยางเหมาะสม และเกิดการกระจาย

รายไดสูชุมชนมากข้ึน ฉะน้ันการเขามามีสวนรวมทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชนตองใหมีสวนรวมทุก

ข้ันตอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนหนึ่งในจังหวัดทางภาคใตท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและเปนจังหวัดท่ีมี

นักทองเท่ียวสนใจเดินทางมาทองเท่ียว  เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทาง

ธรรมชาติ ไมวาจะเปนการทองเท่ียวทางทะเลซ่ึงมีความสวยงามและข้ึนช่ือวาเปนเมืองรอยเกาะแลวจังหวัดสุราษฎร

ธานียังมีคลองรอยสายซึ่งเปนชุมชนท่ีมีคลองเล็กๆมากมายในแมน้ําตาป แมน้ําสายท่ียาวท่ีสุดในจังหวัด โดยยังคง

รักษาเอกลักษณวิถีความเปนไทย ชาวบานเปยมดวยไมตรีจิต พรอมท่ีจะตอนรับนักทองเท่ียว รวมไปถึงการมีสวน

รวมของคนในชุมชนซ่ึงรวมกันนําเอาภูมิปญญาความรูท่ีอยูในชุมชนทองถิ่นมาจัดกิจกรรมและกําหนดแหลง

ทองเท่ียวในชุมชน อาทิ การนมัสการหลวงพอขาวสุกพระซึ่งปนจากขาวกนบาตร เยี่ยมชมบานโบราณของขุน

ประชันศึกประชิด อายุกวา 200 ป ลองเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและชาวสวนมะพราว การลองเรือชมห่ิงหอย

ในยามคํ่าคืน ชมการสาธิตลิงเก็บมะพราว  การชมการสาธิตการทําขนมพ้ืนบาน การสาธิตการทํางานหัตถกรรม 

โดยท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับความรูควบคูไปกับการซึมซับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  

จากท่ีกลาวมาแลว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  คลอง
รอยสาย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืนโดยการเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ทองเท่ียว เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน ท้ังดานเศรษฐกิจ คือรายได การจางงาน เปนตน และทางดานสังคมท่ีทํา
ใหชุมชนหวงแหนและรักษาไวซึ่งสมบัติวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเท่ียว ไวใหคนรุนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับ    คลองรอยสาย                     

จ.สุราษฎรธานี 
 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับคลองรอยสาย                    

จ.สุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือทราบถึงการมีสวนรวมของชุมชนในคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 

4. เพื่อทราบความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐ ในการพัฒนาคลองรอยสาย  จ.สุราษฎรธานี เพื่อเปน

แหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

5. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี เพื่อธุรกิจการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
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วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  คลองรอยสาย จงัหวดัสุราษฎรธานี 

เพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยสวนบุคคลของ

นักทองเทีย่ว 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- สถานภาพสมรส  
- ท่ีพักอาศัยใน

ปจจุบัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

นักทองเทีย่วใหความสําคัญ 

-      สินคาและบริการ  
-       ราคา  
-       ชองทางการจัดจําหนาย  
-       การสงเสรมิการตลาด   
-       บุคลากร  
-    กระบวนการใหบริการ  
-      องคประกอบทางกายภาพ            
       

ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ 

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการ

ทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

- ดานการวางแผน 
- ดานการดําเนินการ 
- ดานการประสานงาน 
- ดานการรวมรับ

ผลประโยชน 
- ดานการประเมินผล 

การพัฒนาการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

- การอนุรักษ 
- การวางแผน 
- การพัฒนา 
- ความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียว                             
- การกระจายรายได                    

 

 

 

แนวทางการพัฒนา

ธุรกิจทองเทีย่ว        

คลองรอยสาย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพ่ือการ           

ทองเทีย่วที่ยั่งยนื 
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ประชากรของการวิจัย 

ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี โดยสุม

ตัวอยางตัวแทนของนักทองเท่ียว มีท้ังส้ิน 385 คน  ตัวแทนของชุมชนคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี จํานวน 5 คน

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคลองรอยสาย  จ.สุราษฎรธานี จํานวน 3 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว ณ คลองรอยสาย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อการทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืนเปนการศึกษาวิจัยเชิงปรมิาณ(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจยั และได

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ใชการสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview)  

1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวและใชบริการท่ีคลองรอย
สาย จ. สุราษฎรธานี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปดและปลายเปด ท่ีสรางข้ึนเองจากการรวบรวม
ขอมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนํามาประยุกต โดยมีการตรวจสอบความถูกตองและการใหคําปรึกษา
จากอาจารยท่ีปรึกษาโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ ภายใตกรอบ
ปจจัยไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร                   
ดานกระบวนการใหบริการ และดานองคประกอบทางกายภาพ  

มีขอคําถาม รวมท้ังส้ิน 28 ขอ โดยแบงเน้ือหาแบบสอบถามดังน้ี 
1) ดานสินคาและบริการ จํานวน 9 ขอ 
2) ดานราคา จํานวน 3 ขอ 
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 3 ขอ 
4) ดานสงเสริมการตลาด จํานวน 2 ขอ 
5) ดานบุคลากร จํานวน 4 ขอ 
6) ดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 3 ขอ 
7) ดานองคประกอบทางกายภาพ จํานวน 4 ขอ 
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โดยลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท สเกล 
(Likert Scale) (อางถึงในเฉลิมพงศ มีสมนัย, 2548: 148) โดยมีการกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

หมายเลข 5 หมายถึง ใหความสําคัญมากท่ีสุด                                                                                                    

หมายเลข 4 หมายถึง ใหความสําคัญมาก                

หมายเลข 3 หมายถึง ใหความสําคัญปานกลาง                                                                   

หมายเลข 2 หมายถึง ใหความสําคัญนอย                                                                                      

หมายเลข 1 หมายถึง ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended question) เพื่อใหนักทองเท่ียวตอบขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 
 
2.  แบบสัมภาษณชุมชน จะสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชเคา

โครงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 
3.  แบบสัมภาษณหนวยงานภาครัฐ จะสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured Interview) 

โดยใชเคาโครงแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี เพื่อเปนธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 
 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.   แบบสอบถาม 
  1.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอรับคําแนะนําและนําไปปรับปรุง

แกไข 
  1.2 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา (IOC) และกําหนดใหใชขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 
ข้ึนไป นําไปใชงานตอไป 
  1.3 นําแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือถือไดของเนื้อหา (Reliability) โดยไปทดสอบจาก
นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสายจํานวน 30 คน เพื่อคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยวิธีของคอนบรัค 
(Cronbach’s alpha) ไดคาความเช่ือมั่นท่ี ∞ = 0.884 หมายความวา เครื่องมือท่ีไดรับการทดสอบมีคาความเช่ือมั่นใน
ระดับสูง 

  หลังจากท่ีเครื่องมือไดผานกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ แลวผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด ไป
สอบถามขอมูลจากผูบริโภคตัวอยาง ตามขอบเขตระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2. แบบสัมภาษณ  

  2.1  นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอรับคําแนะนําและนําไปปรับปรุง

แกไข 

  2.2  การปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และกําหนดใหใชขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึน

ไป นําไปใชงานตอไป 

  2.3 การตรวจสอบการสัมภาษณเชิงลึกแบบสามเสา 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถาม ในแตละตอนทุก

ขอ  ท้ังน้ีเพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

ตามลักษณะของขอมูล  ดังน้ี 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนับความถี่และหาคารอยละ  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังน้ี  

  คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 

  คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชอธิบายขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยแจกแจง ความถี่ และหาคารอยละ สวนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นสวนประสมทาง
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การตลาด วิเคราะหโดยการใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D) เสนอเปน
ตารางประกอบคําบรรยาย 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานโดย ใชคา Chi Square (χ2) 
ดวยวิธีของเปยรสัน และสถิติ t –test, F – test และกรณีท่ีมีนัยสําคัญ จะทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธี 
Scheffe′ Method 
 
  3.   การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําผล

มาประมวลเปนผลการวจิัยตอไป 

ผล/ สรุปผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหปจจัยสวนสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวาลักษณะสวนบุคคลของ 
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจาง 

มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป มีสถานภาพโสด และมีที่พักในปจจุบัน โดยอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี   

         2.  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเที่ยวใหความสําคัญในการเท่ียวคลองรอยสาย                  

จ.สุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

เท่ียวคลองรอยสาย โดยภาพรวมใหความสําคัญอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดานซ่ึงสามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย โดยสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบุคลากร รองลงมา ดานสินคาและ

บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา  ดานองคประกอบทางกายภาพ  ดานกระบวนการใหบริการ และนอย

ท่ีสุดในดานการสงเสริมการตลาด 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี

นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการเท่ียวคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี ที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกัน พบวา  

 3.1 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามเพศท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยการตลาดโดยรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศหญิงใหความสําคัญมากกวาเพศชาย  

 3.2 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามอายุท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และปจจัยการตลาด

โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.3 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการใหบริการ และ ดานองคประกอบทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามอาชีพท่ีตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.5 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ ดานราคา และปจจัยการตลาดโดยรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.6 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพการสมรสตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายในดานสินคาและบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.7 สถานภาพสวนบุคคลจําแนกตามท่ีพักอาศัยในปจจุบันท่ีตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในการเท่ียวคลองรอยสายใน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพการสัมภาษณชุมชนคลองรอยสาย จ.สุราษฎรธานี 

1. ดานการวางแผน 

  ดานการวางแผน ชุมชนมีสวนรวมในการการดําเนินการดานการวางแผนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวของคลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการรวมกันดูแลแมน้ําตาปใหมีความ
สะอาด ไมมีขยะ และมลพิษตางๆ โดยมีผูนําชุมชนในการรณรงคใหชาวบานตางมีความตระหนักในการรักษา
ความสะอาดของแมน้ําลําคลอง รวมท้ังชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดกิจกรรมในการทองเท่ียวคลอง
รอยสาย ใหมีความหลากหลาย และใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว ท้ังน้ีไดมีการรวมกลุมกัน
ของชาวบานท่ีมีความถนัดในแตละดานแตกตางกันออกไปเพ่ือรวมกันบริการนักทองเท่ียวเพื่อใหนักทองเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจ และประทับใจจากการมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย  

 
2. ดานการดําเนินการ 

ดานการดําเนินการ ชุมชนมีสวนรวมในดานการดําเนินการ โดยมีสวนรวมในการบริการนักทองเท่ียว ไม
วาจะเปนเรือนําเท่ียว บานพักโฮมสเตย รานคาตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีชุมชนท้ังหมดท่ีมีความ
ถนัดในแตละดานไดมีการดําเนินการใหบริการแกนักทองเท่ียวโดยมีการประสานงานกันระหวางเรือนําเท่ียวท่ีจะ
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พานักทองเท่ียวไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตในชุมชน กับผูประกอบการบานพักโฮมสเตยเมื่อมีนักทองเท่ียวตองการท่ีจะมา
คางแรมท่ีคลองรอยสาย  

 
3.   ดานการประสานงาน 

  ดานการประสานงาน ชุมชนมีสวนรวมในดานการมีสวนรวมดานการประสานงานการดูแลนักทองเท่ียว 

โดยมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเปนสวนใหญ เพราะการเดินทางชมวิถีชีวิตของชุมชนจะตองมีการสัญจรทางเรือ 

โดยกลุมของผูประกอบการเรือนําเท่ียวไดเขารวมการอบรมผูประกอบการเรือนําเท่ียวในการชวยเหลือนักทองเท่ียว

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุทางนํ้า  มีการใหดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ถาเกิดมีปญหาอะไรก็

สามารถท่ีจะติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 

4. ดานการรวมรับผลประโยชน 
ดานการรวมรับผลประโยชน ชุมชนมีสวนรวมในดานการรวมรับผลประโยชน โดยสวนใหญชุมชนจะมี

รายไดจากการใหบริการและการขายสินคาใหแกนักทองเท่ียว  เชนเรือท่ีใชบริการนักทองเท่ียวก็จะเปนของ

ชาวบานในชุมชน โดยจะนํารายไดท่ีไดจากนักทองเท่ียวจะมีการกระจายกัน และผูประกอบการบานพักโฮมสเตย 

ซึ่งมีการเขารวมเปนเครือขายของชมรมสงเสริมการทองเท่ียวคลองรอยสาย เมื่อมีนักทองเท่ียวมาติดตอท่ีชมรมทาง

ชมรมก็จะติดตอมาทางบานพักโฮมสเตย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีพักใหแกนักทองเท่ียวท่ีตองการมาคางคืน  

 5.ดานการประเมินผล 

ดานการประเมินผล ชุมชนมีสวนรวมในดานการประเมินผลปญหาของการทองเท่ียวคลองรอยสาย โดย
ชุมชนมีสวนรวมในดานนี้แตไมมากนัก กลุมท่ีมีการรวมกันประเมินผล สวนใหญจะเปนกลุมของผูประกอบการใน
การใหบริการนักทองเท่ียว เพราะจะตองนําผลการประเมินปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไปใชในการประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจ และมีการแกปญหาเฉพาะหนาของแตละธุรกิจกันออกไป  ท้ังน้ีปญหาสวนใหญจะเปนเรื่อง
ของปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะมูลฝอยในแมน้ําลําคลอง รวมท้ังปญหาของสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งถาหากอยู
ในชวงมรสุมหรือฝนตกหนัก ก็จะไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการทองเท่ียวไดเลย รวมไปถึงปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาทําใหนักทองเท่ียวมีจํานวนลดนอยลง และมีแหลงทองเท่ียวในรูปแบบนี้เพิ่มข้ึนในหลายๆ
จังหวัด นักทองเท่ียวจึงเกิดการกระจายไปตามสถานท่ีอื่นๆ 

 
5.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคลองรอยสาย                     

จ.สุราษฎรธานี 

1. ดานการอนุรักษ 
ดานการอนุรักษ หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียวของ

คลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการจัดทํานโยบายในเรื่องของการจัดโครงการคืนบานให

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2000 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



หิ่งหอย มีการใหความรูแกคนในชุมชนในการท่ีจะใหมีสวนรวมปลูกตนลําพูซึ่งเปรียบเสมือนบานของหิ่งหอย เมื่อ

ตนลําพูมีจํานวนมาก จํานวนหิ่งหอยก็จะมากตามมาดวย อีกดานหนึ่งจะเปนเรื่องของการอนุรักษแมน้ําลําคลองมี

การดําเนินการในสวนของการรณรงคใหชาวบานรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง ซึ่งเปนทรัพยากรทางการ

ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนเสนทางท่ีจะพานักทองเท่ียวเขาไปทองเท่ียวในชุมชน  

2. ดานการวางแผน 
ดานการวางแผน หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการวางแผนการทองเท่ียวของคลองรอยสาย

เพื่อใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการในการประสานงานกับผูนําชุมชนในสวนของวางแผน
พัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือไมใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรทางการทองเท่ียวไมใหเกิดความเส่ือมโทรม 
รวมไปถึงการติดตามความคืบหนากับผูนําชุมชนในเรื่องของกิจกรรมทางการทองเท่ียวใหมีความราบรื่น และให
นักทองเท่ียวเกิดความพอใจสูงสุด  

 
3. ดานการพัฒนา 

  ดานการพัฒนา หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการพัฒนาการทองเท่ียวของคลองรอยสาย

เพื่อใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการปรับปรุงส่ิงแวดลอมทางการทองเท่ียวโดยภาพรวมใหดีข้ึน 

เพื่อใหคลองรอยสายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและสรางภาพลักษณท่ีดีแกชุมชน เชนการเก็บขยะในแมน้ําลํา

คลอง การปลูกตนลําพู การจัดทําปายบอกทาง และปายบอกจุดบริการนักทองเท่ียวใหชัดเจน รวมท้ังการสรางจิตสา

นึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกคนในชุมชน  

4. ดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว    
ดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการรักษาความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวของคลองรอยสายเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการพัฒนากิจกรรมในเสนทาง
การทองเท่ียวของชุมชนใหมีความหลากหลาย สามารถตอยอดได  อีกท้ังการดูแลและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเกิด
ความสวยงามและความอุดมสมบูรณอยูเสมอ ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังในการมาทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย 
รวมไปถึงไดมีการดําเนินการในดานการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกแหลงทองเท่ียว เพื่อทําให
นักทองเท่ียวไดรูจักชุมชนคลองรอยสายมากข้ึน ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โบชัวร หนังสือพิมพ
ทองถิ่น  สื่อออนไลน อินเทอรเน็ต  

 
5. ดานการกระจายรายได                                                  
ดานการกระจายรายได   หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการดานการกระจายรายไดใหท่ัวถึงทุกภาค

สวนของสังคม โดยมีการดําเนินการในสวนของการรวมกลุมของชาวบานท่ีมีความสามารถเฉพาะดานท่ีแตกตางกัน
ออกไป เชนกลุมของเรือนําเท่ียวก็จะใชวิธีในการดึงกลุมชาวบานท่ีมีเรือเขามาและจัดระบบหัวคิวกัน การจัดทํา
บานพักโฮมสเตยท่ีจะตองมีการจัดระบบในการกระจายใหนักทองเท่ียวไดพักท่ีบานพักโฮมสเตยไดอยางท่ัวถึง ซึ่ง
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จะเกิดการกระจายรายไดกันอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนของสังคม ไมกระจุกอยูท่ีกลุมใดกลุมหน่ึง และจะเปนการเกิด
การกระจายรายไดอยางคอยเปนคอยไป  
 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาพบวานักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป สถานภาพโสด 

และมีท่ีพักในปจจุบันโดยอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรุณี  ธรรมคุณ 2550) ซึ่ง

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการจัดการทองเท่ียวของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการวิจัยไววาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 30-50 ปมากท่ีสุด ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง เปนสวนใหญ และรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด 

 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญ พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียว

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดานซ่ึงสามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

โดยสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบุคลากร  รองลงมา ดานสินคาและบริการ  ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานราคา ดานองคประกอบทางกายภาพ  ดานกระบวนการใหบริการ และนอยท่ีสุดในดานการสงเสริม

การตลาด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาชาวบานในพ้ืนท่ีคลองรอยสาย ปฏิบัติตัวเปนเจาบานท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส อัธยาศัยดี 

มีความเปนมิตรกับนักทองเท่ียว รวมไปถึงการท่ีผูประกอบการเรือนําเท่ียวและผูประกอบการบานพักโฮมสเตยมี

ความกระตือรือรนในการใหบริการแกนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ และสบายใจเมื่อไดมา

ทองเท่ียวท่ีคลองรอยสาย และดานของสินคาและบริการท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาเท่ียวคลองรอยสาย 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของคลองรอยสายยังมีความอุดมสมบูรณ มีกิจกรรมตางๆท่ี

สามารถทําไดอยางหลากหลาย ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนุกสนาน อีกท้ังยังไดความรูใหมๆควบคูไปดวย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ(การุณ เครือมวง,2553) ซึ่งไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของตลาดนัดสวนจัตุจักร พบวา ระดับในการใหพัฒนาการตลาดของนักทองเท่ียว เพื่อสงเสริม

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของตลาดนัดสวนจัตุจักร อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ  
1. จากผลการวิจัยสรุปไดวานักทองเท่ียวใหความสําคัญดานบุคลากร นักทองเท่ียวใหความสําคัญมาก

ท่ีสุดในดานการท่ีชาวบานในชุมชนเปนเจาบานท่ีดี มีอัธยาศัยท่ีดี และมีความเปนมิตรกับนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 
แสดงใหเห็นถึงความพรอมท่ีชาวบานในชุมชนมีตอการใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยียน ชาวบานในชุมชน
คลองรอยสายมีความสุภาพเปนเสนหของตนดีอยูแลว แตนักทองเท่ียวประสงคใหพัฒนาใหดีข้ึนไปอีก เพราะเปน
เสนหอยางหนึ่งท่ีทําใหนักทองเท่ียวประทับใจในการใหบริการ ดังน้ันชาวบานในชุมชนควรเก็บรักษาความเปน
มิตรกับนักทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว และควรมีการเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียว หากมี
หนวยงานภาครัฐจัดอบรม 

2. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานสินคาและบริการ นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานการไดรับความเพลิดเพลินจากการลองเรือชมหิ่งหอย ดังน้ัน
ผูประกอบการเรือนําเท่ียวท่ีพานักทองเท่ียวไปชมหิ่งหอยนั้นและชาวบานในชุมชน ควรมีการรณรงคในการปลูก
ตนลําพูซึ่งเปนท่ีอยูของหิ่งหอย จะไดมีหิ่งหอยซึ่งเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

3. .จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดใน 
ดานการมีปายแสดงราคาการบริการลองเรือชมหิ่งหอยที่ชัดเจน  ดังน้ันผูประกอบการควรมีการจัดทําปายบอกราคา รวมท้ัง

จุดลงเรือที่มีความชัดเจนมากกวาเดิม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐควรจัดทําปายบอกทางที่มีความเปนสากลและมีมาตรฐาน

เพ่ือใหนักทองเที่ยวจากตางถ่ินไดทราบจุดบริการลองเรือชมหิ่งหอย 

 4. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานราคา นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดในดานอัตราคาบริการ 

ลองเรือชมหิ่งหอยมีความเหมาะสม ดังน้ันผูประกอบการควรมีการกําหนดราคาท่ีมีความชัดเจนและมีความ

เหมาะสม เพื่อใหนักทองเท่ียวไดทราบถึงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการทองเท่ียว  

 5.  จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานองคประกอบทางกายภาพ นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากที่สุดในดาน

สภาพแวดลอมแหลงทองเท่ียวของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ สวยงามและสะอาด ดังน้ันผูประกอบการและ

ชาวบานในชุมชนควรมีการเนนในการดูแลรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง ไมใหมีขยะมูลฝอย และมลพิษ

ตางๆ และอาจจะมีการตกแตงบานเรือนและตนไม ท่ีอยูริมฝงแมน้ําท่ีนักทองเท่ียวจะตองน่ังเรือผาน เพื่อสราง

บรรยากาศการลองเรือชมวิถีชีวิตชุมชนใหมีความสวยงาม จะทําใหเกิดความประทับใจตอนักทองเท่ียว  

 6. จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานกระบวนการใหบริการ นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดใน 

ดานเจาของบานพักโฮมสเตยมีความพรอมในการใหบริการ  ดังน้ันผูประกอบการบานพักโฮมสเตยจะตองมีการเขา

อบรมในเรื่องความพรอมของการใหบริการนักทองเท่ียว รวมท้ังควรเขารวมการอบรมผูประกอบการในเรื่อง

บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และการมีจิตใจใหบริการท่ีดี (Service mind) อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดีใน

การใหบริการลูกคา 
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 7.  จากผลการวิจัยสรุปไดวาดานสงเสริมการตลาด นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดในดานการมีสวนลด

ทางการคาใหแกนักทองเท่ียว เชน ลดราคาบานพักโฮมสเตยและการลองเรือชมหิ่งหอย ดังน้ันผูประกอบการควรมี

การดึงดูดใจนักทองเท่ียวในการมีการลดราคาท่ีพัก และการบริการตางๆใหแกนักทองเท่ียวไดบาง รวมท้ังควรมีการ

จัดการสงเสริมการตลาดในดานตาง ๆ เชน การจัดสงเสริมการขายลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน เพื่อเปนการ

สรางความสําคัญใหกับปจจัยสวนประสมการตลาดในดานน้ีใหมีความสําคัญมากพอท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวไดอีก

ทางหน่ึง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอื่น 

2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแหลงทองเท่ียวประเภทอื่นๆในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคลองรอยสาย จังหวัดสุราษฎร

ธานีกับแหลงทองเท่ียวทางชุมชนท่ีมีการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแลว 
 

รายการอางอิง  

การุณ เครือมวง. (2554). แนวทางการพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

  ตลาดนัดสวนจตุจักร. สารนิพนธ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2551). การวางแผนและการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว.พิมพครั้งท่ี 8. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ. (2549). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ณรงค   สรรพศรี. 2555. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน. (Online). สืบคนเมื่อ 6 ตุลาคม 2556,  

จาก http://www.baanjomyut.com/library_2/travel/12.html.                                          

เทิดชาย ชวยบํารุง. (2552). ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินเชิงสรางสรรค.กรุงเทพฯ:  สถาบันพระปกเกลา. 

นรินทรชัย พัฒนพงศา. (2546).การมีสวนรวม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอยาง.  

กรุงเทพฯ. 

นฤกร  ยกขุน. (2553). ปจจัยสวนประสมชาวไทยใหความสําคัญในการทองเที่ยวตลาดโบราณพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ.สารนิพนธ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. (2548). การพัฒนาทองเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เพรสแอนดดีไซน. 

ปาริชาติ สถาปตานนท, ดวงพร คํานูณวัฒน และหฤทัย ขัดนาค.(2549). การสื่อสารแบบมีสวนรวม 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2004 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



และการพัฒนาชุมชนจากแนวคิดสูปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ซีโน ดีไซด. 

ปยะนาถ นอยวัฒน. (2554). แนวทางการพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน                         

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก.สารนิพนธ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ศิริพร คงจินดา.(2552).แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเขื่อนรัชชประภา                                    

อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี.วิทยานิพนธ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุจิภรณ โพธิ์ทอง.(2556).แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนบานหนองขาว อําเภอทามวง  

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน.สารนิพนธ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต, 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อรวรรณ เพิ่มศิริ. (2554).การมีสวนรวมของชุมชนตอการพัฒนาการทองเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชน 

ตลาดสามชุก ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.สารนิพนธ  ศิลปศาตรมหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2005 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ช่ือผลงานวิจัย  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที ่  

             ประถมศึกษาอ่างทอง 

 

ช่ือผลงานวิจัยภาษาองักฤษ  Development of A Digital Archiving System of Angthong 

Primary Education Service Area Office 

 

ช่ือผูวิ้จยั   นางสาวสุวดี  คุม้กนั1 และ ดร. อนิรุท  สติมัน่2 

  1.  สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

  2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลัของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคือ  โรงเรียนในส านกังานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
อ่างทอง 3 แห่ง  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศทางวิชาการ  การพฒันาระบบงานน้ีได้พฒันาโดยใช ้
ซอฟตแ์วร์ดรูปัล (Drupal) ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ระบบจดัการเน้ือหา (Content Management System) โดย
พฒันาตามการออกแบบ   System Development Life Cycle (SDLC)  คลงัขอ้มูลดิจิทลัจะเก็บรวบรม
เอกสาร การบริหารงานในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้น
การบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  โดยเจา้หน้าเป็น
คนน าเอกสารเขา้สู่คลงัขอ้มูลดิจิทลั  และเจา้หนา้เป็นผูก้  าหนดในการเผยแพร่เอกสารเพือ่ความปลอดภยั
ต่อตวัเอกสาร  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าคลงัดิจิทลัจะไดโ้ครงสร้างชุมชนวิชาการ  การจดัเก็บเอกสารที่
เป็นระบบ  และช่วยในการคน้คืนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั : คลงัขอ้มูลดิจิทลั 
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Abstract 

 This research aims to develop a digital archive of the schools in the Office of 

Elementary Ang . The sample in this research is Elementary school in Bangkok Area 

Office 3 , to serve as technical information . The development of this new play. Andrew 

Palma software (Drupal) , which is software content management system (Content 

Management System) , developed by the design System Development Life Cycle (SDLC) 

to collect digital data warehousing cabinet documents. The management of the school 

Divided into four areas of academic administration. The management of the budget The 

administration And general administration The officer was put documents into   a digital 

archive . And officials are set to release the documents to the safety of the documents. 

The benefits of a digital library is the academic community. Documenting the system. 

And assist in the retrieval efficiency. 

 

Key Word  : Digital Archiving 

 

บทน า 

 งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี ท่ีมุ่งเนน้ให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้

สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ สถานศึกษา  การจดัการศึกษาของโรงเรียนตอ้งไดม้าตรฐาน และ มีคุณภาพ

สอดคลอ้งกับระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพฒันาตนเอง และ จากการ

ประเมินหน่วยงานภายนอก  ปัจจุบนัพบว่าเอกสารการบริหารงานในโรงเรียนมีเพ่ิมมากข้ึนและไม่ไดจ้ดัเก็บ

เอกสารท่ีชดัเจน  ขอ้มูลเอกสารจะอยู่ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร  มีการจดัหมวดหมู่ในตูเ้อกสารท่ีมีจ านวน

มาก  เม่ือเอกสารเพ่ิมมากข้ึนการคน้หาเอกสารมีความลา้ชา้ ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลัมาใชง้าน  

เพ่ือปัญหาความล่าชา้จากการคน้หาเอกสารลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บเอกสาร  การใชข้อ้มูลร่วมกนั  มีความคลอ้ง

ตวัในการใชง้าน  และลดการซ ้ าซ้อนของขอ้มูล 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 เพ่ือพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลัของโรงเรียนในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันาระบบ  ผูวิ้จัยได้ท าการพฒันาระบบคลังข้อมูลดิจิทลัของ
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  โดยผูวิ้จัยได้ออกแบบและพฒันาระบบ
คลงัข้อมูลดิจิทลั  ระบบสามารถท างานโดยการจัดเก็บเอกสารสารสนเทศในโรงเรียน    ผูวิ้จัยไดก้ าหนด
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  คือผูวิ้จยัจะพฒันาระบบคลงัขอ้มูลในส่วนของ  การบริหารงานในโรงเรียนโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมดงัน้ี  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ         ดา้นการบริหารงานบุคคล  
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้วางแผนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล  คลังข้อมูลเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ท่ี

เอ้ืออ านวยให้ผูใ้ชง้านสามารถใช้ขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลท่ีจดัเก็บในคลงัขอ้มูลตอ้งมีปริมาณ

เพียงพอ  และเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ (กิตติพงษ์  กลมกล่อม : 2552 :4)  ผูวิ้จยัได้

ออกแบบระบบโดยใช ้ดรูปัลเป็นซอฟตแ์วร์บริหารจดัการเน้ือหาของเว็บไซต์ (Contene Mangement System) 

ดรูปัลสามารถจดัแบ่งเน้ือหาตามท่ีตอ้งการไดโ้ดยแบ่งเป็นหมวดหมู่  โดยการแปะป้ายหรือแท็กให้แก่เน้ือหา  

เพ่ือให้ง่ายต่อการคน้คืนเอกสารเอกสารดิจิทลั   

 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัตามขั้นตอนวงจรการพฒันาระบบ  (System development 

life cycle)  มีทั้งหมด  5 ขั้นตอน ในบทน้ีผูวิ้จยัจะกล่าวถึง 3 ขั้นตอนแรกมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความเป็นไปได ้

  ผูวิ้ยไดศึ้กษางานดา้นการบริหารงานโรงเรียน  เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลั  

ซ่ึงงานการบริหารงานโรงเรียนเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษามีความ

เขม้แขง็ในการบริหารจดัการสามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล   ประเมินผล  

รวมทั้งวดัปัจจยั เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ผูวิ้จยัไดไ้ดพ้บปัญหางานดา้นงานวิชาการ  มีปัญหาในการจดัเก็บเอกสารท่ีมีจ านวนมาก  เกิดความซ ้ าซ้อนของ

ขอ้มูล  เน้ือท่ีในการจดัเก็บเอกสารมีเพ่ิมมากข้ึน            การค้นหาเอกสารมีความลา้ช่า  เน่ืองจากมีเอกสาร

จ านวนวมาก 
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  จากปัญหาดงักล่าว  ผูวิ้จัยไดพ้ฒันาระบบคลงัข้อมูลดิจิทลัให้เหมาะกบัความต้องการของ

ผูใ้ชง้าน  โดยน าซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสมาพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลั  มีการจดัเก็บเอกสารดิจิทลัท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มีการแยกหมวดหมู่อยา่งชดัเจน  สืบคน้คน้คือเอกสาร  และมีการรักษาความปลอดภยัของแอก

สารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความตอ้งการของระบบ 

  ผูวิ้จยัไดท้  าการส ารวจความตอ้งการจากการส ารวจโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัอ่างทอง

จ านวน 10 โรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของการจัดเก็บเอกสารและการสืบค้น ค้นคืนเอกสาร  

เอกสารท่ีมีจ านวนมากเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บ  การสืบค้นเอกสารมีความล่าชา้ และความซ ้ าซ้อนของ

เอกสาร  เพ่ือให้คลงัขอ้มูลดิจิทลัเป็นชุมชนวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่างๆไปบุคคลภายนอกสามารถใชเ้ป็น

แหล่งคน้ควา้ขอ้มูล เพ่ือศึกษา และต่อยอดองคค์วามรู้ ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มูลน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาระบบ 

 การเขียนพฒันาระบบทั้งส่วนของคลงัขอ้มูล ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน่และรายงานให้สามารถ
ท างานตามท่ีได้ออกแบบแบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเจ้าหน้าท่ี กับส่วนผู้ใช้งานทัว่ไป การ
ออกแบบ และการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลั  เพ่ือให้มีความความสอดคลอ้งกบัค่า IOC  ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2  
ดา้น  ท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศก่อนท่ีจะน าไปใชก้บัผูใ้ชง้าน  โดยใชแ้บบ
ประเมินมาตราส่วน 5 ระดบั  ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัใด ในการให้คะแนน  ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญให้ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้านระบบ  
เพ่ือหาข้อผิดพลาดในการท างานของระบบ  และท าการปรับปรุงแก้ไขข้้อผิดพลาดตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จดัท าคู่มือการใชง้านโปรแกรม  เป็นการสร้างคู่มือเพ่ือให้ผูใ้ชง้านวตัถุประสงค์  ขั้นตอนการใช้
งานในแต่ละขั้นตอน 
  3.1 ออกแบบการท างานของระบบ 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 1 ระบบการท างานคลงัขอ้มูลดิจิทลั 

คลงัขอ้มูลดิจิทลั 
ผูใ้ชง้าน 

ขอ้มูลเอกสารงาน

วชิาการ 

เจา้หนา้ที 
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 เจา้หนา้ท่ีจะเป็นคนน าเขา้และลบออกเอกสารในแต่ละหมวดได ้ เช่น แผนการสอน  วิจยัในชั้นเรียน  

ผลงานทางวิชาการ  รายงานวิจัยในชั้นเรียน  หลกัสูตรสถานศึกษา  รายงานประเมินตนเอง  แบบฝึกหัด  

ขอ้สอบ  มาใส่ไวย้งัคลงัขอ้มูลดิจิทลั  และก าหนดสิทธิในเขา้ถึงขอ้มูลการเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่งานเอกสาร  

เอกสารท่ีไดรี้บการเผยแพร่ บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้มาดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ ส่วนเอกสารท่ีไม่ไดรั้บการ

เผยแพร่ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเขา้สู้ระบบเพ่ือใชง้านเอกสารในคลงัขอ้มูลดิจิทลัต่อไป 
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  3.2  ขั้นตอนการท างานระบบของเจ้าหน้าที่  (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงข้ันตอนการท างานของคลังข้อมูลดิจทิลัของเจ้าหน้าที่ 

ไม่ถูกตอ้ง 

เร่ิม 

เขา้ใชร้ะบบ 

น าขอ้มลูเขา้ผา่น  

Bibliography Module 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เสร็จส้ิน 

คลงัขอ้มลู 

ถูกตอ้ง 

ระบบตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

ตรวจสอบสิทธิผูใ้ช ้

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
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  เม่ือเจา้หนา้ท่ีเร่ิมใชง้านระบบโดยการเร่ิมลอ็กอินเขา้ระบบ เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ระบบ   เจ้าหน้าท่ี

น าข้อมูลเอกสารท่ีเป็นไฟล์ PDF และไฟล์ต่างๆ เขา้ไปยงัคลงัข้อมูล  เจ้าหน้าท่ีจะต้องคดักรองเอกสารว่า

เอกสารไหนเผยแพร่ไดบ้า้ง  ถา้เอกสารท่ีสามารถเผยแพร่ได ้ เจา้หนา้ท่ีจะส่งแกสารไปยงัหน้าจอของผูใ้ชง้าน

ทัว่  ส่วนเอกสารท่ีไม่ไดรั้บการเผยแพร่ก็อยูใ่นคลงัขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้านมาให้ไดเ้ลยในระบบคลงัขอ้มูลดิจิทลั 
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 3.3  ขั้นตอนการท างานระบบของผู้ใช้งาน  (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงข้ันตอนการท างานของคลังข้อมูลดิจทิลัของผู้ใช้ 

เร่ิม 

ตรวจสอบช่ือ

ผูใ้ช ้

เสร็จส้ิน 

คลงัขอ้มลู 

ดาวโหลดเอกสาร 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 
ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

สืบคน้ขอ้มลู 

แสดงผลการ

สืบคน้ 

ไม่พอใจ 

พอใจ 
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 การใชง้านคลงัดิจิทลัส าหรับบุคลากรในโรงเรียน  เม่ือลงช่ือเขา้สู่ระบบบุคลากรคน้หาขอ้มูลตาม

ความพึงพอใจ  เม่ือสืบคน้ขอ้มูลไดแ้ลว้ผูใ้ชส้ามารถดาวโหลดเอกสารมาใชง้าน 

 

 3.4  ตวัอย่างการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ตวัอย่างหน้าจอผู้ใช้งานทั่วไป 

 

สรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

 โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้น าระบบคลงัข้อมูลดิจิทลัเข้ามาใช้ในการพฒันาระบบ
คลงัขอ้มูลดิจิทลัของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง  โดยผูวิ้จยัไดก้ารออกแบบตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน  และค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเนน้การจดัเก็บท่ีเป็นระบบ  มีคน้คืนเอกสารไดง่้าย  มี
ความปลอดภยัของเอกสารโดยการจ ากดัสิทธิการเขา้ใชง้านเอกสารแต่ละประเภท      ผูท่ี้เป็นบุคลากรเท่านั้น
จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 
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การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ผูวิ้จยั  นายหรรษชญัณ์ จินากลุ, อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 

สาขาวิชา การจดัการการสื"อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

บทคดัย่อ  
การวิจยัเรื"อง “การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจของลูกคา้ที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์

ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาสื"อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นลูกคา้ที"ใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (Major Cineplex) และเครือ เอส เอฟ (SF Cinema City) มี
ช่วงอาย ุKL – NO ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัครัP งนีP มีวตัถุประสงคเ์พื"อศึกษา K) พฤติกรรมการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ S) พฤติกรรมการชมภาพยนตร์และ
พฤติกรรมการชมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ N) ทศันคติที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และ O) เจตนาเชิง
พฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และบริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน OUU คน เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื"องมือในการวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ KL – K] ปี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีการศึกษาชัPนสูง
สุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะรักครอบครัว ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก มี
ค่าเฉลี"ยโดยรวม O.SK มีความถี"ในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ K – S ครัP ง / เดือน คิดเป็นร้อยละ NO.UU 
เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ NS.UU 
ประเภทภาพยนตร์ที"กลุ่มตวัอย่างนิยมชมคือ ภาพยนตร์ประเภทแอ๊คชั"น / ผจญภยั คิดเป็นร้อยละ OL.NU 
และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เริ"มเขา้โรงภาพยนตร์ตัPงแต่เวลาที"โรงภาพยนตร์เริ"มเปิดให้เขา้ คิดเป็นร้อยละ 
ON.UU  

ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างต่อโรงภาพยนต์พบว่าบ่อยครัP งที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ทาํให้
ขบขนัและให้ความบนัเทิง และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อรอภาพยนตร์ฉาย 
เมื"อกลุ่มตวัอยา่งไดดู้โฆษณาในโรงภาพยนตร์แลว้ยงัไม่แน่ใจที"จะตดัสินใจซืPอสินคา้และบริการที"โฆษณา
นัPน และเหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งที"ยงัไม่ตดัสินใจซืPอสินคา้และบริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์
เพราะยงัไม่คิดจะซืPอสินคา้และบริการ ณ ตอนนัPน ส่วนแนวโนม้ประเภทสินคา้ที"คาดว่ากลุ่มตวัอย่างจะ
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เลือกซืPอมากที"สุด คือ ภาพยนตร์ใหม่ที"กาํลงัจะเขา้ฉาย ส่วนสถานที"ที"กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกที"ซืPอ
สินคา้และบริการเหล่านัPน คือ หา้งสรรพสินคา้ 

ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบวา่ 
-ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ

เนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั  
-พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที"แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ

ต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั  
-ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีทศันคติที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั 
-ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีเจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และบริการที"โฆษณา

ในโรงภาพยนตร์ที"ไม่ต่างกนั 
คําสําคัญ: โฆษณาในโรงภาพยนตร์, การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ, ทศันคติผูบ้ริโภค, พฤติกรรม
การชมภาพยนตร์, เจตนาเชิงพฤติกรรม 
 
Abstract 

This research focuses on customers’ uses and gratification toward cinema 
advertising. The objectives include to study: 1) uses and gratifications toward cinema 
advertising, 2) movie watching behaviors and cinema watching behaviors, 3) 
customers’ attitudes toward cinema advertising, and 4) behavioral intentions toward 
products and services advertised in cinema. Questionnaires were collected from 400 
respondents who are the cinema customers.  

Research shows that most customers are female students aged 15-19 years 
in bachelor level. The highest score for lifestyle is family person (mean = 4.21). They 
liked watching movies 1-2 times per month (34%) based on reason of convenient 
distance (32%). The most favorite type of movie was action/adventure movies 
(45.30%). They enter the cinema theatre on the showing time (43%).  

The results showed that respondents have positive attitude toward cinema 
advertising, as they think it is funny and entertaining. They also watch the ads before 
movie time. After watching the commercials, they do not decide to buy any products 
and/or service right away. Their most favorite advertising is movie trailer for next 
program. They tend to buy products and/or services in the department stores.  

It is also found that different psychological characteristics are related with 
different uses and gratification of cinema advertising. Moreover, different movie 
watching behaviors are related with different uses and gratifications of cinema 
advertising. Different psychological characteristic are also related to different attitude 
toward cinema advertising. Lastly, different psychological characteristics are not 
significantly related to behavioral intentions toward products and/or services 
advertised in cinema. 
 
Key Word (s): Cinema Advertising, Uses and Gratifications, Consumers’ Attitude, 
Watching Movies’ Behaviors, Behavioral Intentions  
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บทนํา  
สื"อโฆษณานัPนมีหลายช่องทาง แต่ยงัมีอีกสื"อหนึ"งที"ยงัไดรั้บความนิยมจากเจา้ของสินคา้และ

บริการในการโฆษณาสินคา้และบริการ สื"อนัPนคือ สื"อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี
พ.ศ. SLLd ที"ผ่านมาศูนยวิ์จยักสิกรไทย (ประชาชาติธุรกิจ, SLLd: ออนไลน์) ไดค้าดการณ์ถึงมูลค่าการ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ในช่วงปีพ.ศ. SLLd วา่ธุรกิจโฆษณาผา่นสื"อในโรงภาพยนตร์ไดมี้มูลค่าการตลาด
ถึง KL,fOf ลา้นบาท ซึ" งเติบโตขึP นจากปีพ.ศ. SLLL ถึงร้อยละ NU โดยแบ่งเป็นมูลค่าการตลาดในเขต
กรุงเทพมหานครถึง g,LKK ลา้นบาท ซึ"งโตขึPนร้อยละ KN.O เมื"อเทียบกบัปีพ.ศ. SLLL และมูลค่าการตลาดใน
ต่างจงัหวดั f,SNd ลา้นบาท เติบโตขึPนถึงร้อยละ Lf.U เมื"อเทียบกบัปีพ.ศ. SLLL แมว้า่มลูค่าธุรกิจโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ และจาํนวนผูช้มภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะยงัคงกระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่การ
ขยายตวัของมูลค่าธุรกิจโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และจาํนวนผูช้มภาพยนตร์ในต่างจงัหวดัก็มีอตัราการ
เติบโตที"สูงขึP นเช่นเดียวกัน ซึ" งสอดคลอ้งกบัทิศทางการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ของผูใ้ห้บริการโรง
ภาพยนตร์รายใหญ่ ในการชมภาพยนตร์นัPนมีสิ"งหนึ"งที"เกิดขึPนก่อนภาพยนตร์จะดาํเนินการฉาย คือโฆษณา
ในโรงภาพยนตร์นั"นเอง 

โฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นเครื"องมือสื"อสารทางการตลาดอย่างหนึ" งที"เจา้ของสินคา้และ
บริการนิยมใชสื้"อสารกบัลกูคา้เป้าหมาย เพื"อใหเ้กิดความรู้สึกที"ดีต่อสินคา้และบริการเหล่านัPน แต่บางครัP ง
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์นัPนใช้เวลามากเกินไปจนทาํให้ลูกค้าที"มาใช้บริการโรงภาพยนตร์เกิด
ความรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบ โดนบงัคบัใหม้านั"งชมโฆษณาก่อนภาพยนตร์ฉายจริง จนเกิดเป็นกระแส
ประเด็นความไม่เห็นดว้ยจากลูกคา้หลายๆ คนที"แสดงออกผ่านสื"อดัPงเดิม และสื"อออนไลน์ต่างๆ จน
สาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ตอ้งการเขา้มาจดัระเบียบในเรื"องการดาํเนินการฉายโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ที"ใชเ้วลานานเกินไป และราคาสินคา้ต่างๆ ในโรงภาพยนตร์ที"มีราคาสูงกว่าปกติ ขณะเดียวกนั
แนวโนม้มูลค่าธุรกิจโฆษณาในโรงภาพยนตร์กลบัมีแนวโนม้เพิ"มสูงขึPนทุกปี มีเจา้ของสินคา้และบริการ
ต่างๆ นิยมใชสื้"อโฆษณาในโรงภาพยนตร์กนัมากขึPน  

โรงภาพยนตร์นัP นเป็นช่องทางหนึ" งในการรับชมความบันเทิง ซึ" งเป็นที" นิยมสําหรับ
ประชาชนทั"วไป การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ตอ้งมีที"ตัPง
เหมาะสม และตอ้งมีความเชี"ยวชาญในการประกอบธุรกิจ จึงส่งผลใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย
มีผูใ้ห้บริการน้อยราย โดยปัจจุบันมีผูใ้ห้บริการที" เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ S รายเท่านัPนคือ โรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์      ซีนีเพล็กซ์  (Major Cineplex) และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ (SF 
Cinema City) ในขณะที"มีผูป้ระกอบการทอ้งถิ"นในแต่ละจงัหวดัไม่มากนกั โดยผูซื้Pอสื"อโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื"องดื"ม และรถยนต ์เป็นตน้ จากขอ้มูล
ขา้งตน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ารายไดข้องโรงภาพยนตร์เหล่านีP ไม่ไดมี้เพียงแค่การขายตัiวภาพยนตร์ การขาย
ขา้วโพดคั"ว นํPาดื"ม ขนมขบเคีPยว และบริการอื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้ง รายไดอี้กส่วนหนึ"งของโรงภาพยนตร์เหล่านีP
นัPนไดม้าจากการขายโฆษณาเช่นเดียวกนั 
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ในขณะที"สื"อคมชดัลึก (คมชดัลึก, SLLd: ออนไลน์) ไดร้ายงานว่า คณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคไดอ้อกมาเผยถึงตวัเลขอตัราค่าบริการภายในโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยนัPน ไดมี้ค่าบริการสูง
มากเป็นอันดับที"  N ของโลก และถึงเวลาที"มาจัดระเบียบเรื" องราคากันใหม่ โดยจะขอความร่วมมือ
ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ใหคิ้ดราคาค่าบริการในราคาที"ยุติธรรมและถูกลงกว่านีP  เพื"อที"ผูช้มภาพยนตร์
จะไดจ่้ายค่าตัiวภาพยนตร์ ค่าอาหาร ค่าเครื"องดื"ม ที"ใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์ไดใ้นราคาที"ถกูลงกวา่เดิม   

กระแสความไม่เห็นดว้ยกบัการดาํเนินการฉายโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ใชเ้วลานานเกินไป 
และราคาสินคา้หรือบริการในโรงภาพยนตร์ที"มีราคาสูงกว่าปกติเหล่านีP ยงัไดมี้การกระจายไปสู่สื"อสังคม
ออนไลนต่์างๆ อยา่งรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นใน เวบ็ไซตพ์นัทิป บลอ็กต่างๆ รวมไปถึงสื"อดัPงเดิมก็ไดน้าํเสนอ
ข่าวเรื"องการจดัระเบียบราคาสินคา้และบริการของโรงภาพยนตร์ในไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม SLLd ที"
ผา่นมาเช่นกนั 

กระแสการวิพากษวิ์จารณ์ในเรื" องนีP ไดก้ลายเป็นประเด็นทางสังคมขึPนมาที"ไม่เห็นดว้ยกบั
ระยะเวลาการฉายโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ดาํเนินเวลานานเกินไป การขึPนราคาของค่าตัiวภาพยนตร์ 
สินคา้และบริการที"เกี"ยวขอ้ง 

จากประเด็นทางสังคมเรื" องระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างและโฆษณานัPนใช้
เวลานานเกินไป และจากขอ้มลูการวิจยัของศูนยวิ์จยักสิกรไทยไดพ้บวา่มลูค่าการโฆษณาในโรงภาพยนตร์
ในปีพ.ศ.2556 ได้เติบโตขึP นถึงร้อยละ 30 เมื"อเทียบกับปีพ.ศ.2555 ผูวิ้จัยเลือกที"จะศึกษาเกี"ยวกับการ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ (ลูกคา้) ในเขตกรุงเทพมหานครว่ามี
ความคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี"ยวกบัโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลานีP  ช่วงเวลาที"มีกระแสประเด็นทาง
สังคมที"ไม่เห็นดว้ยกบัการฉายภาพยนตร์ตวัอย่างและโฆษณาสินคา้และบริการที"ดาํเนินเวลานานเกินไป 
โดยใชแ้นวคิดการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจเขา้มาเกี"ยวขอ้ง  

แนวคิดการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification) ในการทาํวิจยัครัP งนีP  
เป็นแนวคิดที"เนน้ความสาํคญัไปที"ตวัผูรั้บสาร หรือลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์นั"นเอง   กล่าวคือลูกคา้
ผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์สามารถที"จะเลือกรับชมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ หรือเลือกที"จะไม่รับชม
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ก็เป็นได ้โดยลูกคา้เป็นผูเ้ลือกนั"นเอง  ดวงพร เวทไว (SLOL) ไดวิ้จยัเรื"อง การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื"อโทรทศัน์ การเปิดรับโฆษณา และทศันคติที"มีต่อโฆษณา พบว่า K) 
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ" งมีพฤติกรรมเปิดรับโทรทศัน์ทุกวนั   S) พฤติกรรมการหลีกเลี"ยงการเปิดรับ
โฆษณามากที"สุดคือ การเปลี"ยนช่อง    N) กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื"อ
โทรทศัน ์เพื"อเป็นเพื"อน บนัเทิง เรียนรู้และเขา้สงัคม ฆ่าเวลา แสวงหาขอ้มูล ดงันัPนผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที"
จะศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ และลกัษณะเชิงจิตวิทยา รวมทัPงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ พฤติกรรมการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ทศันคติที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 
เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อสินคา้และบริการที"ไดโ้ฆษณาในโรงภาพยนตร์ โดยนาํการใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจมาใชก้บัโฆษณาในโรงภาพยนตร์นั"นเอง 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

K. เพื"อศึกษาพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์
ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

S.เพื"อศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์และพฤติกรรมการชมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ของ
ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

N.เพื"อศึกษาทศันคติของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 

O.เพื"อศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครที"มีต่อสินคา้และบริการที" 
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ 

 

วธีิการวจิยั 

การวิจยัครัP งนีPประกอบไปดว้ยการวิจยันาํร่องดว้ยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกบักลุ่ม
ผูช้มโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อนาํมาพฒันาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลโดยการสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื"องมือในการวิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัP ง เพศชายและหญิง อายุ  KL-NOปี อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที"ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (Major Cineplex) จาํนวน KK สาขา 
สาขาละ SU คน รวม SSU คน และโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ (SF Cinema City) จาํนวน ] สาขา สาขาละ 
SU คน รวม KgU คน รวมทัPงสิPน OUU คน 

 

สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ L].LU ส่วนใหญ่
อายุ KL – K] ปี คิดเป็นร้อยละ NL.L รองลงมาอายุ SU – SO ปี คิดเป็นร้อยละ NS.UU และอายุ SL – S] ปี คิด
เป็นร้อยละ K].UU โดยส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ dS.LU รองลงมามีอาชีพพนกังาน
บริษทั คิดเป็นร้อยละ Kf.NU และอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ KU.UU ตามลาํดบั มีการศึกษา
ชัPนสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ON.L รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย / ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ Sg.NU และมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ KS.NU ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างมี
รายไดต้ํ"ากวา่ L,UUU บาท มากที"สุด คิดเป็นร้อยละ Sf.gU รองลงมามีรายได ้KU,UUK – KL,UUU บาท คิดเป็น
ร้อยละ SK.UU และรายได ้L,UUU – KU,UUU บาท คิดเป็นร้อยละ Kg.LU ตามลาํดบั 

ในดา้นลกัษณะทางจิตวิทยา ผูวิ้จยัไดแ้บ่งตามรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) โดยใช้
การวดัในรูปแบบกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs ได้
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉลี"ยโดยรวมเท่ากบั O.SK 
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รองลงมามีความคิดวา่สินคา้ที"ดีตอ้งมีความคุม้ค่าทนทาน มีค่าเฉลี"ยโดยรวมเท่ากบั O.Ug และมีความคิดว่า
ควรวางแผนก่อนซืPอสินคา้เป็นเรื"องที"จาํเป็น มีค่าเฉลี"ยโดยรวมเท่ากบั N.g] ตามลาํดบั 

ในด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี"ในการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ K – S ครัP ง / เดือน มากที"สุด คิดเป็นร้อยละ NO.UU รองลงมามีความถี"ในการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอ้ยกวา่ K ครัP ง / เดือน คิดเป็นร้อยละ NS.gU และมีความถี"ในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ N – O 
ครัP ง / เดือน คิดเป็นร้อยละ Sd.UU ตามลาํดบั เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือ ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ NS.UU รองลงมาคือ ภาพยนตร์ที"เขา้ฉายอยู ่คิดเป็นร้อยละ NK.gU และ
เหตุผลตามเพื"อน / แฟน คิดเป็นร้อยละ KU.UU ตามลาํดบั ประเภทภาพยนตร์ที"กลุ่มตวัอย่างนิยมชมคือ 
ภาพยนตร์ประเภทแอค๊ชั"น / ผจญภยั คิดเป็นร้อยละ OL.NU รองลงมาคือ ภาพยนตร์ประเภทตลกขบขนั คิด
เป็นร้อยละ Kg.NU และภาพยนตร์ประเภทรักโรแมนติก คิดเป็นร้อยละ KS.LU ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เริ"มเขา้โรงภาพยนตร์ตัPงแต่เวลาที"โรงภาพยนตร์เริ"มเปิดใหเ้ขา้ คิดเป็นร้อยละ ON.UU รองลงมาเขา้โรง
ภาพยนตร์ระหวา่งหนงัตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ SO.NU และเขา้โรงภาพยนตร์ระหว่างโฆษณาสินคา้ คิดเป็น
ร้อยละ SU.gU ตามลาํดบั 

ในเรื"องของทศันคติที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติ
ว่าโฆษณาในโรงภาพยนตร์มกัจะมีเนืPอหาคลา้ยกบัโฆษณาทางโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.LK 
และรองลงมามีทศันคติวา่โฆษณาในโรงภาพยนตร์ช่วยใหข้อ้มูลที"ทนัสมยัเกี"ยวกบัสินคา้และบริการที"วาง
จาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.LU และทศันคติที"วา่โฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นสื"อที"
มีคุณค่าในการใหข้อ้มลูเกี"ยวกบัสินคา้และบริการ โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.Of ตามลาํดบั 

ในดา้นการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจของลูกคา้ที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อรอภาพยนตร์ฉาย เหมือนกบัว่าตอ้งดูโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์อย่างเสียไม่ได ้ โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.dN รองลงมาคืออยากใชเ้วลาทาํอย่างอื"นมากกว่าดู
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.LO และกลุ่มตวัอย่างคิดว่าโฆษณาในโรงภาพยนตร์
ช่วยใหเ้รียนรู้เกี"ยวกบัสินคา้และบริการมากขึPน โดยมีค่าเฉลี"ยรวมเท่ากบั N.OU ตามลาํดบั 

ในดา้นเจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และบริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เมื"อไดดู้โฆษณาในโรงภาพยนตร์แลว้ยงัไม่แน่ใจที"จะตดัสินใจซืPอสินคา้และบริการที"
โฆษณานัPน คิดเป็นร้อยละNN.gU รองลงมาคิดวา่อาจจะไม่ซืPอ คิดเป็นร้อยละ Sd.gU และคิดว่าอาจจะซืPอ คิด
เป็นร้อยละ Sd.UU ตามลาํดบั และเหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างที"ยงัไม่ตดัสินใจซืPอสินคา้และบริการที"
โฆษณาในโรงภาพยนตร์เพราะยงัไม่คิดจะซืPอสินคา้และบริการ ณ ตอนนัPน คิดเป็นร้อยละ fO.NU ส่วน
แนวโนม้ประเภทสินคา้ที"คาดวา่กลุ่มตวัอยา่งจะเลือกซืPอมากที"สุด คือ ภาพยนตร์ใหม่ที"กาํลงัจะเขา้ฉาย คิด
เป็นร้อยละ S].dU รองลงมาคือสินคา้ประเภทอาหาร ขนม คิดเป็นร้อยละ Sd.fU และสินคา้ประเภทของใช้
ประจาํวนั คิดเป็นร้อยละ SS.SU ตามลาํดบั ส่วนสถานที"ที"กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกที"ซืPอสินคา้และ
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บริการเหล่านัPน คือ ห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ fL.LU รองลงมาคือร้านสะดวกซืPอ คิดเป็นร้อยละ 
KL.NU และร้านคา้ใกลบ้า้น คิดเป็นร้อยละ L.NU ตามลาํดบั 

คาํถามนาํวิจยัที" K : ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นอยา่งไร 

สมมติฐานที" K.K ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน : ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์
และความพึงพอใจต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที"ระดบั .UL 

คาํถามนาํวิจยัที" 2 : ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที"มีต่อ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นอยา่งไร 

สมมติฐานที" 2.1 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที"แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมติฐาน : พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที"แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัที"ระดบั .05
 คาํถามนาํวิจยัที" 3 : ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมีทศันคติที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์
อยา่งไร 

สมมติฐานที"  3.1 ลักษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกัน มีทัศนคติที"มีต่อโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ที"ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน : ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีทศันคติที"มีต่อโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที"ระดบั .05 

คาํถามนาํวิจยัที" 4 : ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมีเจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และ
บริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นอยา่งไร 

สมมติฐานที" 4.1ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีเจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และ
บริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน : ลกัษณะทางจิตวิทยาที"แตกต่างกนั มีเจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อ
สินคา้และบริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ไม่ต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

ลกัษณะของลกูคา้ที"ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
K. ลกัษณะทางประชากร 
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที" นิยมใช้บริการโรงภาพยนตร์เป็นเพศหญิงที" มีอายุ

ระหวา่ง KL -K] ปี มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ที"ระดบัปริญญาตรี 
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ซึ" งสอดคล้องกับพรจิต สมบัติพานิช (SLLK) ที"ได้กล่าวว่าสื"อโรงภาพยนตร์เป็นสื"อที" เหมาะกับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคที"มีอายรุะหวา่ง KL – SO ปี ซึ" งเป็นกลุ่มวยัรุ่น และคนหนุ่มสาววยัทาํงานตอนตน้  

S. ลกัษณะทางจิตวิทยา 
ผลการวิจยั พบวา่ เมื"อแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามลกัษณะทางจิตวิทยาพบว่า สามารถ แบ่งกลุ่มลูกคา้

ได้ S กลุ่มคือ K) กลุ่มตัวอย่างที" มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extrovert) ชอบเดินเล่นช้อปปิP งตาม
หา้งสรรพสินคา้ ใหค้วามสนใจเรื"องเพื"อน และมีความคิดเห็นในการเปิดรับวฒันธรรมต่างชาติ ว่าเป็นเรื"อง
ที"ดีของสังคม  S) กลุ่มตวัอย่างที"มีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั (Introvert) ส่วนใหญ่ชอบดูละครและรายการ
โทรทศัน์ ให้ความสนใจกบัเรื"องครอบครัวเป็นอนัดบัแรก และมีความคิดเห็นที"ว่า สินคา้ที"ดีตอ้งมีความ
คุม้ค่าทนทาน ซึ" งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Carl G. Jung (K]N]) ที"จาํแนกบุคคลตามบุคลิกภาพไดใ้ช้
รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ที"ถูกกาํหนดโดย กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ
ความคิดเห็น (Opinions) และแบ่งออกเป็น S บุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extrovert) และ 
บุคลิกภาพแบบเก็บตวั (Introvert) กล่าวคือ ในหนึ" งบุคลิกภาพ จะมีทัPงรูปแบบการดาํเนินชีวิต ทัPงดา้น
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ K – S ครัP ง / เดือน ซึ" งสอดคลอ้งกบั

การวิจยัในช่วงเดือนมกราคม SUKN โดยสื"อฐานเศรษฐกิจ (SUKN) ไดร้ายงานถึงกลุ่มลูกคา้ที"มีอายุ KL-SO ปี 
และอายุ SL-NO ปี   โดยที"ลูกคา้อายุ KL-SO ปี นิยมไปชมภาพยนตร์ K-S ครัP งต่อเดือนมากที"สุด คิดเป็นร้อย
ละ ON.]  และกลุ่มลูกคา้ที"มีอายุ SL-NO ปี นิยมไปดูภาพยนตร์ K-S ครัP งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ Nd.] กลุ่ม
ตวัอย่างใหค้วามสําคญัต่อความสะดวกในการเดินทางไปยงัโรงภาพยนตร์  ภาพยนตร์ที"กาํลงัเขา้ฉายก็มี
ส่วนในการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เช่นกนั เนื"องจากเนืPอเรื" อง นักแสดง สามารถดึงดูดกลุ่ม
ตวัอย่างเขา้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ได ้อีกเหตุผลหนึ"งคือการไปชมภาพยนตร์กบักลุ่มเพื"อน / แฟน ก็มี
ส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เช่นกนั ดา้นภาพยนตร์ที"เป็นอบัดบัหนึ"งในการเลือกชมของ
กลุ่มตวัอยา่งคือ ภาพยนตร์ประเภทแอค๊ชั"น / ผจญภยั รองลงมาคือภาพยนตร์ประเภทตลกขบขนั และรักโร
แมนติก ตามลาํดบั ก็ยงัเป็นที"นิยมของกลุ่มตวัอย่าง ช่วงเวลาที"กลุ่มตวัอย่างเขา้ไปในโรงภาพยนตร์คือ
ตัPงแต่โรงภาพยนตร์เริ"มเปิดใหเ้ขา้นั"นเอง 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที"มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที"ต่างกนั มีพฤติกรรม
การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อเนืPอหาโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อการใชข้่าวสารเพื"อเชื"อมโยงกบั
สงัคมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wenner (K]gL) ที"ว่า การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจเป็น
การใชข่้าวสารเพื"อเชื"อมโยงกบัสังคม (Social Gratification) ซึ" งรับรู้จากข่าวสาร เขา้กบัเครือข่ายส่วน
บุคคลของปัจเจกชน เช่น การนาํขอ้มลูไปใชใ้นการสนทนากบัผูอื้"น 
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การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์  
ผลการวิจยัในดา้นการไดข้อ้มลูข่าวสาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์และ

ความพึงพอใจจากโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อเรียนรู้เกี"ยวกบัสินคา้และบริการมากขึPน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Blumer (K]f]) ที"กาํหนดบทบาทหนา้ที"ของสื"อในมุมมองของผูรั้บสาร เพื"อติดตามข่าวสาร 
(Surveillance) ซึ" งเป็นหนา้ที"หลกัของการเปิดรับสื"อ 

ในด้านการใช้ข่าวสารเพื"อเชื"อมโยงกับสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในการดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพื"อรอเวลาภาพยนตร์ฉาย สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Jefkins (K]gO) เรื"องบรรยากาศ และสถานที"ของโรงภาพยนตร์นัPนเอืPออาํนวยต่อการรับชม 
ดงันัPนผูช้มจึงมีความจาํเป็นตอ้งดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ไปโดยปริยาย 

ในดา้นการหลีกเลี"ยงไม่ใชสื้"อ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยากใชเ้วลาทาํอย่างอื"นมากกว่า
ดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCombs and Becker (K]]O) ที"สะทอ้นถึงความไม่
สนใจในการรับข่าวสารของผูรั้บสาร 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที"มีบุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extrovert)  ที"ต่างกนั จะมี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"แตกต่างกนั ในส่วนกลุ่มตวัอย่างที"มี
บุคลิกภาพแบบเกบ็ตวั (Introvert) จะมีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ไม่
ต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งที"มีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัจะเนน้ที"ความคุม้ค่าและประโยชน์การใชง้านของ
สินคา้มากกวา่ความแปลกใหม่ หรือความนาํสมยัของสินคา้นัPนๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร เวทไว 
(SLOL) ที"พบวา่ การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจจากสื"อ การเปิดรับโฆษณา และทศันคติที"มีต่อโฆษณา 
พบว่า กลุ่มที"มีบุคลิกภาพคลา้ยกบับุคลิกภาพเก็บตวัจะมีการใชป้ระโยชน์จากสื"อ เพื"อเป็นเพื"อน บนัเทิง 
เรียนรู้และเขา้สงัคม ฆ่าเวลา แสวงหาขอ้มลู 

ผลของการชมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 
K. ทศันคติ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์กล่าวคือ

บ่อยครัP งที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ทาํใหข้บขนัและใหค้วามบนัเทิง รองลงมาคือมีทศันคติว่าโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ยงัเป็นสื"อที"มีประโยชน์และคุณค่าที"ช่วยให้ขอ้มูลที"ทนัสมยัเกี"ยวกบัสินคา้และบริการ คือ
เป็นทศันคติในเชิงบวกที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และมีแนวโนม้ที"จะซืPอสินคา้และบริการนัPนๆ ซึ" ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณา ชุณห์เจริญ (SLOK) ที"พบวา่ ทศันคติของผูช้มโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"
มีการยอมรับวา่โฆษณาในโรงภาพยนตร์ใหข้อ้มลูเกี"ยวกบัสินคา้ ถึงร้อยละ ]U 

S. เจตนาเชิงพฤติกรรม 
เจตนาเชิงพฤติกรรมที"มีต่อสินคา้และบริการที"โฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ยงัมีความไม่แน่ใจที"จะตดัสินใจซืPอสินคา้และบริการเหล่านัPน เนื"องจากยงัไม่มีความคิดที"จะซืPอสินคา้
และบริการนัPน ณ เวลานัP น จากงานวิจัยของ กฤษณา ชุณห์เจริญ (SLOK) พบว่าผูช้มกลุ่มนักศึกษา
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ระดบัอุดมศึกษารู้สึกเฉยๆ และยอมรับกบัโฆษณาในโรงภาพยนตร์ถึงร้อยละ ]U แต่ผูช้มกลุ่มนกัศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจดจาํโฆษณาในโรงภาพยนตร์ไดเ้พียงร้อยละ Ng แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนกัศึกษายงัไม่มี
ความสนใจที"คิดจะซืPอสินคา้และบริการในช่วงเวลานัPน สินคา้และบริการที"ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเลือกที"
จะซืPอคือ ภาพยนตร์เรื"องใหม่ที"กาํลงัจะเขา้ฉาย อาจเป็นไปไดว้่าสถานที"คือโรงภาพยนตร์ ดงันัPนผูช้มจึงมี
ความสนใจในภาพยนตร์เรื" องใหม่ที"กาํลงัจะเข้าฉายเป็นพิเศษ รองลงมาคือ อาหาร ขนม และของใช้
ประจําว ัน ตามลําดับ ส่วนสถานที" ที"กลุ่มตัวอย่างเลือกที"จะไปซืP อสินค้าและบริการเหล่านัP นคือ 
หา้งสรรพสินคา้ จากงานวิจยัของ กฤษณา ชุณห์เจริญ (SLOK) ไดร้ะบุถึงสถานที"ตัPงของโรงภาพยนตร์ ส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ หรือใกลศู้นยก์ารคา้ มีความเป็นไปไดที้"ว่าโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ตัPงอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ ดงันัPนกลุ่มตวัอยา่งมกัจะคิดถึงหา้งสรรพสินคา้เป็นอนัดบัแรกเพราะเมื"อดูภาพยนตร์เสร็จ
ก็ออกมาหาซืP อสินค้าและบริการเหล่านัPนได้ทันที รองลงมาคือร้านสะดวกซืP อ และร้านค้าใกล้บ้าน  
ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

K. การวิจัยดงักล่าวเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ KL – NO ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ครัP งต่อไปอาจมีการขยายกลุ่มศึกษาไปยงัช่วงอายุ และเขตพืPนที"อื"น เพื"อให้ไดภ้าพที"
ชดัเจนในการศึกษารูปแบบการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และนาํผล
ที"ไดม้าเปรียบเทียบกบัการวิจยันีP  

S. การวิจยัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของลูกคา้ที"มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครนีP เป็นการศึกษาเฉพาะในสื"อโรงภาพยนตร์เท่านัPน ในอนาคตควรมีการศึกษากรอบ
แนวคิดนีPในสื"อใหม่ หรือเครื"องมือการสื"อสารการตลาดอื"นๆ ที"นอกเหนือจากสื"อโรงภาพยนตร์ดว้ย เพื"อดู
วา่การศึกษาในสื"อ หรือเครื"องมือที"ต่างกนัแลว้ ผลวิเคราะห์ที"ไดจ้ะมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากงานวิจยัส่วนใหญ่ที"ผ่านมานิยมใชก้บัสื"อดัPงเดิม
คือ สื"อโทรทศัน์ แต่การวิจยัในครัP งนีPนาํมาใชก้บัสื"อโรงภาพยนตร์ เนื"องจากมีกระแสความไม่เห็นดว้ยกบั
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที"ใชเ้วลานานเกินไป แต่ผลการวิจยักบัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที"ไม่เห็นดว้ยกบั
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ มีจาํนวนใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างที"คิดว่าการโฆษณาในโรงภาพยนตร์ยงัคง
มีประโยชนใ์นการใหข้อ้มลูของสินคา้และบริการอยู ่ดงันัPน โฆษณาในโรงภาพยนตร์ยงัคงมีผลกระทบกบั
กลุ่มเป้าหมายที"เป็นกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัทาํงาน อาย ุ15 – 34 ปี อยูเ่ช่นเดิม รวมทัPงสินคา้และบริการที"ใชบ้ริการ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์กย็งัคงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนีP เช่นกนั ดงันัPนในแง่ของผูส้ร้างสื"อโฆษณาก็ควร
จะสร้างสื"อที"ตรงกบัผลวิจยัในงานวิจยันีP  คือ สื"อที"ใชเ้วลาไม่มาก มีคาํหรือสโลแกนของสินคา้และบริการ 
ที"สามารถจดจาํไดง่้ายต่อกลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มกัจะตอ้งดูโฆษณาในโรงภาพยนตร์
เพื"อรอเวลาภาพยนตร์ฉาย 
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4. ขอ้เสนอแนะดา้นสินคา้ จากผลการวิจยัพบวา่ สินคา้และบริการที"กลุ่มเป้าหมายมีแนวโนม้
ที"จะซืPอ นั"นคือ ภาพยนตร์ที"กาํลงัจะเขา้ฉายใหม่ ดงันัPนสินคา้อื"นควรจะใชช่้วงเวลาในการฉายโฆษณาก่อน 
หรือหลงัโฆษณาภาพยนตร์ที"กาํลงัจะเขา้ฉายใหม่นั"นเอง เพื"อสร้างการจดจาํให้เกิดขึPนกบักลุ่มเป้าหมาย 
และยงัสามารถนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงใชก้บัสื"อใหม่ ไดอี้กในอนาคตเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 

 โบราณสถานเขาคลงันอกเป็นโบราณสถานส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองศรีเทพ จากรูปแบบ

ศิลปสถาปัตยกรรมบ่งบอกว่าสร้างข้ึนภายใตว้ฒันธรรมทวารวดี จัดเป็นโบราณสถานในวฒันธรรม    

ทวารวดีท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดในปัจจุบนั จากการขุดศึกษาท าใหท้ราบว่าโบราณสถานในระยะหลงัสุดนั้น

หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ตรงกบัเขาถมอรัตน์ท่ีถือเป็นเขาศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองศรีเทพ แสดงให้เห็นว่าเขา

คลงันอกและเขาถมอรัตนน์ั้นมีความสมัพนัธ์กนั 

 ผลจากการศึกษาพบว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างของเขาคลงันอกอย่างชดัเจน 

ตั้งแต่การวางผงั แรกเร่ิมมีการวางผงัให้เขาคลงันอกใช้แกนตะวนัตก-ตะวนัออก แกนเดียวกนักบัเขา    

ถมอรัตน ์นอกจากน้ียงัพบว่ามีการซ่อมแปลงเขาคลงันอกใหส้อดคลอ้งกบัคตินิยมการนบัถือเขาถมอรัตน์

ในเชิงสญัลกัษณ์ ดงัน้ี 

 การซ่อมแปลงในสมยัท่ี 1 พบว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทาง มีการปิดกั้น

บนัไดทั้ง 3 ดา้น ยกเวน้ดา้นตะวนัตกเพ่ือใหเ้ขาคลงันอกหนัหนา้เขา้สู่เขาถมอรัตน์อย่างแทจ้ริง ซ่ึงอาจจะ

ร่วมสมยักบัโบราณสถานในเมืองศรีเทพช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 ท่ีหนัหนา้ไปยงัทิศตะวนัตกเช่นกนั 

 การซ่อมแปลงในสมยัท่ี 2 เขาถมอรัตน์มีผลต่อการประดิษฐานพระพุทธรูป พบว่าดา้นบน

ลานประทกัษิณมีการต่อเติมโครงสร้างหลายแห่งท่ีผิดไปจากแผนผงัโดยรวม ท่ีส าคญัคือการประดิษฐาน

พระพุทธรูปในซุม้ท่ีก่อข้ึนใหม่ บริเวณทิศตะวนัตกของเจดียป์ระธานและหนัพระพกัตร์ไปยงัเขาถมอรัตน ์ 

  

ค ำส ำคัญ : เขาคลงันอก,เขาถมอรัตน,์ศรีเทพ 
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Abstract 

 Khao Khlang Nok is considered an important ancient monument of          

Si Thep. According to the architecture itself, it indicates that the structure was built 

under the Dvaravati Culture making this one of the most complete architectures in the 

culture. As suggested by archaeological excavation, it clarifies that the late ancient 

moment faces to the west which heads to the direction of Khao Thamorat, the sacred 

mountain of Si Thep. As a result, Khao Klang Nok and Khao Thamorat are 

distinctively related. 

From the study, the construction of Khao Klang Nok is clearly influenced 

by Khao Thamorat. The plan which refers to the plan of Khao Klang Nok that lays on 

the west-north line - the same line as Khao Thamorat. Moreover, symbolically, the 

restoration of Khao Klang Nok is still found related to Khao Thamorat by its tradition, 

as follows: 

The first restoration: Khao Thamorat found influential in conducting the 

directions since the 3 stairways are obstructed but the western one is open in order to 

allow Khao Klang Nok to face the Khao Thamorat. As assumed from evidence, the 

monument might share the same period as other monuments in Si Thep that date back 

around the 11th - 12th century where they also face west.  

The second restoration: Khao Thamorat also influences the establishment 

of Buddha image. According to the area for circumambulation (clockwise), it shows 

that the structure expansion was made differently from the general structure. More 

importantly, the establishment of the Buddha image in the new compartment by the 

west of the main stupa, also found facing Khao Thamorat. 

 
Keywords : Khao Khlang Nok, Khao Thamorat, Sithep 

 

บทน ำ 

 ในพ.ศ. 2551 – 2552 มีการด าเนินการทางโบราณคดีกบัโบราณสถานส าคญัแห่งหน่ึงของ

เมืองศรีเทพท่ีถูกปกปิดอยู่ใตพ้ื้นดินมายาวนาน นัน่คือ โบราณสถานเขาคลงันอก ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพ

ทางดา้นทิศเหนือ ถือไดว้่าเป็นการกระตุน้ให้เกิดการทบทวนองค์ความรู้เดิมเก่ียวกบัเมืองศรีเทพท่ีเขา้ใจ

กนัอยูใ่นปัจจุบนัและไดรั้บความสนใจในวงวิชาการเป็นอยา่งสูง 

 ก่อนหนา้น้ีกรมศิลปากรไดส้ ารวจและข้ึนทะเบียนเขาคลงันอกแลว้ พร้อมกบัเมืองโบราณศรี

เทพและปรางคฤ์าษี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 80 ตอนท่ี 29 วนัท่ี 26 มีนาคม 2506 หนา้ 859 

โดยข้ึนทะเบียนไวด้งัน้ี “คลงันอกเมืองศรีเทพ บา้นหนองปรือ อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูณ์ พร้อมทั้ง

เขตท่ีดิน รวมเน้ือท่ีประมาณ 14 ไร่ 1 งาน”  ซ่ึงปัจจุบนัเขตการปกครองเปล่ียนเป็นหมู่ 11 บา้นสระปรือ 

ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์แทน  
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 การขุดคน้ทางโบราณคดีเผยให้เห็นว่าเขาคลงันอกเป็นโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ่และ

ค่อนขา้งสมบูรณ์ในเชิงศิลปสถาปัตยกรรม เป็นอาคารส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้งยาวดา้นละ 64 เมตร แกน

โบราณสถานทิศเหนือ – ใต ้เบนออกจากทิศเหนือไปทางทิศตะวนัออก 20 องศา(อุทยานประวติัศาสตร์  

ศรีเทพ, 2552: 29) ท าให้โบราณสถานไม่ตรงทิศตามจริงในปัจจุบนั ซ่ึงอาจเกิดจากการเบ่ียงเบนของ

แม่เหลก็โลกในอดีต(Iyemori Toshihiko et al., 2011: 146-147) ความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ  20 

เมตร ใชศิ้ลาแลงก่อเป็นฐานซอ้นกนั 2 ชั้นมีความสูงชั้นละ 5 เมตร ประดบัดว้ยอาคารจ าลองท่ีมีลกัษณะ

โดดเด่นอย่างเป็นระเบียบ มีบนัไดทางข้ึนทั้ง 4 ดา้นแต่ถูกปิดกั้น เหลือไวแ้ต่ดา้นทิศตะวนัตก ส่วนท่ีอยู่

เหนือชั้นฐานข้ึนไปเป็นลานประทกัษิณ โดยรอบเป็นลานกวา้งประมาณ 5 เมตร มีการก่อศิลาแลงยกข้ึนมา

ท าหนา้ท่ีเป็นก าแพงแกว้ ก่ึงกลางของก าแพงแกว้ท าเป็นช่องประตูซ่ึงสัมพนัธ์กบับนัไดทางข้ึน มีเจดีย์

ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตั้ งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจัตุรัสกวา้งยาวด้านละ 40 เมตร 

ลกัษณะท่ีพบเป็นอาคารก่อดว้ยอิฐทึบเรียงต่อกนั ดา้นบนเส่ือมสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุไดว้่ามี

รูปทรงอย่างไร สันนิษฐานว่าคงเป็นเจดียป์ระธานท่ีส่วนยอดพงัทลาย ดา้นทิศตะวนัตกพบพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่ในซุม้ศิลาแลง จึงเป็นจุดท่ีท าให้เขา้ใจว่าเขาคลงันอกนั้นเป็นมหาสถูปของพุทธศาสนาใน

วฒันธรรมทวารวดี 

 จากการส ารวจของอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพเม่ือพ.ศ. 2551 พบว่านอกเมืองศรีเทพ

ทางดา้นทิศเหนือมีเนินโบราณสถานกระจายตวัอยูจ่  านวน 38 แห่ง(อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2551: 3) 

และการส ารวจซ ้ าในช่วงการขุดแต่ง พบว่ารอบเขาคลงันอกมีเนินโบราณสถานอยู่ประมาณ 24 แห่ง

(อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2552: 29) โดยจากแผนผงัเห็นไดช้ดัว่าวางตวักระจายไปตามแนวแกนทิศ

ทั้งส่ีและอีกกลุ่มหน่ึงวางตวัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเขาคลงันอก 

 ในปีงบประมาณ 2557 อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพไดท้ าการขุดแต่งเนินโบราณสถานไป

แลว้บางส่วน และในระหว่างการด าเนินการก็ไดพ้บขอ้มูลส าคญัท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาพอสมควร 

เนินโบราณสถานท่ีอยูใ่กลเ้ขาคลงันอกท่ีสุดทั้งส่ีดา้นนั้น เม่ือท าการขุดแต่งพบว่าเป็นเจดียเ์หมือนกนัทั้ง 4

ดา้น ลกัษณะเป็นอาคารส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้งและยาวดา้นละประมาณ 8 เมตร สร้างข้ึนจากศิลาแลงและอิฐ 

บางหลงัยงัปรากฏปูนฉาบและช้ินส่วนปูนป้ันอย่างชดัเจน ตั้งอยู่ห่างจากเขาคลงันอกประมาณ 26 เมตร

เท่ากนัทุกดา้น ท าใหส้นันิษฐานวา่เจดียเ์หล่าน้ีอยูใ่นแผนผงัเดียวกนักบัเขาคลงันอก ในระบบของเจดียร์าย

หรือเจดียบ์ริวาร 

 อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีน่าสนใจประเด็นหน่ึงคือการท่ีเขาคลงันอกหันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัตก ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ่อมแปลงในสมัยหลังและเป็นทิศทางท่ีเขาถมอรัตน์ตั้ งอยู่  ท าให้

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2033 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



สันนิษฐานว่าเขาคลงันอกและเขาถมอรัตน์น่าจะมีความสัมพนัธ์กนั และเขาถมอรัตน์อาจจะมีอิทธิพลต่อ

การก่อสร้างและซ่อมแปลงเขาคลงันอกดว้ย ซ่ึงผลจากการขุดแต่งเขาคลงันอกและเนินโบราณสถาน ท า

ใหไ้ดข้อ้มลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน ์ดงันั้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเขาคลงันอกและเขาถมอรัตน์จึงเป็นประเด็น

ส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. จดัเรียงล าดบัสมยัแห่งการก่อสร้างและซ่อมแปลงโบราณสถานเขาคลงันอก 

2. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโบราณสถานเขาคลงันอกและเขาถมอรัตน ์

 

วธิีกำรศึกษำ 

 1. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ การ

เก็บขอ้มูลภาคสนาม เพ่ือรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเคยไดรั้บการเผยแพร่แลว้ทั้งหมด เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการตรวจสอบและก าหนดประเดน็ท่ีควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

 2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามโดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ  

2.1 การส ารวจโบราณสถานเขาคลงันอก เพ่ือจดัท าแผนผงัและวิเคราะห์โครงสร้าง 

2.2 ขดุคน้เนินโบราณสถานรอบโบราณสถานเขาคลงันอก 

 3. จดัจ าแนกและวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ตาม

ระเบียบวิธีการทางโบราณคดี   

 4. สังเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้จากการรวบรวมทั้ งเอกสารและภาคสนาม พร้อมทั้ ง

เช่ือมโยงและเปรียบเทียบคุณลกัษณะ เพ่ือน าไปสู่การอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างโบราณสถานเขาคลงั

นอกและเขาถมอรัตน ์

 

 

สรุปผลกำรวจิยั 

 ผลจากการด าเนินการทางโบราณคดีท่ีโบราณสถานเขาคลงันอกในปี 2551 ท าใหเ้ห็นความ

ชดัเจนของโครงสร้างและแผนผงัของเขาคลงันอก เน่ืองจากสภาพของโบราณสถานท่ียงัสมบูรณ์อยู่มาก 

เป็นเหตุให้เกิดการศึกษาในประเด็นต่างๆ อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะการศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2034 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ศิลปะ อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหน่ึง คือ เร่ืองทิศทางของเขาคลงันอก  จาก

โครงสร้างและแผนผงับ่งช้ีว่าหนัไปทางทิศตะวนัตกอย่างชดัเจน รวมทั้งการพบพระพุทธรูปประดิษฐาน

ในซุ้มดา้นเดียวกนัน้ีก็เป็นการสนับสนุนขอ้บ่งช้ีน้ีอย่างชัดเจน ทางทิศตะวนัตกของเขาคลงันอกมีเขา   

ถมอรัตน ์ซ่ึงถือวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองศรีเทพตั้งอยู ่ดงันั้นเขาคลงันอกและเขาถมอรัตน์อาจจะมีความ

เก่ียวขอ้งกนั 

ควำมส ำคัญของเขำถมอรัตน์ 

 เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาหินปูนลูกโดด ตั้ งอยู่บนท่ีราบกวา้งใหญ่ในเขตอ าเภอศรีเทพและ

บางส่วนของอ าเภอวิเชียรบุรี มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 600 เมตร บริเวณโดยรอบมีล าน ้ า

ขนาดเล็กไหลผ่านหลายสาย ซ่ึงเอ้ือต่อการเพาะปลูกและตั้งถ่ินฐาน ห่างออกไปประมาณ 12 กิโลเมตร

ทางดา้นทิศตะวนัออกมีแม่น ้าป่าสกัไหลผา่นในแนวเหนือ-ใต ้และถดัออกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรเป็น

ท่ีตั้งของเมืองศรีเทพ(ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 สภาพเขาถมอรัตนแ์ละต าแหน่งเมืองศรีเทพ 

ท่ีมา : ภาพจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพและโปรแกรมภูมิสารสนเทศ Google Earth 

 ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นภูเขาลูกโดดและต าแหน่งท่ีตั้งท าให้สามารถมองเห็นไดใ้น

ระยะไกล เขาถมอรัตน์จึงถูกใชเ้ป็นจุดสังเกตในการเดินทางสัญจรในอดีต(สถาพร เท่ียงธรรม, 2554: 37)

ซ่ึงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายในเขตอ าเภอศรีเทพส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางฝ่ัง

ขวาของแม่น ้ าป่าสักใกลก้บัเขาถมอรัตน์(ธวชัชยั ชั้นไพศาลศิลป์, 2555: 142-175) ตรงกนัขา้มกบัเมือง    

ศรีเทพในปัจจุบนัท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าป่าสัก ซ่ึงปัจจยัหน่ึงในการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเหล่าน้ี 

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีแลว้ คงเป็นการใชเ้ขาถมอรัตน์เป็นจุดสังเกตในการเดินทางสัญจร

เพ่ือคา้ขายแลกเปล่ียนระหวา่งชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลออกไป 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2035 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตรงตามขอ้มูลจากโครงการส ารวจเส้นทางโบราณผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์จากเมืองศรีเทพไปยงั 

ท่ีราบสูงโคราชของอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพท่ีระบุว่ามีเส้นทางสัญจรข้ามช่องเขาทางด้านทิศ

ตะวนัออกจ านวน 5 ช่องทางและบริเวณช่องทางเหล่าน้ีมีแหล่งโบราณคดีท่ีมีความสัมพนัธ์หรือร่วมสมยั

กนัอยา่งชดัเจน โดยมีทั้งแหล่งสมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยั

ทวารวดีจนถึงรับวฒันธรรมเขมร วางตวัในแนวตะวนัตก – ตะวนัออก ตั้งแต่จงัหวดันครสวรรคผ์่านอ าเภอ

ศรีเทพจนถึงจงัหวดัชยัภูมิ(สถาพร เท่ียงธรรม, 2554: 35) ซ่ึงตรงกบัขอ้เสนอของธิดา สาระยา ท่ีว่าพ้ืนท่ีลุ่ม

น ้ าป่าสักตอนล่างสามารถออกสู่ทะเลได้ 2 ทาง คือทิศตะวนัตกลงสู่แม่น ้ าเจ้าพระยาในเขตจังหวดั

นครสวรรค์ ส่วนดา้นตะวนัออกขา้มเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่านท่ีราบลุ่มแม่น ้ ามูล เขา้สู่เมืองโบราณใน

จงัหวดัปราจีนบุรี(ธิดา สาระยา, 2537: 139) 

นอกจากเป็นจุดสังเกตท่ีส าคญัของเมืองศรีเทพแลว้ เขาถมอรัตน์ยงัเปรียบเสมือนภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ

ประจ าเมืองศรีเทพ ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม(2542: 17-20) อธิบายว่าภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาท่ีสามารถเห็นได้

ตั้งแต่ระยะไกลในหลายๆมุม ซ่ึงมกัจะมีความสมัพนัธ์กบัเมืองหรือทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ในประเทศไทย

ตั้งแต่สมยัทวารวดี หากไม่มีภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามธรรมชาติ กย็งัคงแนวคิดภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิไวป้ระจ าเมือง โดย

สร้างข้ึนในรูปแบบพระสถปูเจดียข์นาดใหญ่ อนัเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนา ส่วนของศาสนาฮินดูจะ

สร้างเป็นเทวาลยัข้ึนแทน 

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 มีการดดัแปลงถ ้าบนยอดเขาถมอรัตน์ให้เป็นพุทธสถานมหายาน 

ภายในถ ้ ามีภาพสลกันูนต ่าท่ีสลกัจากแกนหินกลางโถงของถ ้ า สลกัเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และ     

พระโพธิสตัวเ์มตไตรยะรวมทั้งส้ิน 11 องค(์อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2550: 125)(ภาพท่ี 3 และ 4) ซ่ึง

รูปแบบศิลปะของพระโพธิสัตว์เมตไตรยะคลา้ยกับกลุ่มพระโพธิสัตว์ส าริดพบท่ีบา้นฝ้ายและอ าเภอ    

ประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 ตามแบบศิลปะไพรเกมง –

ก าพงพระและอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นประติมากรรมรูปเคารพในพุทธศาสนามหายาน ช่วงรอยต่อระหว่าง

นิกายโยคาจารกบัพุทธศาสนาตนัตระแรกเร่ิม(กรมศิลปากร, 2555: 133-136) ผลจากการดดัแปลงน้ีเองท า

ใหเ้ขาถมอรัตนก์ลายเป็นเขาศกัด์ิสิทธ์ิของพุทธศาสนาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14  เป็นตน้มา 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2036 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



   
          ภาพท่ี 2 ภาพสลกัพระพุทธรูปภายในถ ้า    ภาพท่ี 3 ภาพสลกัพระโพธิสตัวภ์ายในถ ้า 

แมว้า่พุทธศาสนาจะใชเ้ขาถมอรัตน์เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา แต่

ก็ปรากฏศาสนสถานของฮินดูในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเขาถมอรัตน์ดว้ย

เช่นกนั ทิศทางของปรางคส์องพ่ีนอ้งและปรางคศ์รีเทพ ซ่ึงเป็นปราสาทในศิลปะแบบเขมรบ่งช้ีว่าหนัไป

ทางทิศตะวนัตกตั้งแต่เร่ิมสร้าง โดยมีการวางแนวแกนของปราสาทใหอ้ยู่ก่ึงกลางเมืองใน ทบัเส้นแกนทิศ

ตะวนัออก – ตะวนัตกระหว่างเมืองศรีเทพและเขาถมอรัตน์อย่างลงตวั ท าให้สันนิษฐานว่าเทวาลยัของ

ฮินดูทั้งสองหลงัน้ีให้ความส าคญัเชิงสัญลกัษณ์กบัเขาถมอรัตน์เป็นอย่างมาก(สถาพร เท่ียงธรรม, 2554: 

38) จึงอาจจะกล่าวไดว้า่แนวคิดความศกัด์ิสิทธ์ิของเขาถมอรัตน์นั้นเป็นสากล ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงเพียงแค่

ศาสนาใดศาสนาหน่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหค้วามส าคญัในเชิงสัญลกัษณ์ของทั้งศาสนาพุทธและศาสนา

ฮินดู ถึงแมว้่าเขาถมอรัตน์จะมีพุทธสถานของวฒันธรรมทวารวดีอยู่ดา้นบนก็ตาม แต่เขาถมอรัตน์ก็อาจ

เปรียบเสมือนเขาไกรลาสของฮินดูในช่วงเวลาเดียวกนั(อนุวิทย ์เจริญศุภกลุ, 2530: 13) 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงโบรำณสถำนเขำคลงันอกและเขำถมอรัตน์ 

 จากการตรวจสอบขอ้มูลจากการขุดแต่งทั้งเขาคลงันอกและเนินโบราณสถาน รวมทั้งการ

ส ารวจโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม พบว่าเขาคลงันอกอาจจะมีการก่อสร้างและซ่อมแปลงถึง 2 สมยั

ดว้ยกนั ซ่ึงหมายความว่าสภาพท่ีเห็นในปัจจุบนัน้ีเป็นสภาพสมยัหลงัสุดท่ีผ่านการซ่อมแปลงมาแลว้ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดเรียงล าดับสมยัแห่งการก่อสร้างและตรวจสอบว่าในแต่ละสมยัย่อยนั้น        

เขาถมอรัตนมี์อิทธิพลต่อการก่อสร้างอยา่งไร(ภาพท่ี 4)  

 
ภาพท่ี 5 เขาคลงันอกดา้นทิศเหนือหลงัการขดุศึกษาและบูรณะ 
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 สันนิษฐานว่าเขาคลงันอกคงสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ซ่ึงบางส่วนเป็นรูปแบบท่ีเห็นใน

ปัจจุบนั(ภาพท่ี 5) จากการขุดแต่งพบว่ามีการวางโครงสร้างให้สัมพนัธ์กนัระหว่างส่วนฐานศิลาแลงและ

เจดียป์ระธานตั้งแต่ตน้ โดยพบการก่ออิฐเป็นเอน็ซบัแรงและยึดส่วนโครงสร้างทั้งสองแห่งใหต่้อเน่ืองกนั 

 
ภาพท่ี 5 แนวเอน็ซบัแรงท่ียึดส่วนฐานศิลาแลงและเจดียป์ระธานอิฐ 

ท่ีมา : ภาพและแผนผงัจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้งยาวดา้นละ 64 เมตรเท่ากนัทั้ง  4 ดา้น แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นท่ี

1 และ 2 สร้างดว้ยศิลาแลงแต่ละดา้นมีการยกเก็จประดบัดว้ยอาคารจ าลองดา้นละ 8 หลงั ทั้งน้ีสันนิษฐาน

ว่าคงจะมีเจดียข์นาดเล็กประดบัอยู่ท่ีทุกมุมของชุดฐานศิลาแลงทั้ง 2 ชั้น เน่ืองจากพบศิลาแลงลกัษณะ

คลา้ยยอดเจดียห์ลายช้ินบริเวณมุมของชุดฐานศิลาแลง ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัยอดเจดียข์นาดเลก็ท่ีพบใน

เมืองศรีเทพ เจดียป์ระธานบนชั้นท่ี 3 ก่อดว้ยอิฐในแผนผงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีการยกเก็จตามระบบของเจดีย์

ในวฒันธรรมทวารวดี มีร่องรอยของหลุมเสาเป็นคู่ลอ้มรอบเจดียป์ระธานแต่ไม่พบกระเบ้ืองมุงหลงัคา ซ่ึง

อาจจะร้ือออกในสมยัหลงัหรือใชว้สัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดง่้ายจึงไม่เหลือหลกัฐานใหเ้ห็น 

 สนันิษฐานวา่บนัไดทางข้ึนชั้นท่ี  2 คงใชง้านไดท้ั้ง 4 ดา้น ดงัเช่นพระประโทนเจดีย ์จงัหวดั

นครปฐม(กรมศิลปากร, 52: 47-62) เน่ืองจากแผนผงัถูกออกแบบใหมี้ความสมมาตรเท่ากนัทั้ง 4 ดา้น และ

เจดียร์ายท่ีขุดพบใหม่นั้นถูกจดัวางใหต้ั้งอยู่ประจ าทั้ง 4 ดา้นในระบบเดียวกนั โดยไม่ไดเ้นน้ดา้นใดดา้น

หน่ึงมาตั้งแต่เร่ิมสร้าง  

นอกจากน้ีผลการขดุตรวจชั้นดินทางโบราณคดีพบวา่ ทั้งเขาคลงันอกและเจดียร์ายท่ีพบใหม่

นั้น ศิลาแลงกอ้นแรกสุดตั้งอยู่บนชั้นดินทรายสีชมพูลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับพ้ืนท่ีก่อน

สร้าง และเม่ือวดัค่าระดบัสมมติโดยใช้เส้นระดบัเดียวกนัพบว่าศิลาแลงกอ้นแรกสุดตั้งอยู่ในระดบั 120-
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130 cm.dt ใกลเ้คียงกนั(ภาพท่ี 6) ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าเขาคลงันอกและเจดียร์ายสร้างข้ึนในสมยัเดียวกนั

หรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสนบัสนุนขอ้สันนิษฐานว่าในสมยัท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์นั้น สามารถใชบ้นัไดทางข้ึน

ไดท้ั้ง 4 ดา้นโดยไม่มีการปิดกั้นของศิลาแลง ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 

  

 
ภาพท่ี 6 แบบสนันิษฐานแผนผงัในสมยัแรกสร้างและเจดียร์าย 

ท่ีมา : ภาพและแผนผงัจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 ในสมยัเร่ิมสร้างนั้น แมจ้ะยงัไม่เห็นความสัมพนัธ์กบัเขาถมอรัตน์อย่างชัดเจน แต่อาจจะ

กล่าวไดถึ้งเร่ืองระบบการวางแผนผงั หากท าการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่าต าแหน่งของเขา

คลงันอกตั้งอยู่ในแนวแกนตะวนัออก – ตะวนัตกแนวเดียวกบัเขาถมอรัตน์(ภาพท่ี 1) อีกทั้งแนวเจดียร์าย

ดา้นทิศตะวนัตกก็ตั้งอยู่ในแกนทิศเดียวกนัน้ีดว้ย เม่ือทดลองดว้ยการยืนบนลานประทกัษิณและมองผ่าน

ไปทางทิศตะวนัตกกจ็ะเห็นแนวเจดียร์ายเป็นส่ิงน าสายตาไปสู่เขาถมอรัตน์ท่ีตั้งอยู่ระหว่างช่องบนัไดดา้น

ทิศตะวนัตกพอดี แสดงใหเ้ห็นวา่การวางแผนผงัในสมยัแรกน้ีเขาถมอรัตน์เขา้มามีอิทธิพลในการก่อสร้าง

แลว้(ภาพท่ี 7 ) 
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ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัตกของเขาคลงันอก 

 การก าหนดอายเุขาคลงันอกในปัจจุบนัมีอยู่สองแนวคิดดว้ยกนั สันติ เลก็สุขุม(2552: 23-32) 

เสนอว่ารูปแบบอาคารจ าลองของเขาคลงันอกคลา้ยกบัอาคารจ าลองตามแบบศิลปะเขมรและจาม ซ่ึง

อาจจะก าหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ส่วนเชษฐ์ ติงสัญชลี(2552: 118-127)เสนอว่ารูปแบบ

สถาปัตยกรรมของเขาคลงันอกคลา้ยกบัศิลปะอินเดีย โดยพบว่าลวดบวัท่ีส่วนฐานคลา้ยกบัศิลปะอินเดีย

สมยัปาละตอนตน้และอาคารจ าลองมีความคลา้ยคลึงกบัระบบบญัชรในศิลปะอินเดียสมยัโจฬะตอนตน้ 

ก าหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 

 จะเห็นไดว้่าการก าหนดอายุแบ่งเป็นสองช่วง แต่อยู่ในวฒันธรรมทวารวดีเช่นเดียวกนั เม่ือ

พิจารณาจากการท่ีเขาถมอรัตนมี์ความส าคญัอยา่งชดัเจน โดยมีการตั้งพุทธสถานภายในถ ้าดา้นบนท่ีมีภาพ

สลกัพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวท่ี์ก าหนดอายุไดป้ระมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 ในการก าหนดอายุเชิง

เทียบอาจจะสามารถใชค้วามสมัพนัธ์ของเขาถมอรัตน์และเขาคลงันอกเป็นเกณฑใ์นการก าหนดอายุไดอี้ก

ทางหน่ึง ซ่ึงเขาคลงันอกอาจจะสร้างข้ึนร่วมสมยักบัเขาถมอรัตน์ท่ีถูกสถาปนาเป็นเขาศกัด์ิสิทธ์ิของพุทธ-

ศาสนา ตรงกบัความเห็นของ ผาสุข อินทราวุธ(อา้งถึงใน ธวชัชยั ชั้นไพศาลศิลป์, 2551: 42) ท่ีเสนอว่า 

“โบราณสถานเขาคลงันอกสร้างข้ึนตามคติพุทธศาสนามหายานท่ีนิยมสร้างอาคารฐานสูงรูปแบบมณฑล

จกัรวาล มีความสัมพนัธ์กบัเขาถมอรัตน์ท่ีมีภาพสลกัของพุทธศาสนามหายานในถ ้าดา้นบนและน่าจะมี

อายรุ่วมสมยักนั” 

 กำรซ่อมแปลงเขำคลังนอกในสมัยที่ 1 พบว่ามีการก่อสร้างเพ่ิมเติม โดยปิดกั้นบนัไดทั้ง 3 

ดา้นยกเวน้ดา้นตะวนัตก ร้ือบนัไดทางข้ึนชั้นท่ี 2 ลงคร่ึงหน่ึงและก่อเป็นผนังศิลาแลงทึบ มีการวาง       

ศิลาแลงอย่างประณีตและต่อเน่ืองกบัแนวช่องประตูทั้งสองขา้ง ดา้นนอกก าแพงศิลาแลงท่ีปิดกั้นทั้ง 3 

ดา้น มีร่องรอยการก่ออิฐเรียงสูงข้ึน โดยเฉพาะดา้นทิศตะวนัออกก่อสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัและมีการถาก

ขอบอิฐใหโ้คง้มนลงคลา้ยฐานบวัคว  ่า ซ่ึงอาจจะใชเ้ป็นฐานประดิษฐานรูปเคารพทั้งสามดา้น การตั้งใจปิด
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กั้นบนัไดทางข้ึนทั้ง 3 ดา้นอยา่งถาวร ยกเวน้ดา้นทิศตะวนัตก ท าใหใ้นสมยัน้ีเขาคลงันอกเปล่ียนเป็นสถูป

ท่ีข้ึนไดด้า้นเดียวและหนัไปทางทิศตะวนัตกอยา่งชดัเจน(ภาพท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 8 แบบสนันิษฐานแผนผงัการซ่อมแปลงสมยัท่ี 1 เปรียบเทียบบนัไดดา้นท่ีถูกปิดและไม่ถกูปิด 

ท่ีมา : ภาพและแผนผงัจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 เม่ือกล่าวถึงโบราณสถานในเมืองศรีเทพท่ีหนัหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัตก คงตอ้งกล่าวถึง

โบราณสถานปรางคศ์รีเทพและปรางคส์องพ่ีนอ้งในศาสนาฮินดู ท่ีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 

(อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2550: 101) โบราณสถานทั้ง 2 หลงัตั้งอยูก่ึ่งกลางเขตเมืองในและอยู่บนเส้น

แกนเดียวกนักบัเมืองศรีเทพท่ีเบนไปหาเขาถมอรัตน์ ท าให้สันนิษฐานว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการ

สร้างศาสนสถานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 แลว้ โดยเฉพาะศาสนถานในศาสนาฮินดูภายใตค้ติเขา

ไกรลาส(อนุวิทย ์เจริญศุภกลุ, 2530: 13) 

 ในทางตรงกันข้ามเม่ือลองเปรียบเทียบกับโบราณสถานเขาคลังใน ซ่ึงหันไปทางทิศ

ตะวนัออกตั้งแต่เร่ิมสร้าง พบว่าอายุของเขาคลงัในเก่ากว่าปรางคท์ั้งสองหลงัมาก โดยก าหนดอายุเม่ือเร่ิม

สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 12(อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2538: 67) ภายใตค้ติของพุทธศาสนาเถรวาท

และมีร่องรอยพุทธศานสนามหายานเขา้มามีบทบาทร่วมกนัหรือแทนท่ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14(อุทยาน

ประวติัศาสตร์ศรีเทพ, 2550: 95) จึงเกิดขอ้สรุปในเบ้ืองตน้ว่าก่อนหนา้พุทธศตวรรษท่ี 16 เขาถมอรัตน์
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ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางศาสนสถานภายในเมืองศรีเทพ แมว้่าจะเป็นศาสนสถานในพุทธ

ศาสนาเช่นเดียวกนั 

 เม่ือน าขอ้สรุปท่ีไดม้าก าหนดอายุเชิงเทียบ สันนิษฐานไดว้่าเขาคลงันอกในสมยัท่ี 2 อยู่ร่วม

สมยักับช่วงท่ีเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางศาสนสถานในเมืองศรีเทพแลว้ อยู่ในช่วง

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ตามอายุของโบราณสถานในเมืองศรีเทพท่ีหันไปทางทิศตะวนัตก 

สอดคลอ้งกบัการพบกระปุกเคลือบเขียวและเคลือบขาวระหว่างการขุดคน้หลายใบ(อุทยานประวติัศาสตร์

ศรีเทพ, 2552: 246-251) ซ่ึงเป็นเคร่ืองเคลือบแบบเขมรท่ีก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 - 

18(Hiroshi Fujiwara, 1990: 5-6) เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชพ้ื้นท่ีเขาคลงันอกในช่วง

ท่ีอิทธิพลเขมรเขา้มามีบทบาทบริเวณเมืองศรีเทพและอาจจะมีบทบาทในการซ่อมแปลงสมยัท่ี 1 น้ีดว้ย 

 กำรซ่อมแปลงเขำคลงันอกในสมยัที่ 2 จากการขุดศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีในส่วนลานประทกัษิณมี

ร่องรอยการน าศิลาแลงมาก่อสร้างเพ่ิมเติมหลายจุด ไดแ้ก่ รอบเจดียป์ระธานดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกมี

การน าศิลาแลงมาเรียงต่อกนัเป็นแถว ลานประทกัษิณดา้นทิศตะวนัออกพบแนวศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้

ขนาด 2.8 x 3 x 0.16 เมตรและดา้นทิศใตมี้การเรียงศิลาแลงเป็นรูปตวั U ขนาด 5 x 5 เมตร จุดส าคญัคือ

ทางดา้นทิศตะวนัตกมีการก่อซุ้มศิลาแลงแทรกตวัเขา้ไปในฐานยกเก็จของเจดียป์ระธาน(ภาพท่ี 9) ตรง

กลางซุม้พบพระพุทธรูปยืนปางวิตรรกมุทราสองพระหถัตอ์งคห์น่ึง ซ่ึงคงน ามาจากท่ีอ่ืนและประดิษฐาน

พร้อมกนักบัการสร้างซุม้ เพราะส่วนพระบาทของพระพุทธรูปแตกหกัมาแต่เดิม(ภาพท่ี 10) 

 

 
ภาพท่ี 9 แบบหลงัขดุแต่ง แสดงร่องรอยการซ่อมแปลงสมยัท่ี 2 ก่อนท้ิงร้าง 

ท่ีมา : ภาพและแผนผงัจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 
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 อนัท่ีจริงแลว้การซ่อมแปลงในสมยัท่ี 2 น้ีอาจถูกจดัรวมอยู่ในสมยัย่อยของสมยัท่ี 1 ก็ได ้แต่

ดว้ยลกัษณะโครงสร้างบนลานประทกัษิณท่ีถกูต่อเติมหลายส่วน และบางส่วนท่ีต่อเติมใหม่นั้นซอ้นทบัอยู่

บนแผนผงัเดิม เช่น แนวศิลาแลงดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก แนวศิลาแลงรูปตวั U เป็นตน้ แต่ท่ีส าคญัคือ

การก่อซุม้ศิลาแลงแทรกลึกเขา้ไปในฐานของเจดียป์ระธานดา้นทิศตะวนัตก ซ่ึงดูเหมือนว่าจะสร้างข้ึนใน

สมยัท่ีดา้นทิศตะวนัตกของเจดียป์ระธานพงัทลายไปแลว้ในอดีต เห็นไดจ้ากพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัตกท่ีกวา้ง

มากกวา่ดา้นอ่ืนและไม่มีร่องรอยโครงสร้างของการยกเกจ็ยอ่มุมท่ีชดัเจน 

 
ภาพท่ี 10 พระพุทธรูปท่ีพบบริเวณทิศตะวนัตก 

ท่ีมา : ภาพและแผนผงัจากฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 การประดิษฐานพระพุทธรูปในซุม้ดา้นทิศตะวนัตกน้ี จากการตรวจสอบเจดียป์ระธานดา้น

อ่ืนๆไม่พบการต่อเติมซุม้เช่นเดียวกนัน้ีเลย อีกทั้งพระพุทธรูปท่ีพบพระพกัตร์มองตรงไปยงัเขาถมอรัตน ์

แสดงใหเ้ห็นความส าคญักบัทิศตะวนัตกอยา่งชดัเจน และยงัแสดงถึงการใหค้วามส าคญักบัเขาถมอรัตน์ใน

เชิงสญัลกัษณ์ท่ีสืบต่อเน่ืองมาจากสมยัก่อนหนา้ 

  

อภิปรำยผล 

 อาจจะกล่าวไดว้่าเขาถมอรัตน์มีความสัมพนัธ์กบัเมืองศรีเทพมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง ซ่ึงมี

รากฐานมาจากความเช่ือความศรัทธาของผูค้นสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ก่อนท่ีจะมีความชดัเจนในฐานะ

ของภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา และมีอิทธิพลต่อการสร้างโบราณสถานในเมือง   

ศรีเทพตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 
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ผลจากการศึกษาประเดน็ความสมัพนัธ์ระหวา่งโบราณสถานเขาคลงันอกกบัเขาถมอรัตน์ท า

ใหท้ราบวา่เขาคลงันอกมีการสร้างและซ่อมแปลงถึง 2 สมยั ซ่ึงแต่ละสมยัไดรั้บอิทธิพลจากเขาถมอรัตน์ท่ี

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองศรีเทพทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนผงั ก าหนดทิศทาง และประดิษฐาน

พระพุทธรูป ลว้นแลว้แต่เป็นการสนบัสนุนแนวคิดภูเขาศกัด์ิสิทธ์ใหช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงแค่การศึกษาจากบริบทภายใน กล่าวคือจ ากดัการวิเคราะห์และ

เช่ือมโยงหลกัฐานทางโบราณคดีภายในพ้ืนท่ีเมืองศรีเทพเท่านั้น ยงัมิไดท้ าการเปรียบเทียบกบัหลกัฐาน

ภายนอกพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ีจ ากดั ก่อนจะท า

การเปรียบเทียบกบัหลกัฐานภายนอก ซ่ึงลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีพบในเมืองศรีเทพมีความหลากหลาย

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นศาสนาท่ีแมจ้ะมีความหลากหลายอย่างชดัเจน แต่ก็ยงัมีจุดร่วมส าคญัในบาง

จุด ซ่ึงในประเดน็น้ีสามารถใชเ้ขาคลงันอกและเขาถมอรัตนเ์ป็นตวัแทนของจุดร่วมท่ีส าคญันั้นได ้

แต่อยา่งไรกต็าม ตอ้งมีการศึกษาหลกัฐานจากภายนอกดว้ย โดยเฉพาะคติการนบัถือภูเขาใน

เชิงสัญลกัษณ์และความเคล่ือนไหวทางดา้นศาสนา ซ่ึงเช่ือว่าผลท่ีไดจ้ะสามารถใชเ้ป็นสมมติฐานเพ่ือต่อ

ยอดสู่การศึกษาประเดน็แนวคิดในการสร้างเขาคลงันอกต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การก าหนดอายุเชิงเทียบไดข้อ้มูลท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากเขา

คลงันอกมีตวัอย่างในการศึกษาเปรียบเทียบน้อยมาก การก าหนดอายุเชิงเทียบนอกจากจะอาศัยการ

เปรียบเทียบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ ท่ีมีจ านวนขอ้มูลนอ้ยแลว้ จึงตอ้งอาศยัการล าดบัอายุ

จากเหตุการณ์ หรือร่องรอยทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาดว้ย ซ่ึงควรจะใช้การก าหนดอายุทาง

วิทยาศาสตร์เขา้มาศึกษาร่วม เพ่ือความสมบูรณ์ของขอ้มลู 
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การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างและที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2557-2560 
 
FORECAST HOUSING CONSTRACTION PERMITS AND NEWLY 

COMPLETE AND REGISTER HOUSING UNIT IN BANGKOK 2014-2017 

 
ผูว้จิยั นางสาวอมรรัตน์ จิระศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.กฤษฎา พรประภา 
          สาขา การประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจ ัยค ร้ั ง น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ ศึกษาข้อ มูลสถิ ติ ท่ีขออนุญาตก่อสร้ างในเขต
กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2555  ศึกษาขอ้มูลดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่
เพราะแสดงใหเ้ห็นหน่วยบา้นท่ีสร้างเสร็จใหม่จริง มีการขอเลขท่ีบา้นเรียบร้อยทั้งบา้นแนวราบและแนว
สูงในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2556 และ พยากรณ์การขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียน ปี 2557-2560 โดยการใชก้ารพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods)  
 ผลการวจิยั แสดงให้เห็นว่า การพยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ
เคลื่อนไหวข้ึนลงสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล และหากพิจารณาการประมาณ
การแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคุณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่
ท่ีอยู่อาศยัการออกใบอนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2555 นั้น
รายไดค้รัวเรือน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปทานท่ีอยู่อาศยั โดยรายได้ครัวเรือนสะท้อนกับก าลงัการซ้ือ
เพ่ิมข้ึนท าให้อุปทานของท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนด้วย เม่ือพิจารณาอุปทานของท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภทกับ
นโยบายของรัฐบาลพบว่า อุปทานของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูงเพ่ิมข้ึน แมจ้ะไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเกิดจากพฤติกรรมของผู ้บริโภคเปลี่ยนไป จึงท าให้อุปทานของการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูงเพ่ิมข้ึน อุปทานของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบ
ลดลง โดยไม่มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายรัฐบาลไม่มีผลกระตุน้อุปทานการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ส าหรับอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโด 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูช้ื้อท่ีนิยมอาคารชุดและใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า อุปทานท่ี
อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียวและบา้นแฝดลดลง เพราะนโยบายดงักล่าวไม่มีผลกระตุน้
อุปทานของท่ีอยู่อาศยั และอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์เพ่ิมข้ึน 
เป็นผลจากนโยบาลรัฐบาล พ.ศ.2555 กระตุน้ภาษีบา้นหลกัแรก 0% นาน 3 ปี  
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Abstract 

 

This research aims to study the statistics, building permits in Bangkok 

since 2001-2012 BC. Study the housing supply complete and registration housing unit 

because showing the house to create a new reality already register housing both of 

low-rise and high-rise housing  in Bangkok 2013 also forecast construction permit 

,completed and registered housing unit the year 2014-2017 by using Quantitative 

Forecasting Methods. 

The research’s shows that. Forecasting the supply of housing in Bangkok. 

Is moving up and down in line with the economic cycle and government policy. If we 

consider a model to estimate by using Multiple Linear Regression, 0.05 significance 

found that residential construction permit, newly completed and registered housing 

unit since the year 2544-2555 found that household income. The factors that affect 

housing supply. By household income to reflect the buying power increased supply of 

housing increased by considering the supply of housing types to meet the 

government's policy. Supply of high-rise housing construction permit increased. 

Although not statistically significant. This may be due to changing consumer 

behavior. Therefore, the supply of high-rise housing construction permit increased. 

Supply of low-rise housing construction permit decreased. Without any significant 

level at 0.05 which can be caused by government policies stimulate demand for low-

rise housing construction permit. For the supply of newly completed and registered 

housing unit condominium increase due to consumer behavior of buyer choose 

condominium and close to the train station. Supply of newly completed and registered 

housing unit detached housed and duplexes decreased. Such a policy does not 

stimulate the supply of housing. Supply of newly completed and registered housing 

unit townhouses and commercial buildings increased. As a result of the 2012 tax 

incentive policy governance at 0% for the first 3 years. 
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บทน า  
ท่ีอยู่อาศยัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสนองความต้องการพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตของมนุษย ์

โดยทัว่ไปพฤติกรรมการอยู่อาศยัของมนุษยมี์ความตอ้งการพ้ืนฐานนอ้ยท่ีสุด คือ กิน นอน พกัผ่อน ดงันั้น
รูปแบบของท่ีอยู่อาศยัจึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานดงักล่าวในเบ้ืองตน้ ท่ีอยู่อาศยั
เป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการมนุษยไ์ด ้5 ทาง คือ (อนิชวงั แกว้จ านงค,์ 2552: 66-68) 

1. ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) กล่าวคือ บา้นเป็นหน่ึงใน
ปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญัจ าเป็น ต่อการด ารงชีพพ้ืนฐานของมนุษย์ ให้รอดพน้จากอนัตรายเพ่ือให้การ
ด ารงชีวติอยู่ไดต้ามปกติสุข 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีความ
ตอ้งการทางร่างกายไดรั้บการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแลว้ หมายถึง ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอด
จากอนัตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมัน่คงในชีวติและสุขภาพ 

3. ตอบสนองความต้องการทางสังคม (Social Needs) กล่าวคือ บ้านเป็นเคร่ืองแสดง
สถานภาพทางสังคม บ่งช้ีความเป็นผูมี้หลกัแหล่ง สามารถสร้างความยอมรับ ความเช่ือมัน่กบัผูค้นใน
สังคม เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงฐานะและระดบัในสังคม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 

4. ตอบสนองความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) กล่าวคือ บา้นเป็นเคร่ืองบ่ง
บอกตวัหน่ึงถึงความส าเร็จในชีวติของตน ผูท่ี้มีบา้นจะรู้สึกถึง ความมีเกียรติมีฐานะ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
ตอบสนองความรู้สึกของตนเองในดา้นความส าเร็จและความสมหวงัในชีวติ 

5. ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการ
ระดบัสูงสุด คือตอ้งการจะเติมเต็มศกัยภาพของตนเอง  ตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของ
ตวัเอง ความเจริญกา้วหนา้ในชีวติ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
 ดงันั้น การมีท่ีอยู่อาศยัหรือบา้น จึงเสมือนหน่ึงเป็นภาพสะทอ้นของบนัไดไปสู่ความส าเร็จ
ในชีวติมนุษย ์
 ปัจจุบนัน้ีท่ีอยู่อาศยั ทั้งแนวราบและแนวสูง เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารชุด 
และอาคารพาณิชย ์มีแนวโนม้ท่ีก าลงัจะก่อสร้าง ก าลงัสร้างอยู่ หรือ สร้างเสร็จแลว้ เพ่ือรองรับต่อความ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัมากข้ึน และสะดวกยิ่งข้ึนในการเดินทาง รวมถึงผูท่ี้
ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ืออยูอ่าศยัเอง หรือ เพ่ือการลงทุนก็ตาม ซ่ึงเจา้ของโครงการต่างๆ ต่างมีการแข่งขนั
ดา้นการตลาดท่ีอยู่อาศยัมากข้ึน จึงเป็นส่ิงดึงดูดให้คนซ้ือบา้นเยอะข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มท่ีอยู่อาศยั
ประเภทต่างๆ ท่ีสร้างเสร็จแลว้นัน่มีการจดทะเบียนท่ีอยู่อาศยัมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีสร้าง
เสร็จแลว้หรือไม่ บางทีอาจมีการสะสมความตอ้งการซ้ือบา้นในปีถดัไป ท าใหผู้ป้ระกอบการเสียผลก าไร
ส่วนน้ีไป 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนและการขออนุญาต
ก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัเพ่ือการพยากรณ์การ
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ก่อสร้างในปีต่อๆ ไป ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการลงทุนก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจาก
สามารถรองรับความตอ้งการของประชากรท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อาศยัและค านวณปริมาณให้พอเหมาะกบัความ
ตอ้งการของตลาดในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 ศึกษาขอ้มูลสถิติใบอนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544-2555 
 2 ศึกษาขอ้มูลดา้นอุปทานท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพราะแสดงใหเ้ห็นหน่วยบา้น
ท่ีสร้างเสร็จใหม่จริง มีการขอเลขท่ีบา้นเรียบร้อยทั้งบา้นแนวราบและแนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครในปี 
2556 
 3 พยากรณ์การขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี 2557-2560 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการพยากรณ์อุทปทานท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) ในช่วงปี พ.ศ.2544 จนถึง พ.ศ.2555 โดย
รวบรวมขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์กรมท่ีดิน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทย เพ่ือท าการศึกษา โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
1. แบบจ าลองของการศึกษา 

ในการศึกษาอุปทานท่ีอยู่อาศยัท่ีขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนคร้ัง
น้ีไดส้ร้างแบบจ าลองข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยั
สร้างเสร็จจดทะเบียนเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2555  ขอ้มูลดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ พยากรณ์การขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี 2557 -2560 และ 
งานวิจยัน้ีใช้แบบจ าลอง ของ (Malpezzi and Vandell 2002 อา้งถึงใน เกตุวดี สุวรรณชาตรี 2555:32) 
สามารถน าประยุกตส์ร้างแบบจ าลองของอุปทานท่ีอยู่อาศยัได ้ดงัน้ี 

 GPCYQ
tttt

f ,,                     (1) 

โดยท่ี Q
t

คือ อุปทานท่ีอยู่อาศยั   t
 คือ รายไดข้องครัวเรือน C t

คือ ตน้ทุนก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั GPt
 คือ 

นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 
จากสมการขา้งตน้ พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ โดยอาศยัการศึกษาทั้งใน

เชิงทฤษฎี สามารถคาดคะเนความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนและมีเหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี  
1. ผลิตภณัฑภ์าคและจงัหวดั ณ ระดบัราคาคงท่ี (Real GPP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ราคา

คงท่ี  t  
 

ผลิตภณัฑภ์าคและจงัหวดั ณ ระดบัราคาคงท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  t  มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยั กล่าวคือ เม่ือระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน ภายใตภ้าวะท่ีปัจจยั
อื่นๆ คงท่ีแล้วสะท้อนก าลงัซ้ือท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุปทานท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนด้วย ดังนั้นค่า
สัมประสิทธ์ิของมูลค่าผลิตภณัฑภ์ายในเขตกรุงเทพมหานครจึงมากกวา่ศูนย ์

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  tC  
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ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  tC  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยั คือ 
หากดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีค่าสูง จะเป็นการเพ่ิมตน้ทุนสินคา้ (ท่ีอยู่อาศยั) การลงทุนและการผลิตก็จะ
ลดลง ส่งผลใหอุ้ปทานท่ีอยู่อาศยัลดลง ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจึงมีค่าน้อยกว่า
ศูนย ์
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3. นโยบายของรัฐบาล ( tGP )  

0




t

t

GP

Q  

นโยบายของรัฐบาล ( tGP ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยั กล่าวคือ 
ภาครัฐบาลเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัในการกระตุน้ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชากร ส่งผลต่อการ
กระตุน้หรือชะลอการผลิตท่ีอยุ่อาศยัของผูป้ระกอบการ ดงันั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของนโยบายรัฐบาล จึงมีค่า
มากกวา่ศูนย ์

ส าหรับการศึกษาการพยากรณ์ขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี จะแยกแบบจ าลองออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบจ าลองด้านอุปทานการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศยั (Constructions) และ ดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน 
(Newly Complete) โดยการประมาณการจะใชต้วัแปรท่ีมีลกัษณะขอ้มูลปกติ (Level)  

เม่ือเขียนสมการท่ี (1) เป็นแบบจ าลองท่ีตวัแปรมีลกัษณะขอ้มูลปกติ (Level) จะไดส้มการ   

tttttt GPGPnCbnYbanQ  2121  (2) 
โดยท่ี a คือ ค่าคงท่ี 1b  และ 2b คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระแต่ละตวั

กบัตวัแปรตาม tnQ คือ จ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร บา้นเด่ียว บา้น
แฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด และอาคารพาณิชย์ ในรูปลอการิทึม ณ เวลา  t  (หน่วย) ในปี t    tnY  คือ 
มูลค่าผลิตภณัฑภ์าคและจงัหวดั ณ ระดบัราคาคงท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครในรูปลอการิทึม ณ เวลา  t  
(ร้อยละ) tnC  คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างในรูปลอการิทึม ณ เวลา t  tGP1  คือ นโยบายในงานวิจยัน้ีใช้
เป็น Dummy Variable โดยท่ี tGP1  = 1 เม่ือมีนโยบายของรัฐบาลในปีพ.ศ.2544-2550 และ tGP1 = 0 เม่ือ
ไม่เป็นเช่นนั้น tGP2 คือ นโยบายในงานท่ีน้ีใช้เป็นDummy Variable โดยท่ี tGP2 = 1 เม่ือมีนโยบาย
ของรัฐบาลในปี พ.ศ2551-2556 และ tGP2  = 0 เม่ือไม่เป็นเช่นนั้น 
2. วธีิการเก็บขอ้มูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2544 จนถึง ปี พ.ศ.2555 ซ่ึงรายละเอียดของขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัแนวราบและท่ีอยู่อาศยัอาคารสูง ( tQ )เป็น
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การศึกษาในคร้ังน้ีจะใชจ้  านวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยั
แนวราบและท่ีอยู่อาศยัอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละแยกพิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศยั คือ 
หอ้งชุดคอนโดมิเนียม บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย ์โดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูล
อสังหาริมทรัพย ์

2. จ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนแนวราบและอาคารสูง ( tQ ) เป็นตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้จ  านวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยัแนวราบ
และท่ีอยู่อาศยัอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละแยกพิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศยั คือ ห้องชุด
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คอนโดมิเนียม บา้นเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์  โดยใช้แหล่งข้อมูลจากศูนย์ขอ้มูล
อสังหาริมทรัพย ์

3. รายไดข้องครัวเรือน ( tY ) เป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั สะทอ้น
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศญัซ่ึงเป็นสินทรัพยถ์าวร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงของก าลงัซ้ือและการสะสมทรัพย์ในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นลกัษณะรายไดถ้าวรมากกว่า
รายไดปั้จจุบนั   

4. ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ( tC ) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดปริมาณการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยั โดยมีสมมติฐานวา่จะส่งผลในทางลบ เน่ืองจากตน้ทุนการก่อสร้างท่ีสูงข้ึน จะท าให้ความสามารถ
ในการท าก าไรของผู ้ประกอบการลดลง ปริมาณการก่อสร้างใหม่ก็จะลดลงดว้ย มีตวัแปรหลายตวัท่ี
สะทอ้นตน้ทุนการก่อสร้างได ้เช่น อตัราดอกเบ้ีย ค่าแรงขั้นต ่า และค่าวตัถุดิบต่างๆ ท่ีอยู่อาศยัมีลกัษณะ
เป็น Differentiated Product และตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆ อย่างประกอบกนั เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก แรงงาน 
เป็นตน้ งานศึกษาคร้ังน้ีใชด้ชันีราคาวสัดุก่อสร้าง เพ่ือเป็นตวัแทนในการศึกษา โดยใชแ้หล่งขอ้มูล ส านกั
ดชันีการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

5. การเปลี่ยนแปลงมาตรการของรัฐบาล ( tGP ) เป็นปัจจยัอีกตวัหน่ึงท่ีมีบทบาทต่ออุปทาน
ท่ีอยู่อาศยัเช่นเดียวกบัตวัแปรอื่นๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล จะแบ่งวเิคราะห์เดงัน้ี 

การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมี
ผลต่ออุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สมการถดถอยพหุคุณเชิงเส้น (Multiple Linear 
Regression) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลองในสมการ (2)  
 

ผลการวิจัย 
1. วเิคราะห์การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศยัอาคารสูงและแนวราบในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี2557-2560  ท่ีมีผลต่ออุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของอุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 50 เขต โดยท า

การเก็บข้อมูลอุปทานท่ีอยู่อาศัยเฉพาะการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศัยอาคารสูงและ
แนวราบ ระหวา่งปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติรายปีของอุปทานท่ีอยู่อาศัย รายไดค้รัวเรือน ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้างและนโยบายรัฐบาล น ามาค านวณหาค่าพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัในปี พ.ศ.
2557-พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการพยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัในปีถดัไปและน ามาวิเคราะห์โดยวิธีการถดถอย
พหุคุณเชิงเส้น 
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การค านวณค่าสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ของท่ีอยู่อาศยัการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารสูงและแนวราบท่ีรวบรวมขอ้มูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งหมด 50 เขตในระยะเวลา 
12 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 มีผลการศึกษาดงัน้ี 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.060106 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
ซ่ึงค่า R-squared มีค่าเท่ากบั 68.4161 % ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดค้รัวเรือน ( tnY )และ ตน้ทุน
วสัดุก่อสร้าง ( tnC ) ไปในทิศทางเดียวกบัอุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูงแมจ้ะไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความว่าผูบ้ริโภคมีอ านาจเน่ืองจากรายไดข้องครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้
อุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูงเพ่ิมข้ึน ดา้นตน้ทุนวสัดุก่อสร้างก็เช่นกนั ถา้ตน้ทุน
วสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึนไม่มีผลกระทบจ านวนของท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะผลกั
ภาระตน้ทุนก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัผูซ้ื้อได ้ 

ส าหรับนโยบายรัฐบาลทั้งสองช่วงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูง โดยไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประมาณการแบบจ าลองการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูง 
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี -30.12831 20.69784 -1.455626 0.1888 

tnY  0.938603 1.954067 0.480333 0.6456 

tnC  4.745499 3.325800 1.426875 0.1967 

tGP1  -0.056890 0.614296 -0.092611 0.9288 

tGP2  -1.271396 0.541997 -2.345763 0.0514 
     
     R-squared 0.684161   

P–value 0.060106    
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.837196 ซ่ึงมากกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงค่า R-squared มีค่าเท่ากบั 16.6216 % ซ่ึงความสัมพนัธ์ของรายไดค้รัวเรือน 
( tnY ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ตน้ทุน
วสัดุก่อสร้าง ( tnC ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยัแนวราบ หมายความว่า รายไดค้รัวเรือนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยแนวราบเพ่ิมข้ึน และ ทางด้านตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุปทานการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบลดลงโดยไม่มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 2 ผลการประมาณการแบบจ าลองการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบ 
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี 1.139658 1.348344 0.845228 0.4259 

tnY  0.067214 0.127296 0.528014 0.6138 

tnC  0.019277 0.216656 0.088976 0.9316 

tGP1  0.026488 0.040018 0.661913 0.5292 

tGP2  -0.019155 0.035308 -0.542517 0.6043 
     
     R-squared 0.166216   

P–value 0.837196    
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

2. วเิคราะห์การพยากรณ์ท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557 -
2560 ท่ีมีผลต่ออุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของอุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 50 เขต โดยท า
การเก็บขอ้มูลอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน ประเภท คอนโด บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ 
และอาคารพาณิชย ์ระหวา่งปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติรายปีของอุปทานท่ีอยู่อาศัย รายไดค้รัวเรือน ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้างและนโยบายรัฐบาล น ามาค านวณหาค่าพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัในปี พ.ศ.
2557-พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการพยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัในปีถดัไป และน ามาวิเคราะห์โดยวิธีการถดถอย
พหุคุณเชิงเส้น 

การค านวณค่าสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ของท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน 
ประเภท คอนโด บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ทั้งหมด 50 เขตในระยะเวลา 12 ปี    ระหวา่ง พ.ศ.2544-พ.ศ.2555   มีผลการศึกษาดงัน้ี 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่า P-value ของการประมาณการแบบจ าลองท่ีอยู่อาศยัสร้าง
เสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโด มีค่าเท่ากับ 0.000044 ซ่ึงค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 96.2672 % 
หมายความวา่ รายไดค้รัวเรือน ( tnY ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนประเภทคอนโด ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่ารายไดข้องครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้
อุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโดเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน ดา้นตน้ทุน
วสัดุก่อสร้าง ( tnC ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
ประเภทคอนโด โดยไม่อยู่ในระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั
เพ่ิมสูงข้ึน ท าใหอุ้ปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโดลดลง  
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ส าหรับนโยบายรัฐบาลทั้งสองช่วงมีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัคือ ในช่วงแรก ( tGP1 ) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโด อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ช่วงท่ีสอง ( tGP2 ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ
จดทะเบียนประเภทคอนโด ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ นโยบายของรัฐบาลมีส่วนกระตุน้ความ
ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชาชน จึงส่งผลต่อการกระตุน้การผลิตท่ีอยู่อาศยัของผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึน 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประมาณการแบบจ าลองท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโด 
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี -25.51110 8.991602 -2.837214 0.0251 

tnY  2.735286 0.848890 3.222191 0.0146 

tnC  -1.845299 1.444801 -1.277199 0.2423 

tGP1  -0.266185 0.266864 -0.997456 0.3518 

tGP2  0.512143 0.235455 2.175114 0.0661 
     
     R-squared 0.962672 

P–value 0.000044   
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

ตารางท่ี 4 ผลการประมาณการแบบจ าลองท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียว 
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี 1.778726 7.791491 0.228291 0.8259 

tnY  -0.134059 0.735588 -0.182248 0.8606 

tnC  2.176164 1.251963 1.738201 0.1257 

tGP1  0.337726 0.231245 1.460465 0.1875 

tGP2  -0.469101 0.204029 -2.299184 0.0551 
     
     R-squared 0.719438   

P–value 0.041153    
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.041153 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้
เห็นวา่มีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงตวัท่ีสามารถอธิบายอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภท
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บา้นเด่ียวซ่ึงค่า R-squared มีค่าเท่ากบั 71.9438 % หมายความว่า มีความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดยนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งสองช่วงมีความแตกต่างกนั คือ ช่วงแรก ( tGP1 )มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปทาน
ท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียว โดยจะไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท าให้นโยบายของ
รัฐบาลมีส่วนกระตุน้ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชาชน และการผลิตท่ีอยู่อาศยัของผูป้ระกอบการ 
ส่วนนโยบายในช่วงท่ีสอง ( tGP2 ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ
จดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียว โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เพราะพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป 
ท าใหก้ารซ้ือท่ีอยู่อาศยัลดลง ส่งผลให้อุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียวลดลง
เช่นกนั 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประมาณการแบบจ าลองท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นแฝด 
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี -15.20516 29.63583 -0.513067 0.6237 

tnY  -1.205375 2.797895 -0.430815 0.6796 

tnC  8.786868 4.761985 1.845211 0.1075 

tGP1  -0.517403 0.879568 -0.588246 0.5748 

tGP2  -0.744596 0.776048 -0.959471 0.3693 
     
     R-squared 0.737921   

P–value 0.033016    
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

ตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.033016 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถ

อธิบายอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นแฝดได ้มีค่า R-squared มีเท่ากบั 73.7921 % 

หมายความวา่ความสัมพนัธ์ของรายไดค้รัวเรือน ( tnY ) ตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง ( tnC ) และนโยบายรัฐบาล 

ทั้งสองช่วง ( tGP1 และ tGP2 ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด

ทะเบียนประเภทบา้นแฝด อย่างไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.047048 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.ท่ี
สามารถอธิบายอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ได ้มีค่า R-
squared เท่ากบั 70.7502% หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ของรายไดค้รัวเรือน ( tnY ) ในทิศทางเดียวกบั
อุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ อย่างไม่มีล  าดบันยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสะทอ้นว่าเม่ือรายไดค้รัวเรือนเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้อุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
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ประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์เพ่ิมข้ึนและดา้นตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง ( tnC ) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึนและจ านวนของท่ีอยู่อาศยัยงัคงเพ่ิม
สูงข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะผลกัภาระจากตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัผูซ้ื้อได ้ 

 
ตารางท่ี 6 ผลการประมาณการแบบจ าลองท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวนเ์ฮาส์และอาคาร
พาณิชย ์
ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ค่าคงท่ี -27.66725 17.20590 -1.608010 0.1519 

tnY  1.399415 1.624395 0.861499 0.4175 

tnC  2.920984 2.764702 1.056527 0.3258 

tGP1  0.631795 0.510657 1.237219 0.2559 

tGP2  -0.094140 0.450556 -0.208941 0.8404 
     
     R-squared 0.707502   

P–value 0.047048    
หมายเหตุ : * ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

นโยบายของรัฐบาลทั้งสองช่วงมีความแตกต่างกนั คือ ช่วงแรก ( tGP1 )มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ อย่างไม่มีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชน ส่งผลต่อการกระตุน้การผลิตท่ีอยู่อาศยัของผูป้ระกอบการ นโยบายในช่วงท่ีสอง ( tGP2 ) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวน์เฮาส์ และอาคาร
พาณิชย ์อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเพราะพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป ท าให้การซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ของผูซ้ื้อจึงลดลง ส่งผลใหอุ้ปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภททาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์
ลดลงเช่นกนั 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลสถิติใบอนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2555 เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพราะแสดงให้
เห็นถึงหน่วยบา้นท่ีสร้างเสร็จใหม่จริง มีการขอเลขท่ีบา้นเรียบร้อยทั้งบา้นแนวราบและแนวสูงในเขต
กรุงเทพมหานครปี 2556 และพยากรณ์การขออนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี 
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2557-2560 ยอ้นหลงั 12 ปี ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัอาคารสูงและแนวราบ และท่ีอยู่อาศยั
สร้างเสร็จจดทะเบียน ประเภท คอนโด บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Multiple Linear Regression) 

การศึกษาขอ้มูลสถิติท่ีอยู่อาศยั โดยศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต เป็นท่ี
อยู่อาศยัประเภท คอนโด บา้นเด่ียว บา้นแฝด และทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ ท่ีมีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ อุปทานการขอใบอนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์ของรายไดใ้นทิศทางเดียวกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยั คือ เม่ือ
รายไดค้รัวเรือนเพ่ิมข้ึน ท าให้การออกใบอนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 
อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ตน้ทุนวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปทานท่ีอยู่อาศยั คือ 
เม่ือตน้ทุนวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน ท าให้การออกใบอนุญาตก่อสร้าง และท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
ลดลง อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05   
 

อภิปรายผล 
อุปทานการขอใบอนุญาตก่อสร้าง และท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-

2555 ภาคอสังหาริมทรัพยค่์อยๆ เร่ิมฟ้ืนตวั อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาจากจ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดตวั
ใหม่ท่ีค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และภาคอสังหาริมทรัพย์เขา้สู่ภาวะความถดถอย
ในช่วงท่ีเกิดวกิฤตการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2551 ท าให้จ  านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดตวัใหม่
ลดลง รัฐบาลจึงมีนโยบายกระตุน้ ในช่วงปี พ.ศ.2553-2555 ท าใหจ้  านวนท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนอย่างไรก็ตาม 
ยงัไม่อาจระบุไดอ้ย่างชดัเจนวา่ จ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดตวัใหม่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2553-2555 เป็นผล
มาจากนโยบายของรัฐบาล จึงต้องพิจารณาผลของนโยบายของรัฐบาลด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ
ประกอบดว้ย 

วธีิการทางเศรษฐมิติท่ีใชใ้นการพยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัรวมทั้งปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ รายได้
ครัวเรือน และตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง ท่ีส่งผลต่ออุปทานของท่ีอยู่อาศยัประเภทต่างๆ จากการประมาณการ
แบบจ าลองอุปทานท่ีอยู่อาศยั พบวา่ รายไดค้รัวเรือน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปทานท่ีอยู่อาศยั โดยรายได้
ครัวเรือนสะทอ้นกบัก าลงัการซ้ือเพ่ิมข้ึนท าใหอุ้ปทานของท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนดว้ย เม่ือพิจารณาอุปทานของ
ท่ีอยู่อาศยัแต่ละประเภทกบันโยบายของรัฐบาลพบวา่ อุปทานของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั
แนวสูงเพ่ิมข้ึน แมจ้ะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป จึงท าให้
อุปทานของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวสูงเพ่ิมข้ึน อุปทานของการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ีอยู่อาศยัแนวราบลดลง โดยไม่มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายรัฐบาลไม่มีผลกระตุน้
อุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ส าหรับอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
ประเภทคอนโด เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูช้ื้อท่ีนิยมอาคารชุดและใกลก้บัสถานี
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รถไฟฟ้า รวมทั้งปัจจยัของการเก็งก าไรในอาคารชุดของผูป้ระกอบการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทบา้นเด่ียวและบา้นแฝดลดลง นโยบายดงักล่าวไม่มีผล
กระตุน้อุปทานของท่ีอยู่อาศยั และอุปทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์
เพ่ิมข้ึน เป็นผลจากนโยบาลรัฐบาล พ.ศ.2555 กระตุน้ภาษีบา้นหลกัแรก 0% นาน 3 ปี  

ข้อเสนอแนะ 
การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างและท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
1. การพยากรณ์อุปทานท่ีอยูอ่าศยันั้นควรค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล สภาพสังคมและภาวะ

เศรษฐกิจ  
2. การพยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสามารถคาดคะเนถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในอนาคต 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในลกัษณะอื่น ๆ เช่น ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

พยากรณ์อุปทานท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แยกตามท าเลท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยัโดยจะท าให้ทราบถึง
ลกัษณะของอุปทานท่ีอยู่อาศยัไดล้ะเอียดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา 

2. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ประกอบการ เพ่ือเก็บข้อมูล
รายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกบัการคาดคะเนอุปทานท่ีอยู่อาศยัในการก่อสร้างในอนาคต  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเป็นท่ียอมรับ การ

ส่ือสาร วสัดุอุปกรณ์ และ การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงานของพยาบาลไทยในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (2) คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทย และ (3) อิทธิพลของปัจจยัภายในต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลไทย กลุ่มตวัอยา่ง เป็นพยาบาลไทยท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ของรัฐและเอกชน ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีท่ีอยูทุ่กคนและยินดีให้
ความร่วมมือในการวิจยัจ านวน 100 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง ประกอบดว้ย 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 ปัจจยัภายใน ตอนท่ี 3 
คุณภาพชีวิตการท างาน มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบั ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เท่ากบั 0.980 0.954 และ 
0.975 ตามล าดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตวัแปรเป็นขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบวา่ พยาบาลไทย (1) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (2) คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (3) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การเป็นท่ียอมรับ วสัดุอุปกรณ์ และการส่ือสารมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทย โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมไดร้้อยละ 64.30 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
ค าส าคัญ คุณภาพชีวิตการท างาน พยาบาลไทย 
 
Abstract 

 The purposes of this quantitative research were: (1) to study internal factors including: 

recognition,  communication, equipment/materials, and promotional career laddering of Thai 

nurses at Chicago, State of Illinois, United State of America, (2) to explore quality of the 

working life of Thai nurses, and (3) to find the effects of internal factors  on the quality of the 

working life of Thai nurses. The sample comprised 100 Thai nurses worked at hospitals, 

nursing home and the Faculty of Nursing in Chicago. They were selected by purposive 

sampling. Questionnaires were used as research tool and consisted of three sections: (1) 

personal data (2) internal factors and (3) quality of the working life. The reliability of the 

scale, the second, and the third section were 0.980, 0.954, and 0.975 respectively. Data were 

analyzed by frequency, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

  The results were as follows. (1) Thai nurses rated their internal factors at the high 

level. (2) They rated their quality of working life at the high level. Finally, (3) recognition, 
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equipment/materials, and communication predicted the quality of working life of Thai nurses. 

These predictors accounted for 64.30%    (R
2
= 0.643, p < 0.001).     

  

Keywords: Quality of working life, Thai nurse 

 
บทน า 

การท างานเป็นส่ิงส าคญัหน่ึงในชีวิตมนุษย ์บุคคลจะใชเ้วลาในการท างานถึงหน่ึงในสามของเวลาในแต่ละ
วนัหรือมากกวา่ ท าใหบุ้คคลไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ือน าไปจดัหาส่ิงจ าเป็นหรือปัจจยัส่ี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
พ้ืนฐานของชีวิต รวมทั้งจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อชีวิต ทั้งยงัท าใหบุ้คคล
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นสูงของชีวิต ไดแ้ก่ การไดรั้บความรัก ความรู้สึกเป็นเจา้ของ การไดรั้บการ
ยกยอ่งชมเชย และการประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งผลให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายขององคก์าร คุณภาพชีวิตการท างานมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงบญัญติัวา่  
“การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนตอ้งเป็นไปเพ่ือผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความ
คุม้ค่า โดยใหข้า้ราชการปฏิบติัราชการอยา่งมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” และใหส้ านกังาน ก.พ. “มี
อ านาจหนา้ท่ีส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ใหค้ าปรึกษาแนะน า และด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการและการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ” ส านกังาน ก.พ. จึงไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2554-2556 และเวียนแจง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบและถือปฏิบติัต่อไป 
(ส านกังาน ก.พ., 2553) 

ผูบ้ริหารองคก์ารจึงควรใหค้วามสนใจและเอาใจใส่คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เพ่ือใหเ้ป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาองคก์าร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหาร เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและ
เกียรติภูมิสามารถสร้างงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดวงจนัทร์  ทิพยปรีชา และพลูสุข  หิงคานนท,์ 2549) 
ผูบ้ริหารองคก์ารพยาบาลตอ้งด าเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพใหสู้งข้ึน เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพ
เป็นบุคลากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด และรับผิดชอบการดูแลผูใ้ชบ้ริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัทุก
ประเภท แต่ปัจจุบนัมีภาวะขาดแคลนพยาบาลอยา่งมาก ปี พ.ศ. 2553 มีจ านวนการใชบ้ริการ 175,990,528 คร้ัง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ท าใหพ้ยาบาลวิชาชีพมีภาระงานมากข้ึน อาจท าใหคุ้ณภาพชีวิต
การท างานท่ีไม่ดี การปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายและพนัธกิจของ
องคก์ารได ้ทั้งยงัอาจเกิดความเหน่ือยหน่ายในงานและสุขภาพไม่ดี ขาดงานและลาออกในท่ีสุด ส่งผลใหเ้กิดภาวะ
ขาดแคลนมากข้ึน สถานบริการสาธารณสุขเสียโอกาสในการแข่งขนั ตอ้งสูญเสียงบประมาณและเวลาในการสรร
หา คดัเลือก และฝึกอบรมมาก ผลการวิจยัของ The Advisory Board Company (2000 อา้งถึงใน บุญใจ ศรีสถิตยน์รา
กรู,  2550) พบวา่ค่าใชจ่้ายในการสรรหาและพฒันาพยาบาลใหม่ 1 คน เท่ากบั 42,000 ดอลล่าร์สหรัฐ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีองคก์ารทุกแห่ง จะตอ้งพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพใหดี้ เพ่ือใหค้งอยูใ่นงานและยึด
มัน่ผกูพนัต่อองคก์าร โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึง O’Brien-Pallas and  Bauman 
(1992) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเป็นท่ียอมรับ ปัจจยัสงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การส่ือสาร ปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ วสัดุ
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อุปกรณ์ ปัจจยัการบริหารงาน ไดแ้ก่ การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน และ 2) ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ความ
ตอ้งการระบบสุขภาพของผูป่้วย นโยบายสุขภาพ และตลาดแรงงาน นอกจากนั้น Huse and Cummings (1985) ยงั
กล่าววา่คุณภาพชีวิต ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของงาน 8 ดา้น ไดแ้ก่  1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม 2) สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3) การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 5) ความสมัพนัธ์ท่ีดีในองคก์าร 6) ลกัษณะการบริหารงาน 7) ความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการท างาน และ 8) ความภาคภูมิใจในองคก์าร 

จากความส าคญัของคุณภาพชีวิตการท างานดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพยาบาลไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยในนครชิคา
โก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตพยาบาลไทยใหดี้ข้ึน เพราะประเทศ
สหรัฐอเมริกามีวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือท่ีแตกต่างจากประเทศไทยมาก ทั้งยงัมีความแตกต่างของภาษาท่ี
ใชใ้นการส่ือสาร ความแตกต่างดงักล่าวอาจท าใหพ้ยาบาลไทยไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน สห
สาขาวิชาชีพ หรือผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลใหมี้ความเครียด วิตกกงัวล และกลวัท่ีจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น อาจส่งผลใหคุ้ณภาพ
ชีวิตการท างานลดลง นอกจากน้ียงัอาจไม่ไดรั้บการส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพเท่าพยาบาลอเมริกนัหรือ
พยาบาลวิชาชีพท่ีใชภ้าษาองักฤษไดค้ล่อง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทย 
จะใหแ้นวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยใหดี้เทียบเท่าหรือดีกวา่พยาบาลต่างชาติ 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคม อนัจะน าไปสู่ช่ือเสียงของประเทศชาติต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1.   เพ่ือศึกษาปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเป็นท่ียอมรับ การส่ือสาร วสัดุอุปกรณ์ และการส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในงานของพยาบาลวิชาชีพไทยในนครชิคาโก   รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.   เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายในต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยในนครชิคาโก รัฐ

อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สมตฐิานการวจิยั 

ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเป็นท่ียอมรับ การส่ือสาร วสัดุอุปกรณ์ และการส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
งานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดงั
ภาพ 1  
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
วธีิการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1.1 ประชากร เป็นพยาบาลไทยท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ของ

รัฐและเอกชนในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 125 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง เป็นพยาบาลไทยท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์
ของรัฐและเอกชน ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีท่ีอยูทุ่กคนและยินดีใหค้วามร่วมมือใน
การวิจยัจ านวน 100 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในวจิัย เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นขอ้ค าถามชนิดเลือกตอบและเติมค าในช่องวา่ง จ านวน 9 ขอ้  
    ตอนที่ 2 ปัจจยัภายใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การเป็นท่ียอมรับ 4 ขอ้ 2) การส่ือสาร 6 ขอ้ 3) วสัดุ

อุปกรณ์ 4 ขอ้ และ 4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 6 ขอ้ จ านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามชนิดเลือกตอบ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนการตอบ 5-1 ตามล าดบั แปล
ผลคะแนนจากค่าเฉล่ีย 5 ระดบั ดงัน้ี คะแนน  4.50-5.00 สูงท่ีสุด คะแนน 3.50-4.49 สูง คะแนน 2.50-3.49 ปาน
กลาง คะแนน 1.50-2.49 ต ่า คะแนน 1.00-1.49 ต ่าท่ีสุด 

    ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างาน 9 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ชีวิตการท างานท่ีมีความสุข 6 ขอ้ 2) ความพึง
พอใจต่อค่าตอบแทน 4 ขอ้ 3) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 4 ขอ้ 4) ความพึงพอใจต่อการพฒันาความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 3 ขอ้ 5) ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 3 ขอ้ 6) ความพึง
พอใจต่อความสัมพนัธ์ในองคก์าร 3 ขอ้ 7) ความพึงพอใจต่อลกัษณะการบริหารงาน 6 ขอ้ 8) ความพึงพอใจต่อ

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัภายใน 
การเป็นท่ียอมรับ 
การส่ือสาร 
วสัดุอุปกรณ์ 
การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 
(O’Brien-Pallas and Bauman, 
1992) 

ตวัแปรตาม 
คุณภาพชีวติการท างาน 
ชีวิตการท างานท่ีมีความสุข 
ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทน 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 
ความพึงพอใจต่อการพฒันาความรู้ความสามารถใน
การฏิบติังาน      
ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
ความพึงพอใจต่อความสมัพนัธ์ในองคก์าร  
ความพึงพอใจต่อลกัษณะการบริหารงาน  
ความพึงพอใจต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  
ความภาคภูมิใจในองคก์าร 
(Huse and Cummings, 1985) 
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ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 7 ขอ้และ 9) ความภาคภูมิใจในองคก์าร 3 ขอ้ จ านวนทั้งส้ิน 39 ขอ้ เป็นขอ้
ค าถามชนิดเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่พึงพอใจมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนการตอบ 
5-1 ตามล าดบั แปลผลคะแนนจากค่าเฉล่ีย 5 ระดบั ดงัน้ี คะแนน  4.50-5.00 สูงท่ีสุด คะแนน 3.50-4.49 สูง คะแนน 
2.50-3.49 ปานกลาง คะแนน 1.50-2.49 ต ่า คะแนน 1.00-1.49 ต ่าท่ีสุด 
      ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ไดค่้าดชันีความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เท่ากนั 0.90 น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพยาบาลไทย นครชิคาโก รัฐ
อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 27 คน ไดค่้าความเท่ียงของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เท่ากบั 0.980  0.954 และ 0.975 ตามล าดบั 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษยข์องสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ส่งจดหมายขอความร่วมมือในการวิจยั แบบสอบถาม เอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ถึงกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์และติดตามทวงถามดว้ยตนเองเม่ือผา่นก าหนดการส่ง
แบบสอบถามคืน 1 สปัดาห์ ไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 100 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ของ
แบบสอบถามทั้งหมด และจดัเตรียมขอ้มลูเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 

การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจดัท าจดหมายขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการตอบแบบสอบถาม โดยไม่ระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถาม การส่ง
แบบสอบถามกลบัคืนโดยใส่ซองท่ีแนบปิดผนึกส่งกลบัทางไปรษณีย ์การเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบัโดยไม่อา้งอิงถึง
บุคคลใดๆ การมีสิทธ์ิปฏิเสธการตอบแบบสอบถามหรือหยดุตอบเม่ือไม่พอใจ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน การน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม และเอกสารแสดงการยินยอมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั เพ่ือใหล้ง
นามแสดงความยินยอมในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ และผูวิ้จยัพร้อมจะใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมหากผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Stepwise multiple regression analysis 
ผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  พยาบาลไทยส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 61ปี 72%  เพศหญิง 96% สถานภาพสมรสคู่ 
55% มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 58%  มีรายได ้ $8,001- $9,000  39% มีต าแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ 74% 
มีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานเฉล่ีย  22.07 ปี (SD=10.45 ปี) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงาน  
21-30 ปี 37% ปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลของรัฐ 56% และปฏิบติังานท่ีแผนกงานผูป่้วยหนกัและงานหอ้งผา่ตดั
จ านวนใกลเ้คียงกนั 21% และ 20% ตามล าดบั 

2. ปัจจยัภายใน พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง 
โดยดา้นวสัดุอุปกรณ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด การเป็นท่ียอมรับมีค่าเฉล่ียรองลงมา และการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัภายในโดยรวมและรายดา้น (n=100) 
ปัจจยัภายใน x  SD ระดบั 

การเป็นท่ียอมรับ 4.06 0.64 สูง 
การส่ือสาร 3.99 0.59 สูง 
วสัดุอุปกรณ์ 4.34 0.59 สูง 
การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 3.77 0.75 สูง 

โดยรวม 4.01 0.54 สูง 

 
3.  คุณภาพชีวติการท างาน พยาบาลไทยมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัสูง โดยดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ารมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นความพึงพอใจต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การท างานและดา้นชีวิตการท างานท่ีมีความสุขมีค่าเฉล่ียรองลงมาตามล าดบั และดา้นความพึงพอใจต่อลกัษณะการ
บริหารงานมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายดา้น (n=100) 

คุณภาพชีวิตการท างานดา้น x  SD ระดบั 
ชีวิตการท างานท่ีมีความสุข 4.28 0.66 สูง 
ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทน 4.21 0.69 สูง 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 4.09 0.64 สูง 
ความพึงพอใจต่อการพฒันาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

4.17 0.61 สูง 

ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 4.21 0.59 สูง 
ความพึงพอใจต่อความสมัพนัธ์ในองคก์าร 4.17 0.61 สูง 
ความพึงพอใจต่อลกัษณะการบริหารงาน 3.88 0.69 สูง 
ความพึงพอใจต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 4.35 0.62 สูง 
ความภาคภูมิใจในองคก์าร 4.43 0.57 สูง 

โดยรวม 4.19 0.51      สูง 

 
4. อทิธิพลของปัจจยัภายในต่อคุณภาพชีวติการท างาน ปัจจยัภายในโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกใน

ระดบัสูงกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพยาบาลไทย (r = 0.782) ปัจจยัภายในรายดา้นทุกดา้นมีความ 
สมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพยาบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 โดยการเป็นท่ียอมรับมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงท่ีสุด (r = 0.702) และการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าท่ีสุด (r = 0.605) ดงัตาราง 3  
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    ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การเป็นท่ียอมรับ วสัดุอุปกรณ์ และการส่ือสารมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาลไทย โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมได ้64.30% ตามล าดบัดงัน้ี 
การเป็นท่ียอมรับมีอิทธิพลเป็นล าดบัแรก 49.30% วสัดุอุปกรณ์มีอิทธิพลเป็นล าดบัสอง 12.60% และการส่ือสารมี
อิทธิพลเป็นล าดบัสาม 2.30% อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ดงัตาราง 4  
 
ตาราง 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของ พยาบาลไทย (n=100) 

ปัจจยัภายใน คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
R p ระดบั 

การเป็นท่ียอมรับ 0.702 .000 สูง 
การส่ือสาร 0.682 .000 สูง 
วสัดุอุปกรณ์ 0.657 .000 สูง 
การส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน 0.605 .000 สูง 

โดยรวม 0.782 .000 สูง 

 
ตาราง 4 อิทธิพลของปัจจยัภายในต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทย (n=100) 

ปัจจยัภายใน B Beta R2 R2 Change 

การเป็นท่ียอมรับ 2.860 0.364 0.493 0.493 
วสัดุอุปกรณ์ 2.972 0.350 0.619 0.126 
การส่ือสาร 1.318 0.230 0.643 0.023 
Constant = 33.901 F=57.589 p = .000      

 
สามารถเขียนสมการคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี 

คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทย = 33.901+2.860การเป็นท่ียอมรับ+2.972วสัดุอุปกรณ์+1.318การส่ือสาร 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัภายใน พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 4.01, SD = 
0.54) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยดา้นวสัดุอุปกรณ์มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด การเป็นท่ียอมรับ การส่ือสารมีค่าเฉล่ียรองลงมาตามล าดบั และการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงานมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี  

1.1  วสัดุอุปกรณ์ พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 
4.34, SD = 0.59) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อวสัดุอุปกรณ์รายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2067 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งพฒันาบริการใหมี้คุณภาพเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหผู้ใ้ชบ้ริการและบริษทัประกนั
สุขภาพ ประกอบกบัรัฐส่วนใหญ่ก าหนดใหโ้รงพยาบาลท่ีตอ้งการเบิกเงินจากโครงการ Medicaid และ Medicare 
ตอ้งผา่นการรับรองคุณภาพจาก JCAHO ซ่ึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมแนวทางการบริหาร
จดัการและส่ิงอ านวยความสะดวก (Wikipedia, 2014) วสัดุอุปกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
โรงพยาบาลจะตอ้งจดัใหมี้พอเหมาะและพร้อม เพ่ือใหก้ารด าเนินการมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลทุกแห่งจึงตอ้ง
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้พียงพอตามมาตรฐานดงักล่าว นอกจากนั้นการบริการยงัมีลกัษณะท่ีไม่สามารถจบั
ตอ้งไดก่้อนการซ้ือ (intangibility) (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2545) โรงพยาบาลจึงพยายามท าใหบ้ริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้
(tangibles) โดยจดัใหมี้สถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เพียงพอ พร้อมใช ้สะอาด ปลอดภยั ทนัสมยั เพ่ือดึงดูด
ใจผูใ้ชบ้ริการ จึงท าใหมี้วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช ้ทนัสมยั พยาบาลไทยจึงมีความคิดเห็นต่อวสัดุอุปกรณ์ราย
ขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง  
   1.2  การเป็นที่ยอมรับ พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อการเป็นท่ียอมรับอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเป็น
อนัดบัสอง ( X =4.06,  SD=0.64) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อการเป็นท่ียอมรับรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสูงอายแุละวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง มีอายมุากกวา่ 61 ปี 72% รองลงมามีอาย ุ 51-60 ปี 
12%  จึงมีวฒิุภาวะสมบูรณ์ทุกดา้น มีความรับผิดชอบ ประสบความส าเร็จในชีวิต มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น (ทศันา 
บุญทอง, 2553) มีการศึกษาสูงระดบัปริญญาตรี 58% ปริญญาโท 18%ปริญญาเอก 1% และมีระยะเวลาปฏิบติังาน
ในหน่วยงานเฉล่ีย  22.07 ปี (SD = 10.45 ปี) จึงมีความรู้ความสามารถและทกัษะสูง สามารถปฏิบติังานใหเ้กิดผล
สมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย จึงไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ประกอบกบัปัจจุบนัมีภาวะขาดแคลนพยาบาล องคก์ารจึงให้
ความส าคญักบัการใหร้างวลัแก่บุคลากรเพ่ือด ารงรักษาบุคลากรไวใ้นองคก์าร (Gibson and others, 2009) 
ผูบ้งัคบับญัชาจึงใหค้วามส าคญักบัการใหก้ารยอมรับ นอกจากนั้นสถาบนัรับรองคุณภาพยงัก าหนดมาตรฐาน
เก่ียวกบัการบริหารองคก์ารไว ้โดยก าหนดใหผู้น้ ามีหนา้ท่ีบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Joint 
Commission International อา้งถึงใน จุฑาทิพย ์นนัทวินิตย ์ และเรณุการ์ ทองค ารอด, 2555) ผูน้ าจึงใหค้วามส าคญั
กบัการยอมรับเพ่ือท าใหบุ้คลากรตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เกิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน นอกจากนั้นส่วน
ใหญ่ 92% ยงัมีรายไดค่้อนขา้งสูงมากกวา่ $7,001  แสดงใหเ้ห็นวา่ไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร พยาบาลไทยจึงมี
ความคิดเห็นต่อการเป็นท่ียอมรับรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง  
 1.3 การส่ือสาร พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสาม  
( X =3.99, SD=0.59) เน่ืองจากมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะภาษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีสองของพยาบาลไทย แต่ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงจึงมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  มี
ระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานเฉล่ีย  22.07 ปี (SD = 10.45 ปี) ประสบการณ์การท างานและการด ารงชีวิตอยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกานานท าใหมี้ทกัษะการส่ือสารดี นอกจากนั้นยงัปฏิบติังานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพซ่ึงตอ้ง
ปฏิบติังานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งสมาชิกทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือน ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจ ประกอบกบัมาตรฐานการจดัการสารสนเทศและการส่ือสารก าหนดใหมี้การจดัการสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (จุฑาทิพย ์นนัทวินิตย ์ และเรณุการ์ ทองค ารอด, 2555) โรงพยาบาลจึงด าเนินการตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยก าหนดระบบและกระบวนการส่ือสารไวช้ดัเจน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
ใหบ้ริการพยาบาล เช่น ระบบการบนัทึกขอ้มูลการพยาบาลดว้ยคอมพิวเตอร์ และเช่ือมโยงฐานขอ้มลูต่างๆ เขา้
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ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถดึงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ของโรงพยาบาลมาใชไ้ดโ้ดยสะดวก ส่งผลใหพ้ยาบาลไทยส่ือสาร
ไดถ้กูตอ้งชดัเจนและไดรั้บขอ้มลูท่ีเพียงพอ พยาบาลไทยจึงมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัสูง  
 1.4 การส่งเสริมความก้าวหน้าในงาน พยาบาลไทยมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงาน
อยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ( X = 3.77, SD = 0.75) เน่ืองจากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความกา้วหนา้
ในงานรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่มีต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 74% มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีต าแหน่ง
ผูต้รวจการพยาบาลและผูจ้ดัการพยาบาล 5% และ 9% ตามล าดบั แสดงวา่พยาบาลไทยไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งไม่
มากนกั อาจเป็นเพราะต าแหน่งบริหารมีจ านวนนอ้ย จึงมีบุคลากรจ านวนมากท่ีไดรั้บการส่งเสริมความกา้วหนา้
นอ้ยและบางคนไม่เคยไดรั้บเลย การส่งเสริมความกา้วหนา้เป็นรางวลัท่ีผูบ้ริหารจะใหแ้ก่บุคลากรท่ีมีความสามารถ
ในการปฏิบติังาน (performance) และอาวโุส (Gibson, Ivancevich, Donnelly and Konopaske, 2009) องคก์ารจึง
ด าเนินการไดจ้ ากดัเพ่ือใหมี้บุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงานจึงมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด แต่มีการก าหนดมาตรฐานคุณวฒิุและการฝึกฝนของบุคลากรไวใ้นมาตรฐานโรงพยาบาล  เพ่ือใหมี้บุคลากร
ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ และมีทกัษะต่างๆ ตามความตอ้งการขององคก์าร และใหโ้อกาสบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร และศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือความกา้วหนา้ (จุฑาทิพย ์นนัทวินิตย ์ และเรณุการ์ ทองค า
รอด, 2555) โรงพยาบาลจึงตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานดงักล่าว พยาบาลไทยจึงมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในงานรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง   
 2. คุณภาพชีวติการท างาน พยาบาลไทยมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (X = 4.19, SD = 
0.51) สอดคลอ้งกบัณภทัร เดชไกรสร (2552) ญานิศา ล้ิมรัตน ์(2549) และศิริพร จิรวฒันก์ลุ และคนอ่ืนๆ (2556) 
เน่ืองจากพยาบาลไทยมีคุณภาพชีวิตการท างานรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความ
ภาคภูมิใจในองคก์ารมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นความพึงพอใจต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานและดา้นชีวิต
การท างานท่ีมีความสุขมีค่าเฉล่ียรองลงมาตามล าดบั และดา้นความพึงพอใจต่อลกัษณะการบริหารงานมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
    2.1 คุณภาพชีวติการท างานด้านความภาคภูมใิจในองค์การ อยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X = 
4.43, SD = 0.57) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่ปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลของรัฐ คนไทยมีค่านิยมท่ีดีต่อการเป็นขา้ราชการ ทั้งยงัมีความคิดเห็นต่อการเป็นท่ียอมรับในระดบัสูง
แสดงวา่ไดรั้บการยอมรับ การตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาสูง นอกจาก 
นั้นยงัมีรายไดค่้อนขา้งสูง ส่วนใหญ่ 92%  มีรายไดม้ากกวา่ $7,001 จึงมีความรักความผกูพนัในองคก์าร ประกอบ
กบัพยาบาลวิชาชีพยงัมีประสบการณ์การท างานท่ียาวนาน มีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานเฉล่ีย  22.07 ปี (SD = 
10.45 ปี) คนท่ีท างานในองคก์ารนานจะมีความยึดมัน่ผกูพนัในองคก์าร จึงแสดงออกโดยการยอมรับเป้าหมาย 
ค่านิยมและระเบียบปฏิบติั ท าใหบุ้คคลรู้สึกมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์าร รู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ภกัดีต่อองคก์าร 
ตอ้งการคงอยูใ่นองคก์าร และตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร เตม็ใจท่ีจะอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จขององคก์าร และ
ภาคภูมิใจในองคก์าร (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2550) จึงมีความภาคภูมิใจในองคก์ารสูง   
 2.2 คุณภาพชีวติการท างานด้านความพงึพอใจต่อความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างานอยูใ่น
ระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสอง (X = 4.35, SD = 0.62)  เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2069 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ 55% เกือบทั้งหมด 96% เป็นเพศหญิง ตอ้งรับผิดชอบดูแล
ครอบครัวดว้ยเพราะสงัคมไทยถือวา่เพศหญิงมีบทบาทส าคญัในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและรับผิดชอบงาน
บา้น (ศรีประภา ชยัสินทพ, 2547) ประกอบกบัส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ 74% ตอ้งปฏิบติังานในเวลาท่ีแตกต่าง
จากสมาชิกในครอบครัว ตอ้งใชเ้วลาทั้งในการท างานและการดูแลครอบครัว แต่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานใน
หน่วยงานนานจึงสามารถปรับตวัไดดี้สามารถจดัสรรเวลาเพ่ือใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวักบัชีวิตการ
ท างาน  จึงมีความพึงพอใจต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานสูง แตกต่างจากอญัชนา เสมอภาค (2555) ซ่ึง
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทัว่ไปมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิต
ส่วนตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งมีวยัแตกต่างกนั ถลุ่มตวัอยา่งน้ีอยูใ่นวยัผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่
มีอายมุากกวา่ 61 ปี 72% กลุ่มตวัอยา่งของอญัชนาอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี 45.40%   
 2.3 คุณภาพชีวติการท างานด้านความพงึพอใจต่อชีวติการท างานที่มคีวามสุขอยูใ่นระดบัสูงและมี
ค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสาม (X = 4.28, SD = 0.66) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง 
เพราะมีความคิดเห็นต่อวสัดุอุปกรณ์และการเป็นท่ียอมรับอยู่ในระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียสูงสองอนัดบัแรก ( X = 
4.34,  SD = 0.59 และ X = 406, SD = 0.64 ตามล าดบั) แสดงวา่โรงพยาบาลมีการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ
และพร้อมใช ้จึงสามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก ไม่เหน็ดเหน่ือย ผูบ้งัคบบญัชา และเพ่ือนร่วมงานใหก้ารยอมรับ 
ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง จึงมีความสุขในการท างาน มีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานเฉล่ีย 22.07 ปี 
(SD = 10.45 ปี) จึงมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานสามารถท างานร่วมกนัไดดี้ ประกอบกบัส่วนใหญ่ปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการจดัการองคก์าร โดยเฉพาะการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก
และความปลอดภยั จึงมีผลใหพ้ยาบาลวิชาชีพท างานดว้ยความสุข มีความพึงพอใจในการท างาน จึงมีชีวิตการ
ท างานท่ีมีความสุขสูง แตกต่างจากอญัชนา เสมอภาค (2555) ซ่ึงพบวา่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทัว่ไปมีความสุข
ทางกาย อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองจากโรงพยาบาลทัว่ไปมีภาระงานมากและมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกนอ้ยกว่านครชิคาโก   
 2.4 คุณภาพชีวติการท างานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงานและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัสูง
และมีค่าเฉล่ียเท่ากนัเป็นอนัดบัส่ี (X = 4.21, SD = 0.59 และ 0.69 ตามล าดบั) เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความพึง
พอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่ปฏิบติังานในโรงพยาบาลรัฐมีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงาน
เฉล่ีย 22.07 ปี (SD = 10.45 ปี) จึงเห็นความมัน่คงของงาน มีการศึกษาอยา่งต ่าระดบัปริญญาตรีจึงมีความรู้
ความสามารถและทกัษะสูงตามความตอ้งการของหน่วยงาน จึงเช่ือวา่ตนเองไม่มีโอกาสท่ีจะถกูออกจากงาน 
นอกจากนั้นโรงพยาบาลในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ยงัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานคุณวฒิุและการฝึกฝนของ
บุคลากร (จุฑาทิพย ์นนัทวินิตย ์ และเรณุการ์ ทองค ารอด, 2555) พยาบาลไทยจึงพึงพอใจต่อความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในงานสูง สอดคลอ้งกบัพบัพลึง ใจ๋คอดี และกญัญดา ประจุศิลป (2553) ณฐัปภสัญ ์พฒันโพธ์ิ (2553) 
และ อญัชนา เสมอภาค (2555) ซ่ึงพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความ 
กา้วหนา้อยูใ่นระดบัสูง  
 ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยู่
ในระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่มีรายไดค่้อนขา้งสูง รายได ้$7,001-$9,000 (70%) รายได ้ $9,001-$10,000 (9%) และ
มากกวา่ $10,001 (13%) จึงมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนสูง แตกต่างจากการศึกษาของ อมรา มโนยศ (2552) 
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และอญัชนา เสมอภาค (2555) ซ่ึงพบวา่ พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทน
อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองจากประเทศไทยจ่ายค่าตอบแทนใหพ้ยาบาลวิชาชีพต ่ากวา่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
มีภาระงานมากกวา่เพราะผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนมากจึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
 2.5 คุณภาพชีวติการท างานด้านความพงึพอใจต่อการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานและ
ความสัมพันธ์ในองค์การอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเท่ากนัเป็นอนัดบัหา้ (X = 4.17,SD = 0.61) เน่ืองจากพยาบาล
ไทยมีความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะส่วนใหญ่มีการศึกษาทุกระดบัทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก แสดงวา่ไดรั้บการพฒันาความรู้ ประกอบกบัองคก์ารพยาบาลของรัฐอิลลินอยส์ (Illinois General 
Assembly, 2014) ก าหนดใหพ้ยาบาลทุกคนตอ้งต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภทุ์ก 2 
ปี โดยจะตอ้งมีการศึกษาต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 20 CEU โรงพยาบาลจึงใหพ้ยาบาลวิชาชีพเขา้รับการอบรมเป็นระยะๆ 
นอกจากน้ีสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ยงัจดัประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะ
ใหก้บัพยาบาลไทยและพยาบาลต่างชาติ  พยาบาลไทยจึงพึงพอใจต่อการพฒันาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานสูง สอดคลอ้งกบัอญัชนา เสมอภาค (2555) อมรา มโนยศ (2552) ซ่ึงพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพอยูใ่นระดบัสูง  

ความพึงพอใจดา้นความสมัพนัธ์ในองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยู่
ในระดบัสูง  เพราะพยาบาลไทยมีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานนานเฉล่ีย 22.07 ปี (SD = 10.45 ปี) จึงมีความ
สนิทสนมกบัเอพ่ือนร่วมงาน ทั้งยงัมีความคิดเห็นต่อการเป็นท่ียอมรับสูง แสดงวา่ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ประกอบกบัการมอบหมายงานในวิชาชีพการพยาบาลจะมีลกัษณะเป็นทีม สมาชิก
ในทีมตอ้งท างานประสานกนั มีการติดต่อส่ือสารท่ีดี และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  พยาบาลไทยมีความพึงพอใจต่อ
ความสมัพนัธ์ในองคก์ารสูง สอดคลอ้งกบัอญัชนา  เสมอภาค (2555)  ซ่ึงพบวา่ พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดา้นความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
                 2.6 คุณภาพชีวติการท างานด้านความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบั
หก (X = 4.09, SD = 0.64) เน่ืองจากความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง  เพราะส่วนใหญ่ท างานใน
โรงพยาบาล 93% และหอผูป่้วย 91% โรงพยาบาลและหอผูป่้วยตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการพฒันาคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผูป่้วย และมาตรฐานการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั (JCI อา้งถึงใน จุฑา
ทิพย ์นนัทวินิตย ์และเรณุการ์ ทองค ารอด, 2555) หอผูป่้วยจึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหผู้ป่้วย
ปลอดภยั ประกอบกบัปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงการจดัตารางปฏิบติังานจากรูปแบบอนุรักษ ์8 ชัว่โมงต่อเวร เป็น
แบบยืดหยุน่โดยปรับเวลาเร่ิมงานและเลิกงาน เป็นเวรละ 12 ชัว่โมง และท างานนอ้ยกวา่ 40 ชัว่โมง/สปัดาห์ เพ่ือให้
มีบุคลากรเพียงพอ (Heidenthal,  2004)  จึงท าใหพ้ยาบาลไทยมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มสูง แตกต่างจาก
การศึกษาของ ประไพ ศรีแกว้ (2553)  ซ่ึงพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีท างาน
ถกูสุขลกัษณะและปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะวดัความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มต่างกนั การศึกษาน้ีวดั
ความพึงพอใจต่อชัว่โมงการท างาน ความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน การเลือกเวลาปฏิบติังานและความปลอดภยัต่อ
สภาพแวดลอ้ม ส่วนประไพ ศรีแกว้ (2553) วดัความพึงพอใจต่อความปลอดภยัดา้นกายภาพ   

2.7 คุณภาพชีวติการท างานด้านความพงึพอใจต่อลกัษณะการบริหารงานอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด ( = 3.88, SD = 0.69) เน่ืองจากความพึงพอใจรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง เพราะพยาบาลไทยมีความคิดเห็น

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2071 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ต่อวสัดุอุปกรณ์ การเป็นท่ียอมรับ การส่ือสาร และการส่งเสริมความกา้วหนา้ในงานอยูใ่นระดบัสูง แสดงวา่การ
บริหารงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ท าใหมี้วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ท างานไดส้ะดวก การเป็นท่ียอมรับท าใหมี้
ความมัน่ใจสามารถตดัสินใจไดดี้ การส่ือสารดีท าใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท างานและการตดัสินใจไดดี้ การ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในงานแก่บุคลากรทุกคน แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
สูง นอกจากน้ียงัมีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานเฉล่ีย  22.07 ปี (SD = 10.45 ปี) มีอายมุากกวา่ 61 ปี 72% และ
การปฏิบติัการพยาบาลมีลกัษณะเป็นทีมตอ้งมีความรับผิดชอบและตดัสินใจร่วมกนั จึงมีความพึงพอใจต่อลกัษณะ
การบริหารงานสูง แตกต่างจากพบัพลึง  ใจ๋คอดี และกญัญดา  ประจุศิลป (2553) ซ่ึงพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นความมีประชาธิปไตยในงานอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะวฒันธรรมต่างกนัประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหค้วามส าคญักบัประชาธิปไตยและเสรีภาพมากกวา่ประเทศไทย 
 3. อทิธิพลของปัจจยัภายในต่อคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลไทย   

    ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การเป็นท่ียอมรับ วสัดุอุปกรณ์และการส่ือสารมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมของพยาบาลไทย โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมได ้64.30%  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยับางส่วน เน่ืองจากพยาบาลไทยมีความคิด
เห็นต่อปัจจยัภายในทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยัภายในทั้งสามดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพยาบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

   เม่ือพิจารณาปัจจยัภายในรายดา้น พบวา่ การเป็นท่ียอมรับมีอิทธิพลเป็นล าดบัแรกและมากท่ีสุด วสัดุ
อุปกรณ์และการส่ือสารมีอิทธิพลเป็นล าดบัสองและสามตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึง
อธิบายไดด้งัน้ี 1) การเป็นท่ียอมรับมีอิทธิพลเป็นล าดบัแรก โดยอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาลไทยได ้49.30 % เน่ืองจากการเป็นท่ียอมรับมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด (r = 0.702) การเป็นท่ียอมรับเป็นความตอ้งการดา้นจิตสงัคมของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการความยกยอ่งนบั
ถือ (ทศันา  บุญทอง,  2553) เม่ือบุคคลไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานสูง จะท าใหมี้ความ
เพียรพยายามในการท างานเพ่ือความส าเร็จ ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เกิดขวญัก าลงัใจในการท างาน มีความพึง
พอใจและความสุขในการปฏิบติังาน จึงมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกเช่ือมัน่ในตนเองสามารถ
ปฏิบติังานไดดี้ จึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานดี  2) วสัดุอุปกรณ์มีอิทธิพลเป็นล าดบัสอง โดยอธิบายความ
แปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยได ้12.60% เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวก
ในระดบัสูงกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพยาบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์รองลงมาเป็นอนัดบัสาม (r = 0.657) การมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการจะท าให้
บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว บรรลุผลสมัฤทธ์ิขององคก์าร ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการ (ดนุลดา  จามจุรี, 2549) บุคลากรท างานดว้ยความสุขสบาย องคก์ารมีผลก าไรสามารถจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่บุคลากรไดอ้ยา่งดี ก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน  จึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานดี  3)  การส่ือสารมี
อิทธิพลเป็นล าดบัสาม โดยอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยได ้2.30% อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เน่ืองจากการส่ือสารมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมของพยาบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รองลงมา
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เป็นอนัดบัสอง (r = 0.682) การส่ือสารมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการจดัการองคก์าร ช่วยในเร่ืองการควบคุม 
การจูงใจ การแสดงออกของอารมณ์ และการใหข้อ้มลูข่าวสาร องคก์ารจึงตอ้งจดัการใหมี้ระบบ/กระบวนการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้หมาะสม (Gibson, Ivancevich, Donnelly and Konopaske, 
2009) การส่ือสารท่ีดีจะช่วยใหมี้ขอ้มลูข่าวสารท่ีจ าเป็นและสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคลากรและผูบ้ริหาร การ
ท างานจึงเป็นไปดว้ยดีและบรรลุผลสมัฤทธ์ิ  จึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานดีดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะ    
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ ผลการวิจยัพบวา่ การเป็นท่ียอมรับ วสัดุอุปกรณ์ และการ
ส่ือสาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลไทยได ้64.30%  ผูบ้ริหารสมาคม
พยาบาลไทยจึงควรจดัท าโครงการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพยาบาลไทยในทุกดา้น โดยเฉพาะ
การใชว้สัดุอุปกรณ์และการส่ือสารเพ่ือใหไ้ดรั้บการยอมรับ อนัจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรตน้ทั้งสามไม่อธิบายความแปรปรวนของ
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพไดท้ั้งหมด จึงควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใหส้ามารถอธิบาย
คุณภาพชีวิตในการท างานไดม้ากข้ึน เช่น การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และการสร้างขวญั
และก าลงัใจในการท างาน เป็นตน้ และน าผลการวิจยัท่ีไดม้าจดัท าโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน รวมทั้ง
ปรับปรุงองคก์ารใหมี้ลกัษณะท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานใหสู้งข้ึน  
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ปัจจัยที่เป็นตัวก ำหนดกำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
แต่ละภูมิภำคในประเทศไทย  
 
Factors determining household expenditure each area in Thailand 

 
ผู้วิจัย  นางสาวอรนิดา ด าริปัญญา, ดร.อุกฤษฎ ์ตูจิ้นดา  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบมูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือนแต่ละเขตพ้ืนท่ีใน 
ประเทศไทยและหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการใชจ่้ายของครัวเรือนในการศึกษาใช ้
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 – พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
รวบรวมเป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ มูลค่าการใชจ่้ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน รายไดเ้ฉลีย่ต่อของครัวเรือน หน้ีสิน
เฉลีย่ต่อครัวเรือน ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

ผลศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จากการประมาณ 
การสมการการใชจ่้ายภาคครัวเรือนดว้ยวธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเชิงซ้อน วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด
พบวา่มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาคเหนือ พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและพ้ืนท่ีภาคใตโ้ดยทิศทางของความสัมพนัธ์
ดงักล่าวสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ในขณะท่ีพ้ืนท่ีภาคกลางพบวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ีสินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคกลางซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักลา่วไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอื่นๆพบวา่หน้ีสินเฉลีย่ต่อครัวเรือนไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักลา่ว
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอื่นๆพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายในพ้ืนท่ีภาค
กลางซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอืน่ๆ
พบวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในการอธิบายมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน นอกจากน้ี
ยงัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเนน้เฉพาะค่าความโนม้เอยีงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ของ
ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีต่างๆในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่พ้ืนท่ีภาคใตมี้ค่า MPC สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั
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พ้ืนท่ีอื่นๆ ในประเทศไทยซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี 0.70 และในส่วนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีค่า MPC ต ่าสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีอื่นๆ ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี 0.48 อนัจะเห็นไดว้า่แนวโนม้พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนใน
ระดบัสูงจะมีคา่ MPCค่อนขา้งต ่าซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริโภคตามแนวคิดของ John Maynard Keynes  
 
ค ำส ำคัญ: การใชจ่้ายภาคครัวเรือน, ปัจจยัก าหนดการใชจ่้าย 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the values of household  

expenditure in various parts of Thailand, and to investigate the relationships between 

economic factors which affect spending within those households. Secondary data was 

employed, in order to gather economic information, as a yearly time series from 1994 to 

2012 (19 years). The gathered economic data consisted of: values of spending with 

households, average income per household, average debt per household, consumer price 

indexes and policy rates. After studying the factors determining consumer spending in 

households, with estimation being completed using an equation of household 

expenditure, using multiple regression analysis and ordinary least squares (OLS), the 

values of household expenditure displayed similar relationships between average incomes 

per household in Bangkok, the North, the Northeast and the South of Thailand. The 

similarities of such relationships agreed with the hypothesis, respectively. However, the 

average income per household in Central parts of Thailand did not display any statistical 

significance. This study also showed that the values of household expenditure in other 

household sectors relate in the same way to average debt per household in Central parts, 

whereby such a relationship rejected the hypothesis. At the same time, average debt per 

household in rest areas did not display any statistical significance. This study showed that 

the values of expenditure in most household sectors relate in the same way to the 

consumer price index of Central parts, whereby such a relationship rejected the 

hypothesis. Meanwhile, consumer price indexing in rest areas did not display any 

statistical significance to explain the values of household expenditure. In addition, the 

study showed that the values of expenditure in most household sectors relate in the same 

way to policy rates in Central parts of Thailand, whereby such a relationship rejected the 

hypothesis. Meanwhile, policy rates in rest areas did not display any statistical 

significance to explain the values of household expenditure. Additionally, the use of 

mathematic tool which specific focused on the Marginal propensity to consume (MPC) of 

customer in various areas in Thailand found that the southern area had the maximum 

value of MPC of 0.70 and Bangkok area had the minimum value of MPC of 0.48 when 

comparing to others areas in Thailand. These reflected that the highly average income per 

household would be likely to relatively low Marginal propensity to consume (MPC) 

value. This result supported to the consumer theory by John Maynard Keynes. 

 

 

Keywords: household expenditure, factors determining household expenditure 
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บทน ำ 
การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมี้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนอย่างมี 

เสถยีรภาพโดยต่อเน่ือง ถือเป็นส่ิงส าคญัของทุกประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงมีความ
จ าเป็นจะตอ้งเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาทั้งทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งน้ีในแต่ละประเทศจะ
ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทและมีความส าคญั
อย่างยิ่งในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ นั้นก็คือ “การบริโภคภายใน ประเทศ” กล่าวคือ การบริโภค
ภายในประเทศเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของอุปสงคม์วลรวม (Aggregate Demand) ท่ีมีบทบาทในการกระตุน้
อุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) ของประเทศทั้งในส่วนการผลิต การลงทุนและการจา้งงานจะเห็นไดว้า่
การบริโภคภายในประเทศ เป็นตวัก าหนดแนวทางในการวางแผนการผลิตของผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีโดยปกติผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจะก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
ความเป็นอยู่หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใหสิ้นคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนมาสามารถจ าหน่ายได ้
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

หากจะกล่าวถึงความส าคญัของการบริโภคภายในประเทศ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ไทยนั้น จะพบวา่ค่าใชจ่้ายในการบริโภคถือเป็นตวัแปรส าคญัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อการก าหนด
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) จะพบวา่ค่าใชจ่้ายในการบริโภคถือเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่และมีความ 
ส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทยอย่างมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาขอ้มูลในปี พ.ศ. 2555 จะพบวา่การอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือน (Private Consumption Expenditure) ของประเทศไทยมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ 56 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ในขณะท่ีองคป์ระกอบอืน่ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคและเพ่ือ
การสะสมทุนของรัฐบาล (Government Expenditure) และการส่งออกน าเขา้ (Export/Import) ของประเทศไทย
มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศรวมกนัโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้วา่ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการใชเ้พ่ือ
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศไทย และเปรียบเทียบวา่ในแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศ
ไทยนั้น ครัวเรือนมีการใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใด อกีทั้งยงัไดมุ่้งหวงัวา่การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะก่อให ้เกิด
ประโยชน์ในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการวางแผนหรือด าเนินนโยบายต่างๆ เพ่ือควบคุม การเจริญ เติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าการใชจ่้ายในการบริโภคของภาคครัวเรือนในแต่ละเขตพ้ืนท่ีใน 

         ประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคของภาคครัวเรือนใน 
    แต่ละเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย 

 

วิธีกำรวิจัย 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งเขตพ้ืนท่ีศึกษาในประเทศไทยออกเป็น 5 พ้ืนท่ีไดแ้ก่ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 

ภาคกลาง (จ านวน 25 จงัหวดั) พ้ืนท่ีภาคเหนือ (จ านวน 17 จงัหวดั) พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ านวน 19 
จงัหวดั) พ้ืนท่ีภาคใต ้(จ านวน 14 จงัหวดั) และขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
และลกัษณะของขอ้มูลเป็นแบบอนุกรมเวลารายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปีซ่ึง
เป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ มูลค่าการใชจ่้ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน รายไดเ้ฉลี่ยต่อของครัวเรือน หน้ีสินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และสถิตท่ีิใชใ้นการศึกษาคอื การวเิคราะห์สมการถดถอย
พหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS)    

ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลอธิบายตวัแปรของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การ 
วเิคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวั ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อของครัวเรือน แต่ละ
พ้ืนท่ี (Yx) หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนแต่ละพ้ืนท่ี (DEBx) ดชันีราคาผูบ้ริโภคของแต่ละพ้ืนท่ี (CPIx) อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย (Rx) ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคและเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละ
ตวัมีต่อตวัแปรตาม โดยมีแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

แบบจ าลองมูลคา่การใชจ่้ายของภาคครัวเรือนแต่ละเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย 
  Cx = a0+a1Yx + a2 DEBx+a3 CPIx + a4 Rx+ x 

โดยก าหนดให ้ตวัแปรตาม : มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนแต่ละเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย 
 Cx = ค่าใชจ่้ายเฉลีย่ต่อครัวเรือน 

  ตวัแปรอสิระ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
 Yx  = รายไดเ้ฉลีย่ต่อของครัวเรือน 
 DEBx  = หน้ีสินเฉลีย่ต่อครัวเรือน  
 CPIx = ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 Rx  = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
 x = เป็นค่าความคลาดเคลื่อนระหวา่งค่าจริงกบัคา่ประมาณของ Cx 
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หมายเหตุ :  การจ าลองขา้งตน้จะใชศึ้กษาการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนแต่ละเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงได้
ก าหนดพ้ืนท่ีในการท าการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
   X = BK   แทน   กรุงเทพมหานคร 
   X = CT    แทน   ภาคกลาง 
   X = NT   แทน   ภาคเหนือ 
   X = NE   แทน   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   X = ST   แทน   ภาคใต ้
 

กรอบแนวควำมคิด 
                               ตวัแปรอิสระ                                                                       ตวัแปรตาม 
                        ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

 

ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจและมูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือน 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1: รายไดเ้ฉลีย่ต่อของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการใช้
จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
สมมติฐานท่ี 2: หน้ิสินเฉลี่ยต่อของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการ
ใชจ่้ายเฉลีย่ต่อครัวเรือน 
สมมติฐานท่ี 3: ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการใชจ่้ายเฉลีย่
ต่อครัวเรือน 
สมมติฐานท่ี 4: อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการใชจ่้าย
เฉลีย่ต่อครัวเรือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อของครัวเรือน (Yx)  

มูลค่าการใชจ่้ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (Cx) 
หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (DEBx)  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPIx)  

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Rx)  
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ผลกำรวิเครำะห์ Marginal Propensity to consume ของผู้บริโภคในพืน้ทีต่่ำงๆ 
  

สัมประสิทธ์ิรายไดเ้ฉลีย่
ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ี 

สอดคลอ้ง
ตามทฤษฏี 

Elasticity 

= 
Y

Y
C

C





 
รายไดเ้ฉลีย่
ต่อปี (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเฉลี่ย
ต่อปี (บาท) 

ค่าความโนม้เอียงหน่วย
สุดทา้ยในการบริโภค 
(Marginal Propensity to 

Consume: MPC) 
กรุงเทพมหานคร  0.65 359,104.68 267,360.74 0.48 
ภาคกลาง  -0.15* 194,902.84 155,958.26 -0.12 
ภาคเหนือ  0.69 139,432.37 111,999.47 0.55 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  0.80 132,074.74 108,641.89 0.66 
ภาคใต ้  0.87 190,159.79 152,393.84 0.70 

 

หมายเหตุ :  เคร่ืองหมาย   สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
เคร่ืองหมาย   ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
* ไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 

จากผลการศึกษาท่ีไดจ้ะพบวา่สัมประสิทธ์ิของตวัแปรรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคต่างๆ  
ในรูปของ Logarithm (Ln(Y)) สะทอ้นถึงระดบัคา่ความยืดหยุน่ Elasticity นัน่คือ ร้อยละการเปลี่ยน แปลงของ
การใชจ่้ายภาคครัวเรือนต่อร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนนัน่เอง ตามตารางอนัจะเห็นได้
วา่ค่าความยืดหยุน่หรือสัมประสิทธ์ิของตวัแปรรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้จะมี
นยัส าคญัทางสถิติ และมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งตามทฤษฏี หรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ่้ายกบัรายไดท่ี้เป็น
บวก ยกเวน้สัมประสิทธ์ิของตวัแปรรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคกลางท่ีมีค่าเป็นลบซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัทฤษฏีและยงัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าความยืดหยุ่นของการใชจ่้าย
ภาคครัวเรือนต่อรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนตามพ้ืนท่ีต่างๆแลว้ พบวา่ความยืดหยุ่นของการใชจ่้ายภาคครัวเรือน
ต่อรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคใตมี้ระดบัสูงสุดท่ี 0.87 นัน่คือ หากรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ี
ภาคใตเ้พ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคใตใ้ชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 0.87% รองมาเป็นพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความยืดหยุ่นของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนต่อรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ท่ีระดบั 0.80 
นัน่คือ หากรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคภาค
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 0.80% ล าดบัสามเป็นพ้ืนท่ีภาคเหนือมีความยืดหยุ่น
ของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนต่อรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนอยู่ท่ีระดบั 0.69 นัน่คือ หากรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนใน
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พ้ืนท่ีภาคเหนือเพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคเหนือใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 0.69% ล าดบั
สุดทา้ยเป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความยืดหยุ่นของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนต่อรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ท่ี
ระดบั 0.65 นัน่คือ หากรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคภาค
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 0.65% 

ในขณะเดียวกนัสามารถประมาณคา่ความโนม้เอยีงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal  
propensity to consume : MPC) ไดต้ามตารางท่ี 4.3 ซ่ึงจะเห็นวา่ในส่วนของพ้ืนท่ีภาคใตซ่ึ้งมีระดบัรายไดเ้ฉลีย่
ต่อครัวเรือนตลอดช่วง 19 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2537-2555) อยู่ท่ีระดบั 190,159.79 บาทและมีระดบัความโนม้เอยีง
ในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคต่างๆ อยู่ท่ีระดบั 0.70 รองมาเป็นความโนม้
เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉลียงเหนือที่ระดบั 0.66 ซ่ึงมีระดบัรายได้
เฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉลี่ยงเหนือตลอดช่วง 19 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2537-2555) อยู่ท่ีระดบั 
132,074.74 บาท ถดัไปเป็นความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ของพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีระดบั 
0.55 ซ่ึงมีระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตลอดช่วง 19 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2537-2555) อยู่ท่ีระดบั 
139,432.37 บาท สุดทา้ยเป็นความโนม้เอยีงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
ระดบั 0.48 ซ่ึงมีระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตลอดช่วง 19 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2537-
2555) อยู่ท่ีระดบั 359,104.68 บาท อนัจะเห็นไดว้า่แนวโนม้พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนในระดบัสูง
จะมีความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ในระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า:ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
บริโภคตามแนวคิดของ John Maynard Keynes  
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ผลกำรวิจัย 
1. ผลการศึกษา: แบบจ าลองมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
Ln (CBK)   =    2.25 + 0.65Ln (YBK) + 0.13Ln (DEBBK) + 0.08Ln (CPIBK) - 0.004Ln (RP) 
ค่า t-statistic   (3.84)*** (5.30)***           (1.05)                 (0.78)        (-0.33) 
R2 = 0.979843   F-statistic = 170.1351 
Adjusted R2 = 0.974084 Durbin-Watson stat = 2.426861 
2. ผลการศึกษา: แบบจ าลองมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
Ln(CCT)    =     3.01 - 0.15Ln(YCT) + 0.55Ln(DEBCT) + 0.99Ln(CPICT) + 0.033Ln(RP) 
ค่า t-statistic  (4.16)***    (-1.00)           (3.80)***             (4.97) ***   (2.39)** 
R2 = 0.986341   F-statistic = 252.7409 
Adjusted R2 = 0.982438  Durbin-Watson stat = 2.30576 
3.ผลการศึกษา: แบบจ าลองมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
Ln(CNT)      =    1.65 + 0.69Ln (YNT) + 0.11Ln(DEBNT) + 0.12Ln(CPINT) - 0.005Ln(RP) 
ค่า t-statistic     (1.67)      (2.68)**          (1.07)                      (0.22)              (-0.21)                
R2 = 0.96797   F-statistic = 105.7676 
Adjusted R2 = 0.95882  Durbin-Watson stat = 2.925104 
4.ผลการศึกษา: แบบจ าลองมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
Ln(CNE)       =     1.31 + 0.80Ln (YNE) + 0.14Ln(DEBNE) - 0.15Ln(CPINE) + 0.005Ln(RP) 
ค่า t-statistic      (1.89)*    (3.75)***         (0.96)                   (-0.34)             (0.24) 
R2 = 0.978409   F-statistic = 158.6038 
Adjusted R2 = 0.97224  Durbin-Watson stat = 2.513539 
5.ผลการศึกษา: แบบจ าลองมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคใต ้
Ln(CST) = 2.61 -0.49Ln(CST(-1)) + 0.87Ln(YST) + 0.21Ln(DEBST) + 0.49Ln(CPIST) + 0.0005Ln(RP) 
ค่า t-statistic   (5.30)*** (-2.78)**        (5.10)***        (3.55)***         (1.52)                 (0.04) 
R2 = 0.992111   F-statistic = 301.8356 
Adjusted R2 = 0.988824  Durbin-Watson stat = 2.15527 
 
หมายเหตุ ***    มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 

**  มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
* มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 

ตวัแปรการศึกษา 
มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศไทย 

กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

รายไดเ้ฉลีย่
ต่อครัวเรือน 

(Yx) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     

β 0.65 -0.15 0.69 0.80 0.87 
T-test ***  ** *** *** 

หน้ีสินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน 
(DEBx) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     

β 0.13 0.55 0.11 0.14 0.21 
T-test  ***   *** 

ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค 
(CPIx) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     

β 0.08 0.99 0.12 -0.15 0.49 
T-test  ***    

อตัรา
ดอกเบ้ีย
นโยบาย 
(RP) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     

β -0.004 0.033 -0.005 0.005 0.0005 
T-test  **    

 
หมายเหตุ :  เคร่ืองหมาย   สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

เคร่ืองหมาย   ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
*** นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
** นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
* นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
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จากตาราง  สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในแต่ละ 
พ้ืนท่ีของประเทศไทยกบัปัจจยัก าหนดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.  มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อ 
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาคเหนือ พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีภาคใต ้โดย
ทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักลา่วสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคใตจ้ะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือนมาก
ท่ีสุด รองมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีภาค 
เหนือ และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามล าดบั ในขณะท่ีพ้ืนท่ีภาคกลางพบวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติในการอธิบายมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 

2. มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ีสินเฉลี่ยต่อ 
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักลา่วไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
อนัอาจมีสาเหตุมาจากภาคครัวเรือนมีการก่อหน้ีเพ่ือน ามาใชจ่้าย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาค 
เหนือ พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีภาคใต ้พบวา่หน้ีสินเฉลีย่ต่อครัวเรือนไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ในการอธิบายมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 

3. มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาผูบ้ริโภคใน 
พ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้อนัอาจมี
สาเหตุมาจากการบริโภคในปัจจุบนัของภาคครัวเรือนเป็นผลมาจากการคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคตดว้ย
อาศยัแนวโนม้ราคาสินคา้ในปัจจุบนัของภาคครัวเรือน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาคเหนือ พ้ืนท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีภาคใต ้พบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในการอธิบายมูลค่า
การใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 

4. มูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้อนัอาจมี
สาเหตุมาจากการท่ีภาคครัวเรือนใหน้ ้าหนกัผลกระทบดา้นผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บมากกวา่ผลกระทบดา้นภาระ
หน้ีจากการเปลีย่นแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในขณะท่ีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาคเหนือ 
พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีภาคใต ้พบวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในการ
อธิบายมูลคา่การใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 
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อภิปรำยผล 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 

ในบางพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนพทัย ์หนองคู (2555) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนดการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ รายไดเ้ป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลอืกบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นตวัท่ีก าหนดมูลค่าการ
ใชจ่้ายของภาคครัวเรือน จากการศึกษาพบวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อบุคคลอยู่
ในเกณฑต์ ่า ท าใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือนต ่าไปดว้ย ถา้ในครัวเรือนมีอตัราการพ่ึงพิงของสมาชิกในครอบครัว
ท่ีไม่มีรายไดสู้ง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง
รายไดข้องบุคคลในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี อาจเกิดจากการโยกยา้ยงาน การลาออก การเปลีย่นต าแหน่งงาน  
ก็อาจมีผลกระทบต่อการใชจ่้ายดว้ยเช่นกนั 

หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 
ในบางพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักลา่วไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัใดเลย อนัอาจมี
สาเหตุมาจากการท่ีภาคครัวเรือนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือบริการทางการเงินไดง่้าย สะดวก รวดเร็วมาก
ข้ึน อีกทั้งแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับลดลงมาอยู่ในระดบัต ่า นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเอื้อต่อ
การก่อหน้ีเพ่ือการบริโภคอาทิ มาตรการคืนภาษรีถยนตค์นัแรก สินเช่ือ Soft loan และการท่ีสถาบนัการเงิน
ต่างๆ มีการแข่งขนักนัปลอ่ยสินเช่ือเพ่ือการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการออกผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือใหม่ๆ
ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือนอ้ยลงรวมไปถงึมีการออกกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
ต่างๆ เพ่ือจูงใจใหภ้าคครัวเรือนมีความตอ้งการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดส่้งผลอย่างส าคญัต่อการก่อหน้ีเพ่ือการ
บริโภคภาคครัวเรือนโดยไม่จ าเป็น 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลคา่การใชจ่้ายของภาคครัวเรือนใน 
บางพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัใดเลย อนัอาจมีสาเหตุ
มาจากการท่ีประชาชนในภาคครัวเรือนมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดท่ี้สามารถน ามาจบั 
จ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน จึงท าใหมี้ประชาชนมีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วใน
กรณีน้ีจะท าใหร้าคาสินคา้และบริการสูงข้ึนตามจากจึงท าใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ (Demand Pull Inflation) ซ่ึง
ภาวะดงักล่าวจะกระทบต่อความเป็นอยู่ในการด ารงชีพของครัวเรือนต่างๆ ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคก็จะ
สูงข้ึน 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน 
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัใดเลย แต่ทั้งน้ีสามารถอธิบาย
ไดว้า่ อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีภาคครัวเรือนมี มุมมองต่อทิศทางของระดบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีจะส่งผลตอ่
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ระดบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากมากกวา่ผลต่อระดบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้นัน่คือหากอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ปรับตวั
เพ่ิมข้ึนจะท าใหภ้าคครัวเรือนมีมุมมองวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บเพ่ิมสูงข้ึนจากแนวโนม้การปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยต์ามการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
จะส่งผลใหภ้าคครัวเรือนมีการบริโภคหรือจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมมากข้ึน แต่ในทิศทางตรงขา้มกนัหากอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายปรับตวัลดลงจะท าใหภ้าคครัวเรือนมีมุมมองวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจะลดลงจากแนวโนม้
การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยต์ามการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและจะส่งผลใหภ้าคครัวเรือนมีการบริโภคหรือจบัจ่ายใชส้อยลดลง 
   

ข้อเสนอแนะ 
1. แนวทางในการน าผลการศึกษาไปใช ้

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและมูลค่าการใชจ่้ายในการบริโภคของ 
ภาคครัวเรือนแต่ละเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย ไดมี้ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
วางแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นหน้ีสินมีผลในทิศทางเดียวกบัค่าใชจ่้ายในการบริโภคอย่างม 
นยัส าคญัทางสถิต ิดงันั้น ภาครัฐจึงควรใหค้วามส าคญักบัมาตรการการปล่อยสินเช่ือโดยการควบคุมสินเช่ือ
เพ่ือการบริโภค (consumer credit control) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัทางเศรษฐกิจในการกระตุน้เศรษฐกิจและ
ควรมีการวางกรอบหรือแนวทางท่ีชดัเจนเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคตได ้
(NPL) ในสถานการณ์ปัจจุบนั การป้องกนัก่อนเกิดปัญหายอ่มดีกวา่การรอใหเ้กิดปัญหาแลว้ค่อยหาแนว
ทางแกไ้ข ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมใหค้รัวเรือนเกิดความรู้ความเขา้ใจและเสริมสร้างวนิยั
ทางการเงินท่ีดี โดยไม่กระตุน้ใหเ้กิดการใชจ่้ายสุรุ่ยสุหร่ายและก่อหน้ีโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงภาคครัวเรือนท่ีเขม้แขง็
และมีวนิยัทางการเงินจะเป็นรากฐานส าคญัท่ีช่วยใหเ้ศรษฐกิจไทยมีการพฒันาท่ียงัยืน  

1.2 จากการวเิคราะห์เก่ียวกบัสัดส่วนการบริโภคของครัวเรือนต่อรายได ้ปรากฏวา่การใชจ่้ายของ 
ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัรายได ้ดงันั้นภาคครัวเรือนควรตอ้งรู้จกัการวางแผนการใชจ่้าย
ภายในครอบครัวใหรั้ดกุมซ่ึงหมายถึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือภายในครอบครัว คือลดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย 
ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และสร้างจิตส านึกใหส้มาชิกในครัวเรือนเห็นความส าคญัของ
การออม 
2.แนวทางในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือนไทย ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีไม่ไดน้ ามาใชใ้น 
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะไดผ้ลการศึกษาท่ีดีและมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน แต่ทั้งน้ีก่อนท่ีจะท าการคดัเลือก
ตวัแปร ควรศึกษาแหลง่เก็บขอ้มูลของตวัแปรนั้นๆ ก่อนวา่สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้ยหรือไม่ เพราะตวัแปร
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บางตวัเป็นตวัแปรท่ีน่าสนใจมาก แต่ไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้ท าใหต้อ้งตดัขอ้มูลส่วนดงักล่าวท้ิงในภายหลงั 
อาท าใหเ้สียเวลาในการศึกษามากข้ึน 

2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของตวัแปรท่ีท าการศึกษา ควรมีการศึกษาแหล่งเก็บขอ้มูลใหดี้ก่อน 
คดัเลือกตวัแปร และพยายามเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลเดียวกนั 

2.3 จากการขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์มีลกัษณะเป็นแบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึง  
พ.ศ. 2555 ซ่ึงในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นไดมี้เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อขอ้มูล (ตวัแปร) ท่ี
แตกต่างกนั ผูว้จิยัควรน าเคร่ืองมือทางสถิติ ท่ีเรียกวา่แบบจ าลองถดถอยตวัแปรหุ่น (Dummy variable 
regression model) มาวเิคราะห์ร่วมดว้ยเพ่ือใหผ้ลการวเิคราะห์มีความละเอียดและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยพืน้ฐานที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
The Impact of Fundamental Factors on the Return of Property Development 

Sector in the Stock Exchange of Thailand 

 
ผูว้จิยั อริสา  สิงห์สุวรรณ, ดร.อจัฉรา  โยมสินธ์ุ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  สาขาวชิาการเงิน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุตสาหกรรมและปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด 10 อนัดบัแรกในช่วงท่ีศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,037 ตวัอย่าง 

 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี และ
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนปัจจยัพ้ืนฐานของ
บริษทัไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิตกิบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี 
 
ค าส าคญั : กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย,์ ปัจจยัพ้ืนฐาน, อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 
 
Abstract 

 

  The objectives of this study are to study relationship between 

Economic Factors, Industry Factors and Company Factors and the stock returns in the 

Property Development sector in the Stock Exchange of Thailand. This study examines 

the stock return in property development sector with a total of 1,037 samples that 

represent top 10 highest-volume trading start from January 2002 to August 2013. 

  The results indicate that Interest Rate, Minimum Loan Rate (MLR), 

and Trading Volume of stock in the property development sector have statistical 

relationship with the stock return in the Property Development sector in the Stock 

Exchange of Thailand. The Company Factors show no significant relationship with 

the stock return in this sector.    

 

Key Words : Property Development Sector,  Fundamental Factor, Stock Return  
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บทน า 
 สถิติการลงทุนในอดีต ท าใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับนกั

ลงทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสูงกวา่การลงทุนทางเลือกอื่น  ๆและก็เป็นท่ียอมรับวา่การลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยมี์ความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆได้
ง่าย ราคาหลกัทรัพยจึ์งมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละ
นกัวชิาการจึงมีการพฒันาวธีิการวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยแนวทางส าคญัในการประเมินอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความ
สนใจอย่างมาก ไดแ้ก่ การวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และการ
วเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) เพ่ือเป็นการใชค้วามรู้ทางวชิาการในการ
ท าความเขา้ใจสภาพการลงทุน ความเส่ียงในการลงทุนและเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนของการลงทุนตามท่ี
คาดหวงัไวข้องนกัลงทุน (พชัรินทร์ ชยัวงั, 2552) 

นกัลงทุนส่วนใหญ่ตอ้งการมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือความมัน่คงทางการเงินแต่ 
จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีการลงทุนจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าและคุม้ค่าท่ี
จะลงทุน เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนส่วนใหญ่คิดวา่มีความเส่ียงจะสร้าง
ผลตอบแทนใหม้ัน่คงสม ่าเสมอ ทั้งหมดเป็นค าถามท่ีน่าจะหาค าตอบได ้ (อมัพวา ยาวลิาศ, 2552)  

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มส าคญัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มหน่ึงท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะในเวลาท่ีเศรษฐกิจเติบโต ประกอบกบัผล
จากการแกไ้ขวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยประสบตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ทั้งจากนโยบาย
การเงินการคลงั และใชม้าตรการการกระตุน้ภาคอสังหาริมทรัพยห์ลายมาตรการ ท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ฟ้ืนตวัและเติบโตข้ึนอย่างเขม้แขง็และต่อเน่ือง ส่งผลใหภ้าคอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยมีการขยายตวัข้ึนอย่างมาก อย่างไรก็ตามการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ียงัคงมีความเส่ียง
อยู่มากโดยเฉพาะส าหรับนกัลงทุนหนา้ใหม่ (วสุิมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร, 2546) 

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของเราโดยมิไดจ้  ากดัแค่ท่ี 
อยู่อาศยัเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงส่ิงท่ีปลูกสร้างถาวรอื่นๆ เช่น อาคาร ส านกังาน โรงเรียน โรงแรม 
ศูนยก์ารคา้ และโรงพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยค์ือ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีแสวงหาผล
ก าไรจากการน าอสังหาริมทรัพยม์าบริหารและจดัการเพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยตรง โดยธุรกิจส่วนใหญ่ใน
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์รายไดห้ลกัจากการขายบา้น อาคารและท่ีดิน ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต่อ
หน่วยสูง ดงันั้น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะมีผลประกอบการท่ีดีในช่วงท่ีเศรษฐกิจขยายตวัและโดยทัว่ไป 
เม่ือภาวะเศรษฐกิจถดถอยอุตสาหกรรมในกลุ่มน้ีจะไดรั้บผลกระทบในทางลบเพราะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต่อ
หน่วยสูง และมกัเป็นกลุ่มท่ีมีการฟ้ืนตวัเป็นอนัดบัหลงั  ๆเพราะผูบ้ริโภคตอ้งใชเ้วลานานหลงัจากท่ี
เศรษฐกิจฟ้ืนตวัจึงจะสามารถรวบรวมเงินเพ่ือซ้ือสินคา้จากกลุ่มน้ีได ้(พรพิมล วรรณทอง, 2553)  
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ภาคอสังหาริมทรัพยย์งัมีบทบาทส าคญัท่ีสะทอ้นถึงการพฒันาประเทศและยงัเป็นตวั
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกนั ไม่วา่จะเป็นธุรกิจดา้นการก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค อนัก่อใหเ้กิดการจา้งงานและการคา้
ในหลายมิติ รวมทั้งยงัเช่ือมโยงกบัสถาบนัการเงินในดา้นการใหบ้ริการสินเช่ือ ทั้งสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
และสินเช่ือผูป้ระกอบการธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย ์ถึงแมว้า่ในระยะเวลาท่ีผ่ามา ประเทศไทยไดรั้บ 
ผลกระทบจากวกิฤติการเงินปี 2540 และวกิฤตเศรษฐกิจโลกหรือแมแ้ต่ผลกระทบจากปัจจยัทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนภายในประเทศ รัฐบาลก็ไดใ้หค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยออก
มาตรการส าคญัท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ มาตรการกระตุน้ทางดา้นภาษี 
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รวมถึงการร่วมมือกบัสถาบนัการเงินในการใชน้โยบายการเงินผ่อนคลาย 
โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัทรงตวัในอตัราต ่า เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจและสร้าง
แรงจูงใจใหก้บัประชาชนในการซ้ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมาตรการดงักล่าวไดส่้งผลใหต้ลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมี์การเติบโตอย่างต่อเน่ือง (วพินธ์ญา สินธนารีย,์ 2554) 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาเห็นวา่ การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะช่วยใหน้กัลงทุนมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนได้
โดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพิจารณาปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic Factor) ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factor) และปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั 
(Company Factor) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุตสาหกรรมกบัอตัราผลตอบแทน 

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทักบัอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  ตวัแปรตน้ 

ปัจจัยพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ  

(Economic Factor) 

- - อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (Interest Rate)  

- - อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ ่

ชั้นดี (MLR)  

- - ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

- - อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ 

สหรัฐ (Exchange Rate)   

ปัจจัยพืน้ฐานด้านอุตสาหกรรม  

(Industry  Factor) 

- - ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ 

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Pindex) 

- - ปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์อง 

หุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Pvolume) 

ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัท   

(Company Factor) 

- - ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Mktcap)  

- - ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Volume) 

 

 

 ตวัแปรตาม 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สมมติฐานการศึกษา 
ปัจจยัพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) กบัอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
1. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์
H0  : อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1 : อตัราดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น 

    กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีกบัอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์
H0   : ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
4. อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ กบัอตัราผลตอบแทน 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา 

ผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา 

ผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factors) กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
1. ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บั 

อตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ 
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ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2. ปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บั 

อตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : ปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : ปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั (Company Factors) กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
1. ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัอตัรา 

ผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  : ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2. ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัอตัรา 

ผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H0   : ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
H1  :  ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ย
ปัจจยัพ้ืนฐานในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Dependent Variable) กบัตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable) โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557 โดยตวัแปรอิสระเป็นขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factors) และปัจจยัดา้นบริษทั (Company 
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Factors) และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมกลุ่มตวัอย่างท้ิงส้ิน 1,037 ตวัอย่าง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา 
อสังหาริมทรัพยใ์นท่ีน้ีใชท้ดสอบโดยการวเิคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) 
และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวธีิ Ordinary Least Square (OLS) ตามแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 

Rit  = β
0

+ β
1

INT + β
2

MLR + β
3

CPI + β
4

EXR 

                                    + β
5

Pindex +  β
6

Pvol 

                       + β
7

MKT +β
8

Volume + eit   

 
โดยท่ี  Rit         คือ        อตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t  
  β        คือ         ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 
  INT คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
                            MLR คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี 
  CPI คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  
  EXR คือ อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ต่อสหรัฐฯ  
  Pindex คือ ดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
  Pvol คือ ปริมาณการซ้ือ -ขายหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
  MKT คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒัน าอสังหาริมทรัพย ์
  Volume คือ ขนาดของกิจการโดยวดั จากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
  

การทดสอบข้อมูล 
1. การทดสอบ Multicollinearity ตวัแปรอิสระในสมการถดถอยอาจมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมากเกินไปซ่ึงอาจท าใหผ้ิดขอ้สมมติฐานของการประมาณค่าความสัมพนัธ์ท่ีวา่
ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั ถา้ตวัแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์กนัอย่างสมบูรณ์ 
(Perfect multicollinearity) จะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยได ้แต่ในทางปฏิบติั
มกัพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีน ามาใชใ้นการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอยู่บา้ง ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
เหล่าน้ีสามารถวดัไดจ้ากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีมีค่าอยู่ระหวา่ง 0-1โดยถา้หากตวัแปรอิสระมีค่า
สหสัมพนัธ์กนัสูงมากก็จะท าใหต้วัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีความแม่นย าและมี
เสถียรภาพลดลง (อคัรพงศ์  อ ั้นทอง, 2550) 

2. การทดสอบ Autocorrelation ตวัแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัหรือตวัคลาดเคลื่อนมีการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระแก่กนั ซ่ึงผิดขอ้สมมติฐานของ
วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ท่ีมีขอ้สมมติพ้ืนฐานวา่ ตวัคลาดเคลื่อนตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัคลาดเคลื่อนอาจเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกหรือทิศทางลบก็ไดแ้ละตวั
คลาดเคลื่อนอาจมีความสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้ปัญหา Autocorrelation ท าใหค้่า t-statistic ท่ี
ค  านวณไดสู้งกวา่ความเป็นจริง (อคัรพงศ์  อ ั้นทอง, 2550) 

3. การทดสอบ Unit Root Test ทดสอบความเป็น Stationary ของตวัแปรท่ีศึกษา
หรือเรียกวา่ การทดสอบ Unit Root โดยวธีิ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) พิจารณาตวัแปรทุกตวั
ในแบบจ าลองวา่มีลกัษณะ Stationary [I(0)] หรือ Non-Stationary [I(d); d>0 ] และถา้ขอ้มูลมีลกัษณะเป็น 
Non-Stationary จะมี Order of Integration เท่าใดในการทดสอบ ถา้ผลของการทดสอบปรากฏวา่ตวัแปรท่ี
เป็นอิสระมี Order of Integration นอ้ยกวา่ตวัแปรตาม เช่น ตวัแปรตามมี Order of Integration เท่ากบั 
[I(1)] และตวัแปรอิสระมี Order of Integration เท่ากบั [I(0)] ตวัแปรอิสระตวันั้นจะถูกตดัออกจาก
แบบจ าลอง ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมี Order of Integration มากกวา่ตวัแปรตาม คือมีตวัแปรอิสระมี Order of 
Integration เท่ากบั [I(2)] จ าเป็นตอ้งมีตวัแปรอิสระอีกตวัแปรหรือมากกวา่หน่ึงท่ีมี Order of Integration 
เดียวกนัอยู่ในแบบจ าลองดว้ย (ชาติชาย ศิริจนัทร์, 2549) 

 
สรุปผลการวิจัย 
  ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ของตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Return) และตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCHANGE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST) อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์(PINDEX) ปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
(LNPVOLUME) ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNMKTCAP) และขนาด
ของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNVOLUME) ในช่วงเวลาท่ีศึกษาตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 แสดงไวใ้นตารางท่ี 1โดยค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีแสดง
ประกอบดว้ยค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่ามธัยฐาน(MEDIAN) ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต ่าสุด (MIN) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (STD DEV) และจ านวนขอ้มูล (N) 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

ตัวแปร MEAN MEDIAN MAX MIN STD DEV N 

RETURN 0.033520 0.000000 9.857142 -0.966489 0.435602 1,037 
CPI 94.23848 94.20000 105.4200 80.40000 6.778213 1,037 

EXCHANGE 33.90724 33.28400 41.76280 29.07650 3.365113 1,037 
INTEREST 2.908149 3.000000 5.000000 1.250000 1.250000 1,037 

MLR 6.928230 6.990000 8.225000 5.625000 0.716429 1,037 
PINDEX 140.7034 126.1500 361.5800 51.07000 62.54311 1,037 
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ตัวแปร MEAN MEDIAN MAX MIN STD DEV N 
LNPVOLUME 23.51966 23.48726 25.85388 22.29296 0.728251 1,037 
LNMKTCAP 20.08345 20.20401 24.34786 12.50941 1.834107 1,037 
LNVOLUME 19.88367 19.88493 25.48041 13.02024 1.659101 1,037 

  
ค่าสถิติเชิงพรรณนาจากตารางท่ี 1 เห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(RETURN) มีค่าเฉลี่ย 0.03 หรือ 3% ค่าสูงสุด 9.86 ค่าต ่าสุด -0.97 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเฉลี่ย 94.24 อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXCHANGE RATE) มีค่าเฉลี่ย 33.91 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
(INTEREST RATE) มีค่าเฉลี่ย 2.91%  อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีค่าเฉลี่ย 6.93% 
ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PINDEX) มีค่าเฉลี่ย 140.70 ปริมาณ
การซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNPVOLUME) มีค่าเฉลี่ย 23.52 ดชันีราคา
หุน้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNMKTCAP) มีค่าเฉลี่ย 20.08 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.83 ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNPVOLUME) มี 
ค่าเฉลี่ย 19.88 ลา้นบาท 
 
  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ระหวา่งตวัแปร
อิสระท่ีใชใ้นการศึกษานั้นเพ่ือตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ย Simple Correlation Coefficients 
ในการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพ่ือหาความสัมพนัธ์เป็นรายคู่แสดงไวใ้นตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 

 CPI EXCHANGE  INTEREST MKTCAP MLR PINDEX PVOLUME VOLUME 

CPI  1 -0.898725 -0.271893  0.332130  0.437259  0.662650  0.569715  0.174246 
EXCHANGE -0.898725  1  0.330544 -0.253476 -0.321549 -0.541377 -0.460460 -0.140854 
INTEREST -0.271893  0.330544  1 -0.096170  0.658060 -0.034826 -0.157040 -0.049905 
MKTCAP  0.332130 -0.253476 -0.096170  1  0.287114  0.587922  0.649943  0.282266 

MLR  0.437259 -0.321549  0.658060  0.287114  1  0.524103  0.411278  0.141071 
PINDEX  0.662650 -0.541377 -0.034826  0.587922  0.524103  1  0.842089  0.305094 

PVOLUME  0.569715 -0.460460 -0.157040  0.649943  0.411278  0.842089  1  0.366272 
VOLUME  0.174246 -0.140854 -0.049905  0.282266  0.141071  0.305094  0.366272  1 

 
 ในการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ พบตวัแปรจ านวน 3 คู่ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัค่อนขอ้งสูง คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ประมาณ 0.7 ไดแ้ก่ 
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1) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
(EXCHANGE) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.8987 แสดงวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคกบัอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกนั  

2) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST) กบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่
ชั้นดี (MLR) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.6581 แสดงวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

3) ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PINDEX) 
กบัปริมาณการซ้ือขายหุน้ของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(LNPVOLUME) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.8421 แสดงวา่ ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บั
ปริมาณการซ้ือขายหุน้ของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั   
 
  ส าหรับการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัพ้ืนฐานหรือตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามแบบจ าลองในการศึกษาน้ี ไดท้ดสอบทั้งส้ิน 7 โมเดล
เพ่ือทดสอบความแขง็แกร่ง (Robustness Test) ของความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยไดน้ าตวัแปรท่ีมีความสันพนัธ์กนัในค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficients) มาตดัทอนรายคู่ ผลการวเิคราะห์ตามแบบจ าลอง 
แสดงไวใ้นตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ฐานและอัตราผลตอบแทนในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

CONSTANT -1.3128 -2.1031 -1.3251 -3.335 -2.4697 -1.1101 -1.0670 
CPI 0.0612 0.0650 0.0628  0.0774 0.0358∗∗ 0.0287∗∗ 

EXCHANGE 0.0595∗∗ 0.0637 0.0623 0.1943  0.0861 0.0822 
INTEREST 0.0164∗ 0.0223∗∗ 0.0166∗ 0.0024∗ 0.0573∗∗  0.0129∗ 
MKTCAP 0.5920 0.3178 0.3782 0.3321 0.6280 0.5773 0.5695 

MLR 0.0003∗ 0.0001∗ 0.0003∗ 0.0025∗ 0.0005∗ 0.0029∗  
PINDEX 0.1032  0.1088 0.2163 0.1333 0.1205 0.2691 

PVOLUME 0.0004∗ 0.0010∗ 0.0004∗ 0.0003∗ 0.0005∗ 0.0009∗ 0.0007∗ 
VOLUME 0.7614 0.8798  0.8942 0.8094 0.7851 0.7820 

 

D.W. 2.051756 2.046980 2.050471 2.046883 2.055492 2.054315 2.055557 
R2 0.074534 0.072653 0.074470 0.062782 0.071993 0.073214 0.068585 

ADJ R2 0.067332 0.066345 0.068174 0.056406 0.065680 0.066909 0.062249 
F-TEST 10.34894 11.51674 11.82794 9.847175 11.40404 11.61259 10.82433 
PROP 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
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*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

= -1.3128 + 0.0612 + 0.0595 + 0.0164 + 0.5920  

 + 0.0003 + 0.1032  

+ 0.0004 + 0.7614 + eit  

 

โมเดลท่ี 1 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทุกตวักบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผลการทดสอบพบวา่ อตัราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATE) 
มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และ
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME) มีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมี
ค่า D.W. = 2.051756 ค่า R2 = 0.074534 และสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้6.7332%  
  โมเดลท่ี 2 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ใน
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PINDEX) ผลการทดสอบพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) 
มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า D.W. = 2.046980 ค่า R2 = 0.072653และ
สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ได ้6.6345%  
  โมเดลท่ี 3 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ ขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์(VOLUME) ผลการทดสอบพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย(์PVOLUME) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า D.W. = 2.050471 ค่า R2 = 0.074470 และ
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สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ได ้6.8174% 

โมเดลท่ี 4 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทุกตวักบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ผล
การทดสอบพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้
ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME)  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวด
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า D.W. = 2.046883 ค่า R2 = 0.062782 
และสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพยไ์ด ้5.6406% 

โมเดลท่ี 5 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ อตัราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATE) 
ผลการทดสอบพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้
รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
(PVOLUME)  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า D.W. = 2.055492 ค่า R2 = 0.071993 และสามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้6.5680% 

โมเดลท่ี 6 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST 
RATE) ผลการทดสอบพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 
(MLR)และปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME)  มีผลต่อ
อตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีค่า D.W. = 2.054315 ค่า R2 = 0.073214 และสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้6.6909% 

โมเดลท่ี 7 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยลดตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้ราย
ใหญ่ชั้นดี (MLR) ผลการทดสอบพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
(INTEREST RATE) และปริมาณการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
(PVOLUME)  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระดบั
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นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า D.W. = 2.055557 ค่า R2 = 0.068585 และสามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้6.2249% 
  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจากทั้ง 7 โมเดล พบวา่ ตวัแปรส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
(INTEREST RATE) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของหุน้ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME) 
 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา 

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนในช่วงเวลาท่ีศึกษา
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัพ้ืนฐานในการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Fundamental Analysis) มี 
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ก่ง
ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ปัจจัยพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) พบวา่ จากตวัแปรอิสระ 
ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXCHANGE RATE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST RATE) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้
รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีเพียง 2 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INTEREST 
RATE) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบ
พ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาลงทุน
ในกลุ่มหลกัทรัพย ์ โดยทั้ง 2 ตวัแปร เป็นกลไกส าคญัท่ีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดซ่ึ้งราคาของ
หลกัทรัพยก์็สะทอ้นในรูปของอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ 

1.2 ปัจจัยพืน้ฐานด้านอุตสาหกรรม (Industry Factors) พบวา่ จากตวัแปรอิสระ 
ของปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factors) ทั้ง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมของหุน้ใน
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PINDEX) และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME) มีเพียงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์(PVOLUME) เพียงตวัแปรเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีท าใหน้กัลงทุนทราบถึง
ภาวการณ์ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นขณะนั้น โดยปริมาณท่ีนกัลงทุนเขา้มาซ้ือขาย สะทอ้นถึงสภาพคล่องของ
หลกัทรัพยด์งักล่าว ท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
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1.3 ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัท (Company Factors) พบวา่ จากตวัแปรอิสระของ 
ปัจจยัดา้นบริษทั (Company Factors) ทั้ง 2 ตวัแปรท่ีน ามาวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(MKTCAP) และขนาดของกิจการของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
(VOLUME) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใหน้กัลงทุนใชเ้พ่ือเปรียบเทียบบริษทัท่ีจะเขา้ไปลงทุนเท่านั้น
ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน 

จากการเปรียบเทียบผลการวจิยัในอดีตอาทิ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่ออตัราผลตอบแทนของ 
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” (เก้ือกูล แจ่มศิลป์, 2548)  
พบวา่ ตวัแปรท่ีมีผลกระทบโดยมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์โดยมีทิศทาง
เดียวกนั และอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวมีเพียงอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ “การวเิคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหุน้การเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้
แบบจ าลองเอพีที” (ชาติชาย ศิริจนัทร์,2549) พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
นกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ควรพิจารณา 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factor) และปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factor) ควบคู่กบัไป
เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factor) โดยเฉพะอตัราดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและ
อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใหแ้ก่ลูกคา้ชั้นดีจะบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
การท่ีภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมย่อมไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 
หลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมมีระดบัราคาลดลงเม่ือภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและหลกัทรัพยบ์าง
อุตสาหกรรมมีระดบัราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั การศึกษาน้ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียทั้งเงินฝาก
และอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใหแ้ก่ลูกคา้ชั้นดีต่างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นกัลงทุนจึงควรพิจารณาแนวโนม้ทิศทางดอกเบ้ียเพ่ือตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2. ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Factor) จะบ่งบอกถึงภาวการณ์แข่งขนัใน
ตลาดอุตสาหกรรมรวมถึงแนวโนม้อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงนกัลงท่ีสนใจ
เขา้มาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยการศึกษาน้ีพบวา่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ใน
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา
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อสังหาริมทรัพย ์นกัลงทุนจึงควรพิจารณาปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการมา
ทองเที่ยวที่ชุมชนคลองน้ําใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
The Tourist Business Marketing Mixed that Tourists Focused in Visiting Klong 
Nam Sai Community, Amphoe Khiri-Rat Nikhom, Surat Thani Province 
 
ผูวิจัย  นางสาวอรุณทิพย  สมบัติแกว,  ดร.ละเอียด  ศิลานอย  อาจารยท่ีปรึกษา 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยตาป 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีชุมชน
คลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี สุมตัวอยางจากคาเฉล่ียประชากรดวยสูตรของศัสซานี 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา  
1. พฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส พบวา สวนใหญนักทองเท่ียว

มีวัตถุประสงคมาเพ่ือการพักผอน เดินทางมากับญาติพี่นอง/ครอบครัว ช่ืนชอบกิจกรรมเลนน้ํา/ดํานํ้า พักคางคืน
ท่ีบานญาติ/บานเพ่ือน  เดินทางดวยรถยนตสวนตัว ใชระยะเวลาในการทองเท่ียวเพียง 1 วัน และเสียคาใชจาย
ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท   

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
ในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส ในภาพรวมในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียว 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการลักษณะทางกายภาพ 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

3. ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียว 
พบวา (1) ดานวัตถุประสงคในการทองเท่ียว เพศและสถานภาพสมรสของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ดานลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (3) ดานประเภทของกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
(4) ดานสถานท่ีพักคางคืน อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนาของ
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นักทองเท่ียวมีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (5) ดานพาหนะที่ใชในการเดินทาง อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนเพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (6) ดานระยะเวลา
ในการทองเท่ียว  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และ (7) คาใชจายในการทองเท่ียว สถานภาพสมรสของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญของ
นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวท่ีมี
รายไดตอเดือน แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนักทองเท่ียวท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกตางกัน ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด,  ธุรกิจการทองเท่ียว 
 
Abstract    

This research to the samples amount of 385 people were tourists in 
Visiting Klong Nam Sai Community, Amphoe Khiri-Rat Nikhom, Surat Thani 
Province selected from a random from population mean with Sasani’ formula. Data 
were processed by computer program and analyzed by calculating the percentage, 
average, standard deviation and the chi-square and t-test. 

The results showed that 
1. Travel behavior in tourists in visiting Klong Nam Sai Community, it 

was found that most tourists aimed for relaxation, travelled with relatives/family, 
swimming/diving were their favorite activities, stayed overnight at the homes of 
relatives/friends house, raveled by personal cars, took only one day for travelling and 
cost no more than 2,000 baht each time. 

2. The tourist business marketing mixed that tourists focused in visiting 
Klong Nam Sai Community, in the overall, the tourists giving the precedence in 
visiting was at high level. When considering in each aspect, it was found that all 
aspects were at high level. The physical aspect had the most average, followed by 
products, service process respectively and marketing promotion was at the lowest 
average.  

3. The relationship between personal characteristics with travel behavior 
tourists in visiting Klong Nam Sai Community, it was found that (1) tourism 
purposes, personal characteristics of the tourists concerning gender and marital status 
were correlated statistically significant at the .05 level. While age, educational level, 
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occupation, monthly income and residence were correlated statistically significant at 
the .01 level, (2) Nature of travel, personal characteristics of the tourists concerning 
gender, age, marital status, education, occupation, monthly income and residence 
were correlated with the travel behavior statistically significant at the .01 level, (3) 
types of activities that travelers were impressed, personal characteristics of the 
travelers concerning gender, age, marital status, education, occupation, monthly 
income and residence were correlated with the behavior of tourists statistically 
significant at the .01 level, (4) overnight accommodation, personal characteristics of 
the tourist concerning age, marital status, education level, occupation, monthly 
income and residence were correlated with the tourists’ behavior statistically 
significant at the .01 level, (5) vehicles used in travel, personal characteristics of the 
tourist concerning gender, age, marital status, education level, occupation, monthly 
income and residence were correlated with the tourists’ behavior statistically 
significant at the .01 level. While gender of the tourists was correlated with the 
behavior in tourism statistically significant at the .05 level, (6) Travel period, personal 
characteristics of the tourist concerning gender, age, education level, monthly income 
and residence were correlated with the behavior in tourism statistically significant at 
the .05 level. While gender, and marital status were correlated statistically significant 
at the .01 level, and (7) Travel expenses, personal characteristics of the tourist 
concerning marital status was correlated with the behavior in tourism statistically 
significant at the .05. While educational level, occupation and monthly income of the 
tourists were correlated statistically significant at the .01 level. 

4. The tourist business marketing mixed that tourists focused in visiting, 
the tourists who had differences in age, marital status, occupation and residence gave 
the different precedence towards the marketing mix of tourism business statistically 
significant at the .01 level, and the tourist who had differences in monthly income 
gave different precedence towards the marketing mix of tourism business statistically 
significant at the .05 level. While the tourists who had differences in gender, 
educational level gave no different precedence towards the marketing mix of tourism 
business. 

 
 

Key Words : Marketing Mixed, Tourist Business 
 
บทนํา 

จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูบริเวณพื้นท่ีตอนกลางภาคใตของประเทศไทย เปนเมืองเกาแกต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตร  มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
มากท่ีสุดเมืองหนึ่งต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากสภาพภูมิศาสตรท่ีอุดมสมบูรณและชัยภูมิท่ีเหมาะสมสงผลให
จังหวัดสุราษฎรธานีมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดแหงหนึ่งในภูมิภาค จังหวัดสุราษฎรธานียังมีสวนเกี่ยวของกับ
พระบารมีแหงบูรพมหากษัตริยท่ีมีบทบาทยิ่ง ซึ่งช่ือ “สุราษฎรธานี” ก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชทานนามใหซึ่งแปลวา  “เมืองคนดี” ดานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม มีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง  มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีหลากหลาย  
รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อําเภอคีรีรัฐนิคมเปนอีกอําเภอหน่ึงมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
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ท่ีสําคัญ และสวยงามอีกแหงหนึ่งท่ีมีนักทองเท่ียวเริ่มรูจักและเขามาทองเท่ียวนั่นคือ บอน้ําพุรอน และคลองนํ้าใส 
โดยเฉพาะท่ีคลองน้ําใส เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปนลําคลองท่ีมีน้ําใสสามารถมองเห็น
กอนหินท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ น้ําใสตลอดป นอกจากนี้ยังมีความเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ ท่ีใกลเคียง
อีกหลายแหง เชน วัดถ้ําสิงขร  เข่ือนรัชประภา อุทยานแหงชาติเขาสก เปนตน การเดินทางสะดวกและไมไกล
จากตัวเมืองสุราษฎรธานีมากนัก (จังหวัดสุราษฎรธานี, 2555) 

ในป 2555 จังหวัดสุราษฎร มีจํานวนนักทองเท่ียว รวม 1,844,427 คน สรางรายไดใหกับจังหวัด
ไมตํ่ากวา 30,000 ลานบาท เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีในปจจุบันถือวาเปนจังหวัดท่ีเปนมีศักยภาพสูง
ในเรื่องของการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียว มาตรฐานการรองรับเรื่องท่ีพักและความปลอดภัยจึงเปนทางเลือก
อันดับตน ๆ ในการจัดประชุมสัมมนาใหญ ๆ สถานการณการทองเท่ียวจังหวัด สุราษฎรธานี ดานการทองเท่ียว 
สถานการณทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา จํานวนผูเยี่ยมเยือนรวมท้ังส้ิน 2,422,066 ลานคน  หากแยก
ตามลักษณะการพักคางจะพบวา  รอยละ 94 เปนการเดินทางทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวพักคาง  ทั้งนี้เพราะ
ไดรับปจจัยสงเสริมหลายประการ การสงเสริมตลาดการประชุมสัมมนาการเปดบริการสายการบินตนทุนตํ่า  
เพื่อสงเสริมการเดินทางทองเท่ียวในแผนดินใหญ จ.สุราษฎรธานี  ประกอบกับ ภาครัฐและเอกชนไดรวมกันจัด
กิจกรรมกระตุนกระแสการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางหลั่งไหลเขามาในแหลงทองเท่ียวตางๆ 
ของจังหวัดนี้เปนจํานวนมาก สําหรับกลุมตลาดที่มีการเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่นี้ พบวา รอยละ 
55 เปนกลุมตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  คิดเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,302,533 ลานคน สวนใหญเปนการเดินทาง
จากภูมิภาคยุโรปมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชีย สําหรับผูเยี่ยมเยือนคนไทย  จะเปนการเดินทางทองเท่ียว
ภายในภูมิภาคเดียวกันมากท่ีสุด  รองลงมาคือ กรุงเทพฯ  อันดับสามคือ ภาคกลาง ในดานลักษณะการเดินทาง
ทองเท่ียวของคนไทย   สวนใหญเปนการเดินทางเปนกลุมเพื่อน และครอบครัว  ท่ีนิยมเดินทางเขามาในพ้ืนท่ี
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดติดตอกันหลายวัน เพื่อทองเท่ียวพักผอนในแหลงทองเท่ียวตางๆ 
(สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี, 2555) 

ในการเดินทางเขามาทองเท่ียวแตละครั้งของนักทองเท่ียวจะมีระยะพํานักเฉลี่ยประมาณ 4.21 วัน 
และจากจํานวนนักทองเท่ียวและคืนพักดังกลาวกอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในจังหวัดน้ีจํานวน 21,390.39 ลานบาท  
ซึ่งนักทองเท่ียวใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน  2,225.61 บาท  สวนนักทัศนาจรมีการใชจายเฉลี่ยตอวันประมาณ 
1,012.90 บาท กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในแหลงทองเท่ียวรวมเปนเงิน 140.32 ลานบาท  เมื่อรวมรายได
ท้ังหมดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวภายในอําเภอของจังหวัดน้ี  โดยไมนับรวมคาใชจายในการเดินทางระหวาง
จังหวัดรวมเปนเงินท้ังส้ิน  21,530.71  ลานบาท ดังน้ันผูเยี่ยมเยือนมีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 2,208.38 บาท  
สวนสถานการณดานการพักแรม พบวา จํานวนหองพักใน จ.สุราษฎรธานี รวมท้ังส้ิน  23,825 หอง และมีอัตรา
การเขาพักเฉลี่ยท้ังปอยูท่ี 63.47 โดยนักทองเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมประมาณ 5.30 วัน 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
การทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนํา
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ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงขอมูลดานการตลาดและเปนประโยชนในการสงเสริมกิจกรรม
ดานการทองเท่ียวสงผลใหเกิดรายไดแกคนในทองถิ่นเพิ่มข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
2.   เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวให

ความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในการมา

ทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี   
4.   เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียว

ใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยว

ท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกจิการทองเท่ียว 

1.  ดานผลิตภัณฑ  
2.  ดานราคา  
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  
4. ดานการสงเสริมการตลาด  
5. ดานบุคลากร  
6.  ดานกระบวนการใหบริการ  
7.  ดานลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 
7. ภูมิลําเนา 
 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียว 
1. วัตถุประสงคในการทองเท่ียว  
2. ลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว  
3. ประเภทของกิจกรรมที่นักทองเท่ียวชื่นชอบ  
4. สถานท่ีพักคางคืน  
5. พาหนะท่ีใชในการเดินทาง  
6. ระยะเวลาในการทองเท่ียว  
7. คาใชจายในการทองเท่ียว
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ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส 

อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากร 
(Population Mean, μ) และไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงไดใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
เพื่อการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากรของศัสซานี ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองแบง

ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสอบถามสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส  และภูมิลําเนา 

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว แบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบ 2 ตัวเลือก คือ ใช หรือ ไมใช จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการทองเท่ียว ลักษณะของ
การเดินทางมาทองเที่ยว ประเภทของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบ สถานที่พักคางคืน พาหนะที่ใช
ในการเดินทาง ระยะเวลาในการทองเท่ียว และคาใชจายในการทองเท่ียว  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยว
ที่นักทองเท่ียวใหความสําคัญ จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพลักษณะของ
คําถาม จะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 
107) โดยแบงระดับความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  

การวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถาม ในแตละตอน

ทุกขอ  ท้ังน้ีเพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติตามลักษณะของขอมูล  ดังน้ี 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนับความถี่และหาคารอยละ  
2. พฤติกรรมการทองเท่ียว วิเคราะหโดยการนับความถี่และหาคารอยละ  
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังน้ี  
  คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 
  คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2112 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



7 
 

  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลท่ีมาจากแบบสอบถาม  ไดแก  การแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distributions)  การหาคารอยละ (Percentage)  คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติไคสแควร (Chi-
square), t-test และ F-test และกรณีท่ีมีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe’ 
Method     

 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 30 ป รองลงมามีอายุ 30-40 ป 
และ 41-50 ป มีสถานภาพสมรสเปนโสด รองลงมามีสถานภาพสมรสเปนสมรส และหยาราง/มาย มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และเกษตรกรรม มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท 
รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป และ 10,001-20,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยูภาคใต  รองลงมา
มีภูมิลําเนาอยูภาคกลางา และภาคเหนือ ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวในการมาทองเที่ยวที่ชุมชนคลองน้ําใส อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สวนใหญนักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคมาเพ่ือการพักผอน  
เดินทางมากับญาติพี่นอง/ครอบครัว ช่ืนชอบกิจกรรมเลนน้ํา/ดํานํ้า  พักคางคืนท่ีบานญาติ/บาน เดินทางดวย
รถยนตสวนตัว ใชระยะเวลาในการทองเท่ียวเพียง 1 วัน และเสียคาใชจายครั้งละไมเกิน 2,000 บาท  

3. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญในการมาทองเที่ยวที่ชุมชนคลองน้ําใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา 
นักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียว อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยู
ในระดับมาก โดยดานการลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานผลิตภัณฑ 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
4.1 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

มาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
  4.1.1วัตถุประสงคในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียว

เก่ียวกับเพศและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ท่ีระดับ .05 สวนอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

4.1.2 ลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียว
เกี่ยวกับเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4.1.3 ประเภทของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบ พบวา ลักษณะสวนบุคคล
ของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4.1.4 สถานที่พักคางคืน พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับอายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมา
ทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4.1.5 พาหนะท่ีใชในการเดินทาง พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ
อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนเพศของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการมาทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

4.1.6 ระยะเวลาในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศและสถานภาพสมรส ของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการมาทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

4.1.7 คาใชจายในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมา
ทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 4.2 สมมติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันจะใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวในการมาทองเที่ยวที่ชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  แตกตางกัน 

  4.2.1 จําแนกตามเพศ 
   นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไมแตกตางกันในทุกดาน   
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  4.2.2 จําแนกตามอายุ 
   นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4.2.3 จําแนกตามสถานภาพสมรส 
   นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4.2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา 
   นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกัน
ในดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4.2.5 จําแนกตามอาชีพ 
   นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานกระบวนการ
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4.2.6 จําแนกตามรายไดตอเดือน 
   นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานบุคลากร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ  
และดานลักษณะทางกายภาพ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4.2.7 จําแนกตามภูมิลําเนา 
 นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา
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เปนรายดานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกันในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองน้ําใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยได
พิจารณาตามวัตถุประสงคการวิจัยประกอบกับเหตุผลและทฤษฎีท่ีสอดคลอง อภิปรายผลไดดงัน้ี 

1. พฤติกรรมการทองเที่ยวในการมาทองเที่ยวที่ชุมชนคลองนํ้าใส พบวา วัตถุประสงค
ในการทองเท่ียวนักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคมาเพ่ือการพักผอน ลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียวเดินทางมา
กับญาติพี่นอง/ครอบครัว ประเภทของกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบกิจกรรมเลนน้ํา/ดํานํ้า  สถานท่ีพักคางคืน 
พักคางคืนท่ีบานญาติ/บานเพ่ือน พาหนะท่ีใชในการเดินทาง เปนรถยนตสวนตัว ระยะเวลาในการทองเท่ียว ใช
ระยะเวลาในการทองเท่ียวเพียง 1 วัน และคาใชจายในการทองเท่ียว ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นัฐพงศ  คุมา (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา การเดินทางมาทองเท่ียวท่ีอําเภอปายเพื่อพักผอนหยอนใจ ยานพาหนะท่ีนักทองเท่ียว
ชาวไทยใชเดินทางมาเท่ียว คือ รถยนตสวนตัว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของบรรพรต  ศุขวัฒนะกุล (2549) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยท่ีไปเท่ียวเกาะเกร็ด 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของนักทองเท่ียว พบวา ความถี่ในการเดินทางมาทองเท่ียวเกาะเกร็ด จํานวน 1 ครั้ง
ในรอบ 1 ป มาทองเที่ยวจะมาในชวงเสาร-อาทิตย  สวนใหญเดินทางมากับเพื่อน/ญาติ จุดประสงคหลัก
ในการเดินทางสวนใหญจะไปเพื่อการทองเที่ยว และมีจุดประสงคการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน และ
เปนสถานท่ีใกลกับท่ีอยูอาศัย 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมา
ทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส ในภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียว อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  นุชแสงพลี (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเดินทางเขามาทองเท่ียวในอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอนของนักทองเท่ียวชาวไทย 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในอําเภอ
ปาย  จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ผูใหขอมูล
สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ปจจัยดานราคา  มีความสําคัญเปน
อันดับท่ีสอง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนอันดับท่ีสาม  และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเปน
อันดับสุดทาย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรพรต  ศุขวัฒนะกุล (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยท่ีไปเท่ียวเกาะเกร็ด ผลการวิจัยพบวา สวนประสม
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ทางการตลาด เมื่อทําการวิจัยสรุปปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีไดผลอยูในระดับดี คือ ดานช่ือเสียงของ
เกาะเกร็ด อยูในระดับดีท่ีมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับปจจัยอื่น ๆ  ท่ีอยูในระดับดีดวยกัน สวนในระดับรองลงมาจะเปน
ดานราคาท่ีเกี่ยวกับราคาของเรือขามฟาก และราคาของรานขายอาหารซึ่งมีความเหมาะสมกับรสชาตด สําหรับ
สุดทายจะเปนเกี่ยวกับปจจัยดานบรรยากาศส่ิงแวดลอมในเกาะเกร็ด คือ ความเปนมิตรของชาวบาน  
สถาปตยกรรมสวยงาม  ความแปลกของสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลาย 

3. ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียว
ท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

3.1 วัตถุประสงคในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเพศ
และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองน้ําใส จําแนกตาม
วัตถุประสงคในการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน และภูมิลําเนา ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย  วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว
ชาวไทยมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการทองเท่ียวในดานวัตถุประสงคในการทองเท่ียว 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2 ลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียว
เกี่ยวกับเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีย  วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ของนักทองเท่ียวชาวไทยมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการทองเท่ียวในดานบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการเดินทาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.3 ประเภทของกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบ พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียว
เก่ียวกับเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีย วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
สวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการทองเท่ียวในดาน
กิจกรรมที่นักทองเท่ียวทําบอย แตกตางกัน และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.4 สถานท่ีพักคางคืน พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับอายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว
ท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามสถานท่ีพักคางคืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนเพศของ
นักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐพงศ  คุมา 
(2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยการจําแนกตามเพศ  และรายไดพบวา เพศท่ีแตกตางกัน จะมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในเร่ืองรูปแบบของท่ีพัก อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี .05 และขัดแยงกับงานวิจัยของ  กิตติ  อรัญรัตน 
(2547) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
ของนักทองเท่ียวชาวไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกไมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจมาทองเท่ียวเกาะเสม็ดดานสถานท่ีพัก   

 3.5 พาหนะท่ีใชในการเดินทาง พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับอายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมา
ทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามพาหนะท่ีใชในการเดินทาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สวนเพศของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย  วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทย
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการทองเท่ียวในดานพาหนะท่ีใชในการเดินทางแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3.6 ระยะเวลาในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลอง
น้ําใส จําแนกตามระยะเวลาในการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศและสถานภาพ
สมรส ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐพงศ  คุมา (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียว
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยการจําแนกตามเพศ  และ
รายไดพบวา เพศท่ีแตกตางกัน จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในเรื่องรูปแบบของท่ีพัก เชนเดียวกับรายได
ท่ีแตกตางกัน จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในเรื่องลักษณะการเดินทางมาเท่ียวกับระยะเวลาในการพํานัก 
อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี .05 

 3.7 คาใชจายในการทองเท่ียว พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามคาใชจาย
ในการทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมาทองเท่ียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่งสอดคลอง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2118 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



13 
 

กับงานวิจัยของ นัฐพงศ  คุมา (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยการจําแนกตามเพศ  และรายได พบวา 
เพศท่ีแตกตางกัน จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในเรื่องคาใชจายท่ีใชในระหวางทองเท่ียว  อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 

4.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียว
ใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญของนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ  สถานภาพสมรส  
อาชีพ และภูมิลําเนาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือน แตกตางกัน ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนนักทองเท่ียวท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจการทองเท่ียวไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัลพัชร  วิริต (2549) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการทองเท่ียวเกาะเสม็ดของนักทองเท่ียวชาวไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและการบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเกาะเสม็ดของนักทองเท่ียวชาวไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเกาะเสม็ดของนักทองเท่ียวชาว
ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเกาะเสม็ดของ
นักทองเท่ียวชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเกาะเสม็ดของนักทองเท่ียวชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อิสวัต  อยูวิวัฒน (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพของกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑ สถานภาพท่ีตางกันมีผล
ตอการใหความสําคัญในการเลือกทองเท่ียวเชิงสุขภาพดานผลิตภัณฑตางกัน ดานราคา สถานภาพ รายไดท่ี
ตางกันมีผลตอการใหความสําคัญในการเลือกทองเท่ียวเชิงสุขภาพดานราคาตางกัน ดานชองทางใหบริการ 
สถานภาพ  และการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอการใหความสําคัญในการเลือกทองเท่ียวเชิงสุขภาพดานสถานท่ี
ใหบริการตางกัน ดานการสงเสริมการตลาด การศึกษาท่ีตางกันมีผลตอการใหความสําคัญในการเลือกทองเท่ียวเชิง
สุขภาพดานการสงเสริมการตลาดตางกัน และดานพนักงานผูใหบริการ สถานภาพการศึกษาท่ีตางกันผลตอ
การใหความสําคัญในการเลือกทองเท่ียวเชิงสุขภาพดานพนักงานผูใหบริการตางกัน  

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยและไดผลของการวิจัยในเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
การทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใส อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยนําเสนอขอเสนอแนะไดดังน้ี 
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวดานลักษณะ

ทางกายภาพ เปนปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุด โดยเฉพาะการมีแผนท่ีและปายแสดงเสนทาง
ภายในชุมชนท่ีเห็นไดอยางชัดเจน และบรรยากาศ ความเปนธรรมชาติและสวยงาม ระหวางเดินทาง ซึ่งเปนเสนห
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางเขามาทองเท่ียวยังชุมชนคลองนํ้าใสนี้มากท่ีสุด ดังน้ันจึงควรรักษาบรรยากาศ  
อากาศ  และสภาพแวดลอมของชุมชนน้ีไวใหคงความเปนธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอมใหสะอาด เพื่อคง
ความเปนเอกลักษณะของชุมชนไว  

2. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวดานการสงเสริม
การตลาดนักทองเที่ยวใหความสําคัญดานนี้นอยที่สุด ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรมี
การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในชุมชนคลองนํ้าใส ผานเว็บไซตของจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธ
ผานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสื่ออื่น ๆ  เพื่อใหนักทองเท่ียวรูจักและเขามาทองเท่ียวในชุมชนคลองนํ้าใส
มากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกตางกันจะใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเท่ียวในทุกดานไมแตกตางกัน โดยเฉพาะนักทองเท่ียวเพศหญิง
ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจะใหความสําคัญในเรื่องลักษณะทางกายภาพและราคาของสินคาและ
บริการเปนอยางมาก ดังน้ันเจาของธุรกิจหรือผูประกอบการจะตองคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพของสินคาและบริการเปนหลัก เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 

4. จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเพศ อายุ และภูมิลําเนา
ของนักทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในการมาทองเท่ียวท่ีชุมชนคลองนํ้าใสในดาน
สถานท่ีและคาใชจายในการในการทองเท่ียว ดังน้ันเจาของธุรกิจหรือผูประกอบการจึงควรสรางบริการ
ทางการทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมภายในสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความหลากหลายมากข้ึน
เพื่อไวสําหรับรองรับนักทองเท่ียวไดตรงตามความตองการกับทุกเพศ ทุกวัย และควรจัดใหมีมาตรฐาน
ในการกําหนดคาใชจายในดานสาธารณูปโภคใหมีอัตราท่ีเหมาะสมและไมสูงจนเกินไป  เพื่อทําใหนักทองเท่ียว
เกิดความเช่ือมั่นและไมลังเลท่ีจะใชจายเงินในการทองเท่ียวในชุมชนคลองนํ้าใส 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

เพื่อพิจารณาแนวโนมทางการตลาดของธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชนคลองนํ้าใสตอไป 
2. ควรทําการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพตอไป  
3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการทองเท่ียวชุมชน

คลองน้ําใสของนักทองเท่ียว  เพ่ือเปนขอมูลใหกับหนวยงานภาครัฐและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของนําผลการศึกษาไปใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทองเท่ียวใหเหมาะสมตรงตามความตองการของนักทองเท่ียวตอไป  
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ผู้วจิยั  นายอคัร เชา้ฉอ้ง, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ ์

 สาขาวิชาภาษาเยอรมนั ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเน่ืองเก่ียวกบัตวับทวิจารณ์หนังสือ

วิชาการภาษาไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยดา้นโครงสร้างและ

ภาษาท่ีใช้ โดยเฉพาะลกัษณะและวิธีการกล่าวค าวิจารณ์หนังสือ รวมถึงกลวิธีกล่าวถึงผูเ้ขียนหนังสือ 

ผูอ่้าน และตวัผูเ้ขียนบทวิจารณ์เอง งานวิจยัน้ีศึกษาโดยใชบ้ทวิจารณ์หนงัสือ 15 บทจากวารสารวิชาการ

ดา้นมนุษยศาสตร์ 6 ฉบบัท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันีอา้งอิงวารสารไทย (TCI)  ผลการวิจยัแสดง

ใหเ้ห็นวา่บทวิจารณ์หนงัสือภาษาไทยในชุดขอ้มูลส่วนมากมีโครงสร้างคลา้ยกบัเรียงความโดยทัว่ไป อนั

ประกอบไปดว้ย บทน า เน้ือหา และบทสรุป นอกจากน้ี ยงัพบบทวิจารณ์จ านวนหน่ึงท่ีแยกบทวิจารณ์

ออกมาอีกส่วนหน่ึงต่างหาก ในดา้นการใชภ้าษา ผูวิ้จารณ์หนงัสือชาวไทยนิยมใชรู้ปแบบภาษาท่ีใชล้ด

ความรุนแรงในการวิจารณ์ อาทิ โครงสร้างแสดงความขดัแยง้ท่ีกล่าวถึงขอ้ดีของหนงัสือก่อนแลว้ตามดว้ย

ขอ้บกพร่อง ประโยคแสดงเง่ือนไขเพ่ือกล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าใหห้นงัสือสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ผูว้ิจารณ์

นิยมใชห้น่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคลมากกว่าหน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคลในการกล่าวถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

บริบทของการวิจารณ์หนงัสือ  
 

ค าส าคัญ: บทวิจารณ์หนงัสือวิชาการ, การวิจารณ์หนงัสือวิชาการ, ผูว้ิจารณ์หนงัสือ 

 

Abstract 

This research paper is a text linguistic study of the text type “academic 

book review” in Thai. The purpose of the study is to describe the Thai academic book 

reviews in terms of their structure and language, especially how criticisms are 

                                                 
* งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรอกัษรศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมนั เร่ือง “บทวิจารณ์หนังสือวิชาการภาษาเยอรมนัและภาษาไทย: 
การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเน่ือง” ผู ้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา 72 พรรษา จากบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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conveyed and in which way the book writer, the reader and the reviewer himself are 

mentioned. By using 15 book reviews from 6 academic humanities journals from the 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) as a corpus, the research study shows that 

the Thai academic book reviews mostly have the basic essay structure consisting of 

introduction, body and conclusion, whereas a trend of having a separate part for 

criticisms can also be found in some of the texts. In terms of the language, Thai 

reviewers often apply strategies to tone down criticisms, i.e. by using concessive 

structures referring to the strengths of the book before dealing with its weaknesses 

and by using if-clauses expressing what would make the book complete in the 

reviewer’s opinion. Apart from that, Thai reviewers prefer using personal 

constructions to impersonal when referring to those taking part in the context of book 

reviewing. 

 

Key Words: academic book review, evaluating an academic book, book reviewer 

 

บทน า 

งานเขียนเชิงวิชาการโดยทัว่ไป อาทิ บทความวิจยั ต ารา มกัมีลกัษณะส าคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ความเป็นวิชาการ อนัไดแ้ก่ ความชดัเจน ความเป็นทางการ ความสมบูรณ์ของใจความ การยึดขอ้เท็จจริง

โดยปราศจากอารมณ์และอคติ (Konukman 2011: 69) บทวิจารณ์หนงัสือท่ีปรากฏในวารสารวิชาการจดัว่า

เป็นงานเขียนเชิงวิชาการเช่นเดียวกัน ซ่ึงมีหน้าท่ีในการวิจารณ์และแสดงมุมมองของผูว้ิจารณ์ ใน

การศึกษาตวับทวิจารณ์จึงมีประเดน็ปัญหาท่ีน่าสนใจหลายประการ เป็นตน้ว่า ผูว้ิจารณ์ใชก้ลวิธีใดในการ

วิจารณ์เพ่ือไม่ให้ขดัแยง้กบัลกัษณะความเป็นวิชาการท่ีตอ้งเสนออย่างเป็นกลางโดยยึดหลกัเกณฑ์ทาง

วิชาการ ผูวิ้จารณ์หนังสือกล่าวถึงผูเ้ขียน ผูอ่้านและตนเองอย่างไร และภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอบท

วิจารณ์มีรูปแบบลกัษณะเช่นใด 

ในประเทศไทยยงัมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทวิจารณ์หนังสืออยู่น้อยมาก จากการสืบค้น

ขอ้มูลพบว่ามีงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยู่เพียงช้ินเดียว คือ งานวิจัยของ สุพรรณี วราทร และตรีศิลป์  

บุญขจร ซ่ึงจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2525 เร่ือง บทแนะน าหนงัสือในวารสารไทย (พ.ศ. 2521 - 2523) อน่ึง ยงั

ไม่มีการศึกษาตวับทชนิดน้ีในภาษาไทยโดยใชวิ้ธีการทางภาษาศาสตร์ขอ้ความต่อเน่ืองแต่อยา่งใด 

จากการเก็บตัวอย่างขอ้มูลวิจยัพบว่าในวารสารวิชาการของไทยมีการใช้ช่ือเรียกตวับท

ประเภทบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการแตกต่างกนัออกไป นอกเหนือจากช่ือเรียก “บทวิจารณ์หนงัสือ” ยงัมี

การใชค้  าว่า “บทแนะน าหนงัสือ” และ “ปริทศัน์หนงัสือ” ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นว่ายงัไม่มีการศึกษาและแบ่ง

ขอบเขตประเภทของบทวิจารณ์หนังสืออย่างจริงจงั อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ของ  

สุพรรณี วราทร และตรีศิลป์ บุญขจร (2525: 19) ผูวิ้จยัทั้งสองไดแ้บ่งบทแนะน าหนงัสือออกเป็น 2 
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ประเภท ไดแ้ก่ บทแนะน าหนงัสือประเภทใหข้อ้มูล ซ่ึงเนน้การใหข้อ้มูลและเน้ือหาของหนงัสือ และบท

แนะน าหนังสือประเภทวิจารณ์ท่ีกล่าวถึงเน้ือหาของหนังสือรวมทั้งประเมินค่าของหนังสือดว้ย งาน

ศึกษาวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบทแนะน าหนงัสือประเภทท่ีมีการวิจารณ์และประเมินค่าของหนงัสือวิชาการ 

ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ควรใชช่ื้อเรียกตวับทชนิดน้ีว่า “บทวิจารณ์หนงัสือวิชาการ” และจะจ ากดัขอบเขต

ของการศึกษาเฉพาะบทวิจารณ์ภาษาไทยท่ีเขียนโดยเจา้ของภาษาเพ่ือใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาบทวิจารณ์หนังสือวิชาการภาษาไทยด้านโครงสร้างและส่วนประกอบของ

เน้ือหา  

2. เพ่ือศึกษาบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยดา้นภาษาท่ีใช ้ไดแ้ก่ ลกัษณะและวิธีการ

วิจารณ์หนงัสือวิชาการในวงวิชาการไทย และวิธีการกล่าวถึงผูเ้ขียนหนงัสือท่ีวิจารณ์ ผูอ่้าน และตวัผูเ้ขียน

บทวิจารณ์ 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. บทวิจารณ์หนังสือวิชาการภาษาไทยมีโครงสร้าง ท่ีไม่เป็นแบบแผนตายตัวและมี

ส่วนประกอบแตกต่างกนัออกไปตามแต่ดุลยพินิจของผูเ้ขียนบทวิจารณ์ 

2. ผูว้ิจารณ์ชาวไทยนิยมใช้รูปแบบภาษาท่ีใช้ลดความรุนแรงในการวิจารณ์ และนิยมใช้

รูปแบบภาษาท่ีระบุตวับุคคลมากกว่ารูปแบบภาษาท่ีไม่ระบุตวับุคคลเม่ือกล่าวถึงผูเ้ขียนหนงัสือ ผูอ่้าน 

และตวัผูเ้ขียนบทวิจารณ์ 
 

วธิีการวจิยั 

งานวิจยัน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบทตามแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ตวับทวิชาการของ

Gnutzmann และ Oldenburg (A. Oldenburg 1995: 107-116) ท่ีกล่าวว่าตวับทคือหน่วยทางภาษาท่ีมี

โครงสร้างซับซ้อน และประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัอย่างมีระบบ โดยส่วนประกอบ 

ต่าง ๆ น้ีมีเน้ือหาและหนา้ท่ีในการส่ือสารต่างกนั การศึกษาวิเคราะห์ตวับทตามแนวทางและวิธีการของ 

Gnutzmann และ Oldenburg ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. ขั้นตอนแรกเป็นการคดัเลือกตวับทท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัแทนของตวับทชนิดนั้น ๆ เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มลูและผลการศึกษาท่ีแม่นย  า 
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2. ขั้นตอนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ตวับทท่ีแทจ้ริง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ การศึกษา

โครงสร้างระดบัตวับท (ศึกษาโครงสร้างมหัพภาค (Macrostructure) เช่น การแบ่งตวับทออกเป็นบทน า 

เน้ือหา และบทสรุป) ระดบัส่วนประกอบยอ่ยของตวับท (คน้หาส่วนประกอบยอ่ยของแต่ละส่วน อาทิ บท

น าประกอบไปดว้ยส่วนประกอบยอ่ยอะไรบา้ง) และศึกษาการใชภ้าษาในส่วนประกอบยอ่ยแต่ละส่วน 

3. ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการตรวจสอบผลการศึกษาวิจยั 

ชุดขอ้มลู (Corpus) ท่ีน ามาศึกษาเป็นบทความวิจารณ์หนงัสือวิชาการท่ีใชช่ื้อว่า “บทวิจารณ์

หนงัสือ” จ านวน 15 บทความจากวารสารวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์ท่ีมีช่ืออยู่ในในฐานขอ้มูลของศูนย์

ดชันีอา้งอิงวารสารไทย (TCI) จ านวน 6 ฉบบั ท่ีตีพิมพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2553-2555  
 

ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจัยบทวิจารณ์หนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ รูปแบบข้อมูล

บรรณานุกรม ดา้นโครงสร้าง และดา้นภาษา 

1. รูปแบบขอ้มลูบรรณานุกรม 

ขอ้มูลบรรณานุกรมหมายความถึงส่วนท่ีปรากฏแยกจากตวับทวิจารณ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัหนงัสือท่ีวิจารณ์ตลอดจนขอ้มลูเก่ียวกบัตวัผูวิ้จารณ์หนงัสือ จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลดงักล่าวจะ

ปรากฏก่อนตวับทวิจารณ์ โดยปรากฏทั้งในรูปแบบการอา้งอิงแบบบรรณานุกรม และในรูปแบบอิสระ 

เช่น 

(1) ธิดา สาระยา. (2554). ประวัติศาสตร์มหาสมทุรอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

เมืองโบราณ [T15]1 

(2) แนะน าสกลุความคิดหลงัโครงสร้างนิยม (Introducing Post Structuralism) 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 

ส านักพิมพ์สมมติ 2554 [T12] 

ขอ้มูลท่ีปรากฏในบทวิจารณ์ทุกบทของชุดขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูเ้ขียนหนงัสือ ช่ือหนงัสือ และ

ช่ือผูแ้ปลหากเป็นหนงัสือแปล ส่วนขอ้มูลท่ีปรากฏในบทวิจารณ์จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ในชุดขอ้มูล 

คือ ช่ือส านกัพิมพ ์และปีท่ีพิมพ ์ 

                                                 
1 อกัษร T และเลข 1 ถึง 15 ใชแ้ทนการอา้งอิงบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยในชุดขอ้มลู ทั้งน้ี ขอ้มูล
ทางบรรณานุกรมของบทวิจารณ์ทั้ง 15 บทจดัอยูใ่นหวัขอ้บรรณานุกรม 
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ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูของผูว้ิจารณ์หนงัสือ พบช่ือผูว้ิจารณ์ปรากฏในบทวิจารณ์ทุกบทของ

ชุดขอ้มลู นอกจากน้ี ยงัมีการระบุต าแหน่งทางวิชาการในบทวิจารณ์จ านวนร้อยละ 67 อาทิ 

(3) ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ [T14] 

2. ดา้นโครงสร้าง 

2.1 โครงสร้างระดบัตวับท 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างระดบัตวับทในภาพรวม ผูวิ้จยัใช้ย่อหน้า หัวข้อย่อย หน่วย

เช่ือมโยง รวมถึงใจความของเน้ือหาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งบทวิจารณ์ออกเป็นส่วนต่าง ๆ โดยพบว่าบท

วิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทย ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั  4 ส่วน ไดแ้ก่ บทน า ส่วนเน้ือหา ส่วน

วิจารณ์ และบทสรุป โดยพบโครงสร้างในบทวิจารณ์ 3 แบบ ดงัน้ี 

- แบบท่ีหน่ึง ประกอบดว้ย บทน า ส่วนเน้ือหา ส่วนวิจารณ์ และบทสรุป (พบในบท

วิจารณ์ 5 บท) 

- แบบท่ีสอง ประกอบดว้ย บทน า ส่วนเน้ือหา และบทสรุป (พบในบทวิจารณ์ 9 บท) 

- แบบท่ีสาม ประกอบดว้ย บทน า ส่วนเน้ือหา และส่วนวิจารณ์ (พบในบทวิจารณ์ 1 บท) 

จะเห็นไดว้่าโครงสร้างแบบท่ีนิยมมากท่ีสุดคือโครงสร้างแบบท่ีสอง ซ่ึงตรงกบัโครงสร้าง

ของเรียงความโดยทัว่ ๆ ไป อย่างไรก็ดี บทวิจารณ์หนงัสือภาษาไทยยงัมีแนวโนม้ท่ีจะแยกส่วนท่ีเก่ียวกบั

การวิจารณ์ออกมาอีกส่วนหน่ึงโดยเฉพาะ 

2.2 ลกัษณะส าคญัของส่วนประกอบหลกั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลู พบลกัษณะส าคญัของส่วนประกอบหลกั 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

- ส่วนบทน าจะท าหนา้ท่ีน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของหนงัสือ ระบุช่ือของผูเ้ขียนหนงัสือ 

นอกจากน้ียงันิยมกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและประเดน็หลกัของหนงัสือ 

- ส่วนเน้ือหามีความยาวกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของตวับท โดยพ้ืนท่ีกว่าร้อยละ 80 ของส่วน

เน้ือหาใช้ส าหรับสรุปเน้ือหาของหนังสือ ส่วนประกอบส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีพบประปราย

ไดแ้ก่ค ากล่าวชมและขอ้ต าหนิเก่ียวกบัเน้ือหาในรายละเอียด 

- ส่วนบทวิจารณ์ท่ีแยกออกมามกัจะใชส้ าหรับการติชมหนงัสือในภาพรวม 

- ในบทสรุป ผูวิ้จารณ์มกัแนะน าหนงัสือใหก้บักลุ่มผูอ่้านท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการ

กล่าวถึงประโยชนข์องหนงัสือ 
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ลักษณะส าคัญท่ีได้กล่าวมาน้ีท าให้สามารถสรุปหน้า ท่ีในการส่ือสารของแต่ละ

ส่วนประกอบหลกัไดว้่า ส่วนบทน าและส่วนเน้ือหามีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือท่ีวิจารณ์ ในขณะท่ี

บทวิจารณ์และบทสรุปจะมีหนา้ท่ีประเมินค่าหนงัสือ 

2.3 ส่วนประกอบยอ่ยของตวับท 

นอกเหนือจากการแบ่งโครงสร้างของบทวิจารณ์หนงัสือออกเป็นส่วนประกอบหลกั 4 ส่วน

แล้ว เน้ือหาในบทวิจารณ์ยงัสามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ตามวิธีการวิจัยของ 

Gnutzmann และ Oldenburg ผูว้ิจยัใชเ้กณฑพิ์จารณาจากเน้ือหาและหนา้ท่ีในการส่ือสารเพ่ือแบ่งประเภท

ของส่วนประกอบยอ่ยในบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการ จากการศึกษาวิเคราะห์ พบส่วนประกอบย่อยจ านวน 

26 ส่วน โดยส่วนประกอบเหล่าน้ีปรากฏในบทวิจารณ์ของชุดขอ้มูลมากนอ้ยแตกต่างกนั ดงัแสดงใหเ้ห็น

ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบยอ่ยของบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทย 

ส่วนประกอบย่อย จ านวน 
ร้อยละ 
ที่ปรากฏ 

ส่วนประกอบย่อย จ านวน
ร้อยละ 
ที่

ปรากฏ 
สรุปเน้ือหาของหนงัสือ 57.2 วิธีการเขียนและน าเสนอเน้ือหา 1.4 
โครงสร้างของหนงัสือ 4.4 ค าชมหนงัสือในภาพรวม 1.2 
บทน าทัว่ไป 4.1 ค าชมวิธีการน าเสนอในภาพรวม 1.2 
ความคิดต่อยอดของผูว้ิจารณ์ 3.9 การเปรียบเทียบกบังานอ่ืน 1.0 
ประโยชนข์องหนงัสือ 3.1 การประเมินค่าหนงัสือในบทน า 0.7 
ท่ีมา/ประวติัของหนงัสือ 2.8 ขอ้ต าหนิเก่ียวกบัเน้ือหาในรายละเอียด 0.7 
ประวติัผูเ้ขียนหนงัสือ 2.8 กลุ่มผูอ่้านเป้าหมายของหนงัสือ 0.6 
ทบทวนวรรณกรรม 2.5 ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ควรปรับปรุง 0.6 
จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงคข์องหนงัสือ 2.3 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลในหนงัสือ 0.5 
ค าชมเน้ือหาในรายละเอียด 2.1 ขอ้ต าหนิเก่ียวกบัเน้ือหาในภาพรวม 0.5 
แนะน ากลุ่มผูอ่้านโดยผูว้ิจารณ์ 2.1 ค าชมวิธีการน าเสนอในรายละเอียด 0.4 
ค าชมเน้ือหาในภาพรวม 1.8 ค ากล่าวท่ีช่วยลดความรุนแรงของค า

วิจารณ์ 
0.2 

ช่ือผูเ้ขียนหนงัสือ 1.6 ค าชมตวัผูเ้ขียน 0.1 
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ตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าผูวิ้จารณ์ใชพ้ื้นท่ีในบทวิจารณ์หนงัสือมากกว่าคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ี

ทั้งหมดเพ่ือสรุปเน้ือหาของหนงัสือ ในขณะท่ีหน่วยย่อยอ่ืน ๆ ท่ีพบรองลงมามีอตัราไม่ถึงร้อยละ 5 ของ

พ้ืนท่ีเน้ือหาทั้งหมด ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูวิ้จารณ์หนงัสือชาวไทยมกัใหค้วามส าคญักบัการสรุป

เน้ือหามากกว่าการวิพากษวิ์จารณ์หนงัสือ  หากเปรียบเทียบจ านวนท่ีปรากฏของขอ้ชมและขอ้ต าหนิจะ

เห็นว่าผูวิ้จารณ์นิยมพูดถึงขอ้ดีของหนงัสือมากกว่าขอ้เสีย นอกจากน้ี หากมองสถิติในเชิงหนา้ท่ีในการ

ส่ือสารจะพบวา่ส่วนประกอบย่อยท่ีปรากฏในอนัดบัตน้ ๆ มกัท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือ ในขณะ

ท่ีส่วนประกอบยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีประเมินและวิจารณ์หนงัสือจะปรากฏในอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

3. ดา้นภาษา 

การศึกษาวิเคราะห์ภาษาของบทวิจารณ์หนงัสือในงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

รูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการวิจารณ์และรูปแบบภาษาท่ีแสดงบุคคลสัมพนัธ์ (interpersonality) หรือท่ีใชใ้น

การกล่าวถึงบุคคลผูมี้ส่วนร่วมในบริบทของการวิจารณ์หนงัสือ อนัไดแ้ก่ ผูเ้ขียนหนงัสือ ผูอ่้าน และตวัผู ้

วิจารณ์เอง 

3.1 รูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการวิจารณ์ 

ในการศึกษารูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการวิจารณ์ ผูว้ิจยัใชค้  าชมและและขอ้ต าหนิท่ีปรากฏใน

บทวิจารณ์หนงัสือเพ่ือศึกษารูปแบบและกลวิธีทางภาษาท่ีใช ้ โดยในท่ีน้ีจะเนน้ศึกษารูปแบบภาษาท่ีใชล้ด

ความรุนแรงในการวิจารณ์ (downtoner) และรูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์ (intensifier) 

3.1.1 รูปแบบภาษาท่ีใชล้ดความรุนแรงในการวิจารณ์ 

ในบทวิจารณ์หนงัสือ ผูวิ้จารณ์นิยมใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีเรียกว่า “hedge” เพ่ือลดความรุนแรง

ของค าวิจารณ์ กลวิธีทางภาษาน้ีสามารถพบได้ในงานเขียนวิชาการทั่วไป นิยมใช้เพ่ือแสดงความ

ระมัดระวังของผู ้เขียนในการน าเสนอความรู้หรือแสดงความคิดเห็น  (Clemen 1997: 244) โดย

นอกเหนือจากงานเขียนวิชาการทัว่ไปแลว้ hedge ยงัถูกน ามาใชใ้นการวิจารณ์หนงัสือเช่นเดียวกนัเพ่ือลด

ความรุนแรงในการวิจารณ์ การศึกษาวิเคราะห์ค าวิจารณ์พบรูปแบบภาษาดงัต่อไปน้ี 

- การใชก้ริยาช่วยแสดงทศันะ (modal auxiliary verb) ท่ีแสดงความระมดัระวงัในการ

แสดงความคิดเห็น เช่น 

(4) ผู้เช่ียวชาญในสาขาไม่น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดหรือความรู้ใหม่ [T1] 

(5) ผู้อ่านท่ีมีฐานความรู้ และสนใจในงานสกุล postmodern อยู่ ก่อนแล้วคงจะวางไม่ลง 

[T12] 
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- การใชว้ิเศษณ์วลีท่ีแสดงความคลุมเครือ 

(6) Grammar for Business ควรเป็นบทเรียนท่ีใช้สอนภาษาอังกฤษธุรกิจได้ดีในระดับ

หน่ึง [T3] 

- การใชป้ระโยคแสดงเง่ือนไขเพ่ือกล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้หนงัสือสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็น

การวิจารณ์ดา้นลบโดยทางออ้ม เช่น 

(7) หนังสือเล่มนี้จะสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ถ้ามีการอธิบายและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์

ตั้งแต่หลงัรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ จนมาถึงปัจจุบัน [T14]  

- การใช้หน่วยสร้างแสดงความขัดแยง้ท่ีกล่าวถึงข้อดีของหนังสือก่อนแลว้ตามด้วย

ขอ้บกพร่อง เช่น 

(8) Grammar for Business ควรเป็นบทเรียนท่ีใช้สอนภาษาอังกฤษธุรกิจได้ดีในระดับ

หน่ึง อย่างไรกดี็หนังสือไวยากรณ์ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างดังนี ้[T3] 

- การใชห้น่วยสร้างท่ีมีผูวิ้จารณ์เป็นประธานควบคู่กบักริยาปริชาน (cognitive verb) อาทิ 

เช่ือ คิด เห็นว่า เพ่ือแสดงวา่ส่ิงท่ีกล่าวนั้นเป็นความคิดเห็นของผูวิ้จารณ์ เช่น 

(9) ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือเล่มนีน่้าจะเป็นประโยชน์กับผู้ ท่ีสอนภาษาอังกฤษ [T2] 

นอกเหนือจากรูปแบบภาษาดงักล่าว ยงัมีการใชห้น่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคลซ่ึงสามารถ

จดัเป็นรูปแบบหน่ึงของกลวิธี hedge เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีผูว้ิจารณ์ใช้รูปแบบภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเล่ียง

การกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างชัดเจนโดยอาศยับริบทเป็นตวัช่วยส่ือความว่าหมายถึงบุคคลใด 

ไดแ้ก่ 

- การใชห้น่วยสร้างซ่ึงละประธานของประโยคเพ่ือหลีกเล่ียงการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคล

หน่ึงโดยตรง เช่น 

(10) Ø2 จึงสมควรเพ่ิมสัดส่วนของการทดสอบ [T3]  

(11) อย่างไรกต็าม Ø ไม่ได้ชีชั้ดว่าเป็นประเทศใดบ้างของโลกท่ีสาม [T13] 

- การใชห้น่วยสร้างซ่ึงมีประธานเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล เช่น หนงัสือท่ีวิจารณ์ บทวิจารณ์ 

(12) หนังสือเล่มนีไ้ม่ได้กล่าวถึง .... [T1]  

(13) หนังสือเล่มนีไ้ด้ให้ค าแนะน าท่ีน าไปใช้ได้จริง [T7]  

 

                                                 
2
 สัญลกัษณ์ Ø ใชแ้สดงถึงประธานท่ีผูเ้ขียนละไว ้
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- การใชห้น่วยสร้างซ่ึงประกอบดว้ยกริยาแปลงเป็นนาม เช่น 

(14) แบบฝึกหัดควรมีการเรียบเรียงใหม่มีหัวเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน [T3] 

ตารางท่ี 2 รูปแบบภาษาท่ีใชล้ดความรุนแรงในการวิจารณ์ 

รูปแบบภาษา 
จ านวนทั้งหมด ค าวจิารณ์แง่บวก ค าวจิารณ์แง่ลบ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กริยาช่วยแสดงทศันะ 12 26.1 4 18.2 8 33.3 
วิเศษณ์วลีแสดงความคลุมเครือ 2 4.3 1 4.5 1 4.2 

ประโยคแสดงเง่ือนไข 3 6.5 0 0.0 3 12.5 
ประโยคแสดงความขดัแยง้ 2 4.3 0 0.0 2 8.3 

หน่วยสร้างท่ีมีผูวิ้จารณ์เป็นประธาน
ควบคู่กบักริยาปริชาน 

7 15.2 6 27.3 1 4.2 

หน่วยสร้างท่ีละประธานของประโยค 11 23.9 8 36.4 3 12.5 
หน่วยสร้างท่ีมีประธานท่ีไม่ใช่บุคคล 5 10.9 2 9.1 3 12.5 
หน่วยสร้างกริยาแปลงเป็นประธาน 4 8.7 1 4.5 3 12.5 

ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่าผูวิ้จารณ์ชาวไทยนิยมใชก้ริยาช่วยแสดงทศันะและหน่วยสร้างท่ี

ละประธานมากท่ีสุดในการลดความรุนแรงของการวิจารณ์ อย่างไรก็ดี ผูวิ้จยัมีขอ้สังเกตว่าส่วนหน่ึงของ

หน่วยสร้างท่ีละประธานอาจไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจของผูวิ้จารณ์ท่ีจะลดความรุนแรงของค าวิจารณ์ 

เน่ืองจากเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของภาษาไทยอยูแ่ลว้ 

หากเปรียบเทียบระหว่างค าวิจารณ์แง่บวกและแง่ลบ ผูวิ้จารณ์นิยมใช้หน่วยสร้างท่ีละ

ประธานของประโยค ตลอดจนหน่วยสร้างท่ีมีผูวิ้จารณ์เป็นประธานควบคู่กบักริยาปริชานเม่ือกล่าวถึง

ขอ้ดีของหนงัสือ แต่เลือกใชก้ริยาช่วยแสดงทศันะในการวิจารณ์แง่ลบ  ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าผู ้

วิจารณ์นิยมกล่าวถึงตนเองในการวิจารณ์แง่บวกเพ่ือแสดงใหผู้อ่้านเห็นว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตวัของผู ้

วิจารณ์ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูวิ้จารณ์ไม่นิยมกล่าวถึงตนเองและเลือกท่ีจะใช้เพียงกริยาช่วยแสดงทศันะ

เพ่ือลดความรุนแรงของค าวิจารณ์ในแง่ลบ 

3.1.2 รูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์ 

รูปแบบภาษาท่ีตรงกนัขา้มกบัการลดความรุนแรงในการวิจารณ์ไดแ้ก่รูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้

การวิจารณ์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์ในบทวิจารณ์หนงัสือภาษาไทยแสดงให้

เห็นวา่ผูว้ิจารณ์ใชค้ าวิเศษณ์ “(อยา่ง)ยิ่ง” และ “(อยา่ง)มาก” ในการเนน้การวิจารณ์ อาทิ 
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(16) หนังสือบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเล่มนีมี้ประโยชน์มาก [T3] 

(17) หนังสือเล่มนีจึ้งควรค่าแก่การศึกษาและมีประโยชน์อย่างย่ิง [T7] 

อย่างไรก็ดี รูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์ปรากฏเพียง 9 คร้ังในชุดขอ้มูล โดยทั้งหมด

ปรากฏในค าวิจารณ์แง่บวกเท่านั้น จึงสามารถสรุปไดว้่าผูวิ้จารณ์ไม่นิยมใช้รูปแบบภาษาท่ีใช้เน้นการ

วิจารณ์กบัค าวิจารณ์ในแง่ลบ 

3.2 รูปแบบภาษาท่ีแสดงบุคคลสมัพนัธ์ 

ผูวิ้จยัศึกษารูปแบบภาษาท่ีใชก้ล่าวถึงบุคคลผูมี้ส่วนร่วมในบริบทของการวิจารณ์หนงัสือ 

อนัไดแ้ก่ ผูเ้ขียนหนงัสือ ผูอ่้าน และตวัผูวิ้จารณ์เอง โดยวิเคราะห์จากหน่วยสร้างภาษา 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

หน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคล และหน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคลท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ส่วนหน่ึงในหวัขอ้ 3.1.1  

3.2.1 หน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคล 

หน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคลหมายถึงหน่วยสร้างท่ีประกอบดว้ยช่ือเรียกหรือค าท่ีหมายความ

ถึงตวับุคคลอยา่งชดัเจน ในชุดขอ้มลูพบหน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคลรูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ค าเรียกขาน อาทิ “ผูว้ิจารณ์” “ผูเ้ขียน” และ “ผูอ่้าน” 

(18) ในส่วนนีผู้้ เขียนจะน าเสนอเนือ้หาและบทวิจารณ์ [T13] 

(19) […] ท าให้ผู้ เรียนได้สัมผัสกับการใช้ไวยากรณ์ในภาษาธุรกิจ [T3] 

- ช่ือเฉพาะ  

(20) ดร.ธิดา สามารถถ่ายทอดภาพยามค า่คืนในเมืองท่าชายฝ่ังทะเลของอินเดียในสมัย

โบราณได้อย่างมีชีวิตชีวา [T15] 

- ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 “เขา” 

(21) เขายังยกตัวอย่างว่ากลุ่มทุนนิยมตะวันตกในประเทศไทยมิอิทธิพลต่อคนช้ันสูง  

[T13] 

- ต าแหน่งทางวิชาการ 

(22) อาจารย์ประมวลข้อมลูส าคัญเก่ียวกับศรีวิชัยอย่างชัดเจน [T15] 

- ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 “เรา” ซ่ึงอาจหมายถึง ผูว้ิจารณ์ ผูวิ้จารณ์กบัผูอ่้าน บุคคลในวง

วิชาการ หรือบุคคลทัว่ไป 

(23) จากท่ีเราอภิปรายกันมาท้ังหมด [T6] 

(24) ผู้ เขียนจึงขอไม่สรุปเร่ืองนีแ้ละคิดว่าในอนาคตเราอาจจะหาค าตอบเก่ียวกับเร่ืองนี้

ในท่ีสุด [T1] 
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3.2.2 หน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคล 

นอกเหนือจากการใชห้น่วยสร้างซ่ึงละประธานของประโยค หน่วยสร้างซ่ึงมีประธานเป็น

ส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล และหน่วยสร้างซ่ึงประกอบดว้ยกริยาแปลงเป็นนามท่ีไดก้ล่าวถึงและยกตวัอย่างไปแลว้

ในหวัขอ้ 3.1.1 ยงัพบอีกรูปแบบภาษาหน่ึงของหน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคล ไดแ้ก่ 

- หน่วยสร้างกริยาสาธก หมายถึงกริยาท่ีสามารถท าหน้าท่ีเป็นทั้ งสกรรมกริยาและ

อกรรมกริยา โดยประธานของกริยาในรูปอกรรมจะเท่ากบักรรมของกริยาในรูปสกรรม 

ตวัอยา่งเช่น 

(25) […] เป็นหนังสือท่ีเขียนขึน้เพ่ือผู้ เรียนท่ีวางแผนจะเรียนต่อในสาขาจิตวิทยา [T2] 

(26) หนังสือ Syntax ท่ีปรับปรุงใหม่นี…้ [T8] 

ตารางท่ี 3 รูปแบบภาษาท่ีแสดงบุคคลสมัพนัธ์ในบทวิจารณ์หนงัสือภาษาไทย 

หน่วยสร้างทีร่ะบุตวับุคคล จ านวน ร้อยละ 
ค าเรียกขาน อาทิ “ผูเ้ขียน” “ผูว้จิารณ์” “ผูอ่้าน”  189 38.4 

ช่ือ 154 31.3 
สรรพนามบุรุษท่ี 1 “เรา” 100 20.3 
สรรพนามบุรุษท่ี 3 “เขา” 47 9.6 

ต าแหน่งทางวชิาการ “อาจารย”์ 1 0.2 
ค าอ่ืน ๆ  1 0.2 

 492 100 

หน่วยสร้างทีไ่ม่ระบุตวับุคคล จ านวน ร้อยละ 
หน่วยสร้างซ่ึงละประธานของประโยค 107 38.5 

หน่วยสร้างซ่ึงมีประธานเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล 63 22.7 
หน่วยสร้างกริยาสาธก 56 20.1 

หน่วยสร้างซ่ึงประกอบดว้ยกริยาแปลงเป็นนาม 52 18.7 
 278 100 

จ านวนรูปแบบภาษาทีแ่สดงบุคคลสัมพนัธ์ทั้งหมด: 
ระบุตวับุคคล [492] (64%)  ไม่ระบุตวับุคคล [278] (36%)  

ขอ้มูลจากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผูวิ้จารณ์ชาวไทยนิยมใช้หน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคล

มากกวา่หน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคล คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 64 ต่อ 36  หากพิจารณาแยกประเภทตาม

หน่วยสร้างท่ีระบุและไม่ระบุตวับุคคล วิธีการท่ีนิยมมากท่ีสุดส าหรับบุคคลสัมพนัธ์แบบระบุตวับุคคลคือ

การใชค้ าเรียกตามหนา้ท่ีต่าง ๆ อาทิ “ผูเ้ขียน” และ “ผูอ่้าน” รองลงมาคือการระบุตวับุคคลโดยใชช่ื้อเรียก 
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ในส่วนของหน่วยสร้างท่ีไม่ระบุตวับุคคล ผูวิ้จารณ์นิยมใชห้น่วยสร้างซ่ึงละประธานของประโยคมาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีหน่วยสร้างอ่ืน ๆ ปรากฏในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบบรรณานุกรมของบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทย ผูว้ิจยั

มีความเห็นวา่รูปแบบการใหข้อ้มลูทางบรรณานุกรมของหนงัสือในบทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยมี

ความแตกต่างและยงัไม่เป็นระบบเดียวกนั ทั้งน้ี ขอ้มลูและรูปแบบท่ีปรากฏมกัข้ึนอยู่กบัวารสารท่ีเผยแพร่ 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การท่ีผูวิ้จารณ์กล่าวถึงผูเ้ขียนหนงัสือโดยใชช่ื้อผูเ้ขียนควบคู่กบัต าแหน่ง

ทางวิชาการ ทั้งน้ี อาจเพ่ือเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูเ้ขียน นอกจากน้ีผูวิ้จารณ์ยงัระบุต าแหน่งทางวิชาการของ

ตนดว้ย ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดของวารสาร หรือน่าจะเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมน ้าหนกัความน่าเช่ือถือ

ทางวิชาการในการวิจารณ์หนงัสือนั้น ๆ  

หากพิจารณาด้านโครงสร้าง บทวิจารณ์หนังสือวิชาการภาษาไทยนิยมใช้โครงสร้างท่ี

ประกอบดว้ยสามส่วน คือ บทน า ส่วนเน้ือหา และบทสรุป ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัความเรียงทัว่ไป  ในดา้น

เน้ือหา ส่วนประกอบย่อยท่ีผูวิ้จารณ์ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือการสรุปเน้ือหาของหนงัสือ เน่ืองจากพบ

ส่วนประกอบย่อยน้ีมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดในชุดขอ้มูล ในขณะท่ีส่วนประกอบย่อยท่ีท า

หนา้ท่ีประเมินคุณค่าของหนงัสือปรากฏเป็นจ านวนนอ้ย  จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าบทวิจารณ์

หนงัสือวิชาการภาษาไทยในภาพรวมมีหนา้ท่ีในการใหข้อ้มลูมากกวา่การประเมินค่า 

ในประเดน็ทางดา้นภาษา พบว่ามีการใชท้ั้งรูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์รวมถึงรูปแบบ

ภาษาท่ีลดความรุนแรงในการวิจารณ์ แต่ผูวิ้จารณ์นิยมใชรู้ปแบบภาษาท่ีใชล้ดความรุนแรงในการวิจารณ์

มากกว่า โดยรูปแบบภาษาท่ีลดความรุนแรงของการวิจารณ์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือกริยาช่วยแสดงทศันะ

และหน่วยสร้างท่ีละประธานของประโยค ในขณะท่ีรูปแบบภาษาท่ีใชเ้นน้การวิจารณ์จะปรากฏเฉพาะใน

ค าวิจารณ์เชิงบวกเท่านั้น 

การศึกษารูปแบบภาษาท่ีแสดงบุคคลสัมพนัธ์แสดงใหเ้ห็นว่าผูว้ิจารณ์ชาวไทยมีแนวโนม้ท่ี

จะกล่าวถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในบริบทการวิจารณ์หนงัสือดว้ยหน่วยสร้างท่ีระบุตวับุคคลมากกว่าหน่วยสร้างท่ี

ไม่ระบุตวับุคคล ทั้งน้ี หน่วยสร้างระบุตวับุคคลท่ีพบมกัปรากฏในลกัษณะค าเรียกขานท่ีแสดงบทบาทใน

บริบทการวิจารณ์ ไดแ้ก่ “ผูเ้ขียน” “ผูอ่้าน” หรือ “ผูว้ิจารณ์” แต่ไม่พบการใชค้ าบุรุษสรรพนามท่ีกล่าวถึง

บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยตรง อาทิ “ขา้พเจา้” หรือ “คุณ” 
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หากมองในภาพรวม กล่าวไดว้า่บทวิจารณ์หนงัสือภาษาไทยมียงัขาดระบบท่ีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัในการน าเสนอขอ้มลูทางบรรณานุกรม และมีสดัส่วนของการประเมินค่าหนงัสือท่ีนอ้ยเกินไป 

กล่าวโดยสรุป สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า บทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยมีโครงสร้างท่ีไม่

เป็นแบบแผนตายตวัและมีส่วนประกอบแตกต่างกนัออกไปตามแต่ดุลยพินิจของผูเ้ขียนบทวิจารณ์ ผล

การศึกษาวิเคราะห์ไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นวา่ไม่เป็นจริง เน่ืองจากพบโครงสร้างบทวิจารณ์แบบเดียวกนัถึง 9 บท 

จากบทวิจารณ์ทั้งหมด 15 บทในชุดขอ้มูล อย่างไรก็ดี สมมติฐานท่ีว่า ผูว้ิจารณ์ชาวไทยนิยมใชรู้ปแบบ

ภาษาท่ีใชล้ดความรุนแรงในการวิจารณ์ และนิยมใชรู้ปแบบภาษาท่ีระบุตวับุคคลในบทวิจารณ์หนงัสือ

วิชาการมากกวา่รูปแบบภาษาท่ีไม่ระบุตวับุคคล พบวา่ตรงกบัผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ตวับทวิจารณ์

หนงัสือวิชาการภาษาไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการนิยามและก าหนดช่ือเรียกและลกัษณะเฉพาะของตวับทวิจารณ์หนงัสือแต่ละ

ประเภทใหช้ดัเจนเพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการใชช่ื้อ

เรียกบทวิจารณ์หนังสือแต่ละประเภท อาทิ บทแนะน าหนังสือหรือปริทศัน์หนังสือเป็นการให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัหนงัสือเพียงอยา่งเดียว ส่วนบทวิจารณ์หนงัสือเป็นการใหข้อ้มลูและประเมินค่า 

2. ควรมีการก าหนดใชรู้ปแบบบรรณานุกรมท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการใหข้อ้มูลทาง

บรรณานุกรมของหนงัสือท่ีวิจารณ์เพ่ือความเป็นสากล 

3. บทวิจารณ์หนงัสือวิชาการภาษาไทยควรมีส่วนสรุปเน้ือหาของหนงัสือใหน้อ้ยลงและเพ่ิม

ส่วนท่ีประเมินค่าและแสดงความคิดเห็นของผูวิ้จารณ์ใหม้ากข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัช่ือเรียกของชนิดของ

ตวับท 
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การอนุรักษ์ประเพณบุีญออกพรรษาแห่กระธูปของชุมชนบ้านลาดใต้ ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูม ิ

 

ผู้วจิยั  ร้อยต ำรวจโทหญิง อมัพร  ไชยปำน, พนัต ำรวจเอก ดร.กำรุณย ์บวัเผื่อน  
 รำยงำนกำรศึกษำอิสระปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 วิทยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำวิจยัเร่ืองกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวั
แดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ส ำคญั ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้ควำมรู้ในประเพณีแห่กระธูป  จ ำนวน 20 รำย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำกำร
อนุรักษ์ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ และน ำขอ้คน้พบจำกกำรวิจยัไปก ำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป ให้เกิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผลกำรวิจยั
พบวำ่ 

ด้านการศึกษา เป็นประเพณี กำรบูชำพระพุทธเจำ้มีมำตั้งแต่สมยัพระพุทธเจำ้หรือสมยัพระเจำ้หำ้พระองค์
ชำวบำ้นร่วมมือ ร่วมใจกนัท ำ จะสรรหำเคร่ืองหอมมำผสม พนัเป็นธูปส ำหรับบูชำเพ่ือควำมสำมคัคีเป็นหลกัเป็น
ประเพณีต่อเน่ืองก่อนออกพรรษำ 3 วนัมีควำมส ำคญัในดำ้นของจิตใจ ควำมสำมคัคีของคนในหมู่บำ้น ท ำตำมควำม
เช่ือท่ีเช่ือว่ำท ำแลว้จะไดบุ้ญจะร่มเยน็เป็นสุขไดถ่้ำยทอดกำรใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ินท ำตน้กระธูปตน้ใหญ่ตอ้งอำศยั
ควำมสำมคัคีของชุมชนตอ้งอำศยัจิตวิญญำณท ำแลว้ตอ้งไดบุ้ญ ไดมิ้ติของควำมสมัพนัธ์ของคน ชุมชน คุม้ประเพณี
ใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงจิตใจของคนในชุมชน ตน้กระธูปเป็นศูนยก์ลำงในกำรเชิญชวนพุทธบริษทั เชิญชวนคน
มำร่วมกิจกรรม 

ด้านการส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ประเพณีน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศำสนำ งำนศิลปะ วฒันธรรม มีป้ำยเขียน
อธิบำยแนวคิดในกำรออกแบบตน้ธูปนั้นวำ่แต่ละชั้นของกระธูปนั้นเป็นมำอยำ่งไร 

ด้านการรณรงค์ ใหแ้ต่ละชุมชนแต่ละทอ้งถ่ินจดัขบวนอนุรักษเ์ร่ิมพฒันำรูปแบบของงำนกระธูปข้ึนอย่ำง
จริงจงัสร้ำงควำมยิ่งใหญ่ของกระธูปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเป็นเอกลกัษณ์ใหเ้ด็กเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรจดัขบวนแห่ หลวง
พ่อจะเป็นตน้เงินให้จำกนั้นชำวบำ้นก็จะมำบริจำคกนัเองมีทั้งกำรบริจำคมีทั้งเงินจำกทำงกำรให้กำรสนับสนุน
ทอ้งถ่ิน 

ด้านการส่งเสริมและแลกเปลีย่นประเพณี บุญกระธูปเป็นประเพณีออกพรรษำเก่ียวเน่ืองกบับุญกฐินคือกำร
สร้ำงควำมปรองดองของหมู่บำ้น ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอผูน้ ำชุมชนมีทั้งผูบ้ริหำรก็จะคุยกนัท ำใหเ้กิดกำรเผยแพร่
ภูมิปัญญำเอำตน้กระธูปไปตั้งโชวใ์หเ้ขำดู 
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ด้านการเสริมสร้างฟ้ืนฟู กำรตกแต่งขบวนแห่ก็ใชวิ้ถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินน ำเอำวิถีชีวิตเหล่ำน้ีมำเป็น
ลวดลำยท ำกระธูปกิจกรรมของหมู่บำ้นทุกกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกบัพระธรรมค ำสอนทั้งนั้นทุกอย่ำงเป็นวฏัจกัรเกิด
คุณค่ำดำ้นจิตใจท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดควำมมีวินยั 

ด้านการสร้างทัศนคติ ความรู้ ใชว้สัดุธรรมชำติเป็นส่วนใหญ่ไม่ใชส่ิ้งท่ีท ำลำยธรรมชำติ เช่น โฟม หรือ
พลำสติก 

ด้านการจดัระบบเครือข่ายสารสนเทศ กระทรวงกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีเก็บขอ้มูลไปเผยแพร่ทัว่
ประเทศสนบัสนุนให้เป็นประเพณีท่องเท่ียวประจ ำจงัหวดัชัยภูมิเครือข่ำยท่ีย ัง่ยืนตอ้งไดรั้บกำรสนับสนุนและ
พฒันำกลุ่มเครือข่ำยของทอ้งถ่ินคือกลุ่มหนุ่มสำว 

ด้านการพฒันา มีกำรประยกุตใ์ชเ้หลก็แบนหรือเหลก็เสน้มำท ำโครงแทนน ำไมก้กมำท ำเป็นล ำตน้แทนธูป
เพรำะล ำจะเท่ำกนัตลอดรูปแบบ รูปทรงกระธูปกใ็ชค้อมพิวเตอร์ออกแบบใชว้สัดุจำกธรรมชำติถำ้ใชธู้ปแท้ๆ  มำท ำ
จะส้ินเปลืองและดดัเขำ้รูปทรงยำกกเ็ปล่ียนมำเป็นใชก้กหรือไหลแทน 

ด้านการถ่ายทอด เม่ือถึงงำนกระธูปคนในครอบครัวจะมำช่วยกนัพนักระธูปเสร็จจำกงำนไร่ งำนนำแลว้ก็
จะพำลูกไปพนักระธูปท่ีวดัซึมซับไปเองโดยอัตโนมติัเม่ือถึงเวลำท ำก็จะท ำไดเ้องปัจจุบนัมีกำรน ำควำมรู้เร่ือง
ประเพณีแห่กระธูปบรรจุเขำ้เป็นหลกัสูตรกำรเรียน กำรสอนส่ิงท่ีทำงโรงเรียนถ่ำยทอดใหคื้อขั้นตอนและวิธีกำรท ำ
โรงเรียนจะจดันกัเรียนเขำ้มำร่วมขบวนแห่ ตอนเยน็กเ็ขำ้วดัฟังเทศน ์ฟังธรรมจดัใหมี้กำรวำดภำพ ระบำยสี มำเวียน
เทียนในตอนเยน็ไดมี้โอกำสไดน้ ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

ด้านการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น ชำวบำ้นจะประยุกตใ์หเ้กิดควำมเหมำะสมกบัพ้ืนท่ี รู้จกักำรออกแบบ
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Abstract  
 

 The research study on the preservation of the tradition of Ton Krathoop 

procession at the end of Buddhist Lent in Ban Lad Tai community, Nong Bua Daeng Sub-

district, Nong Bua Daeng District, Chaiyaphum Province has applied the qualitative research 

methodology by conducting in-depth interviews with 20 key informants of local scholars who 

possess a thorough knowledge in the tradition of Ton Krathoop procession. The research’s 

objective is to study the preservation of the tradition and to elaborate its findings into 

strategies and projects so that the tradition can achieve its sustainability. There are 

discoveries as follows:  
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 In education: The tradition expresses homage to the Lord Buddha which can date 

back since the era of the Lord Buddha himself or the Five Lords. When it is about the time, 

villagers join hands together in mixing fragrance with incense which also helps uniting the 

community. The tradition usually starts 3 days in advance of the end of Buddhist Lent day 

and marks a great importance in the heart and unity of the villagers, who believe 

wholeheartedly that their actions will be regarded as a great merit. As the original local 

wisdom of Thailand and the world, the making of Ton Krathoop requires a great deal of unity 

from people in the community. It also involved the soul, strong beliefs, and good relations 

between villagers. Thus, a contest is held with the traditional norms as the villagers’ moral 

while Ton Krathoop becomes the main attraction for event-goers.  

 In value promotion: The tradition has a direct connection with Buddhism, art, 

tradition, and culture, with explanation bulletins elaborating the idea of the design for each 

layer of Ton Krathoop.  

 In campaign: Each local community presents its own procession which 

contributes to the well-known legacy of Ton Krathoop. The young generation also plays a 

part in the procession in which the village’s head monks will start the trunk of Ton Krathoop 

while the villagers and local administrative agencies will later donate money.   

 In traditional promotion and exchange: The tradition of Ton Krathoop is 

somehow related to Kathin tradition since it bounds the village, community, sub-district, and 

district together. Even the community’s leaders will host talks which would help spread the 

reputation of Ton Krathoop.  

 In rehabilitation: The procession’s decoration is based on local lifestyle which is 

later adapted into the patterns of the Krathoop. Every activity in the village is related to the 

teachings of Buddha whose main core is that what comes around goes around. This can result 

in the great value and discipline to the mind.  

 In attitude and knowledge: The procession is decorated based on natural 

material. Foam or plastic is not so popular.  

 In management for information system: The Tourism Authority of Thailand 

has broadcasted the tradition’s details nationwide as well as promoting it to be Chaiyaphum 

Province’s attractive local tradition. Such concrete promoting network with force from the 

young generation should be encouraged and developed.   

 In development: Flat bar steel and steel rod are used as the trunk instead of reed 

sticks since it can produce an equal trunk. The shape of Krathoop is also designed by 

computer for the original incense can cost a lot and will be hard to bend.   

 In passing on the knowledge: When it comes to Krathoop-making process, 

everyone in the family gets together after finishing their work in the fields to wrap the 

incense before going to the temple to continue with the incense-wrapping. This automatically 

plants the process in the mind of youngsters and stays with them until it is time for them to 

carry on the tradition. Nowadays, the wisdom of incense-wrapping is put into school 

curriculum in which the schools aim to teach the instruction and process of Krathoop-making. 

Also, the schools will select students to join the procession and evening-preaching as well as 

painting and drawing contests which will be displayed later in the evening along with the 

candlelight procession.    

 In creating local scholars: Villagers will adapt the tradition to be in accordance 

with the area as well as modernizing it. Local scholars are the ones who are in charge of 

teaching and passing on the knowledge to others.  

 

Keywords: preservation, tradition, Procession of Ton Krathoop Tradition at the End of 

Buddhist Lent 
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บทน า 
 

ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป เป็นประเพณีท่ีท ำกนัในวนัออกพรรษำชำวพุทธจะถวำยกำรสักกำระ
องคพ์ระสมัมำสมัพุทธเจำ้ท่ีจะเสดจ็ลงจำกสวรรคช์ั้นดำวดึงส์หลงัจำกโปรดพุทธมำรดำชำวพุทธทั้งหลำยต่ำงเฉลิม
ฉลองและในกำลน้ีชำวพุทธในภำคอีสำน โดยเฉพำะชำวต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ได้
จดัท ำตน้กระธูปโดยกำรน ำธูปพนัดว้ยกระดำษสีใหเ้ป็นลวดลำยต่ำงๆ แลว้ประกอบเป็นตน้ ร่วมสมโภชและน ำไป
จุดยงัวดัต่ำงๆ ในกำรจดัท ำกระธูปคร้ังแรกเร่ิมจดัท ำข้ึนท่ีบำ้นรำษฎร์ด ำเนินโดยท ำตน้กระธูปและจดัใหมี้มหรสพ
สมโภชก่อนวนัออกพรรษำ 3 วนั (http://thai.tourismthailand.org,สืบคน้เม่ือ 15 ตุลำคม 2556) 

ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป ในจงัหวดัชยัภูมิเร่ิมมีมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และเม่ือปี พ.ศ.2545 อ ำเภอ
หนองบวัแดง ไดเ้ลง็เห็นถึงคุณค่ำของประเพณีแห่กระธูปจึงไดจ้ดัใหชุ้มชนและวดัต่ำงๆ ท่ีเคยมีกำรท ำตน้กระธูป
และท่ียงัไม่เคยท ำต้นกระธูปให้ร่วมกนัประดิษฐ์ต้นกระธูป เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีและเป็นหน่ึงในกำร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง ต ำ บ ล ห น อ ง บั ว แ ด ง  อ ำ เ ภ อ ห น อ ง บั ว แ ด ง  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ
(http://thai.tourismthailand.org,สืบคน้เม่ือ 15 ตุลำคม 2556) 

ประเพณีแห่กระธูป ท่ีต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  ในประเพณีบุญออกพรรษำ
ของทุกปี ชำวบำ้นจะร่วมแรงร่วมใจกนัสร้ำงกระธูปโดยจะตีเกรำะเคำะขอลอ ใหช้ำวบำ้นออกไปรวมตวั ณ จุดนดั
หมำย (อำจเป็นศำลำกลำงบำ้นหรือบำ้นผูใ้หญ่บำ้น) ไปพนักระธูป  ซ่ึงกวำ่จะเป็นธูปจุดไฟไดต้อ้งผ่ำนกระบวนกำร
ยำวนำนพอสมควร เพรำะมนัไม่ใช่กระธูปหรือธูปท่ีวำงขำยตำมตลำด แต่มนัเกิดมำจำกกำรขยี้ เอำมำจำกกำบ
มะพร้ำวจนร่วงออกมำเป็นผง แลว้พนัดว้ยกระดำษหนงัสือพิมพหุ์ม้อีกทีดว้ยกระดำษสีหรือกระดำษแกว้หลำกสีสัน  
ก่อนท่ีจะน ำไปมดัเขำ้กบัดำวกำ้นตำล(สำนจำกใบตำลหรือใบลำน) จำกนั้นจึงน ำไปมดัหอ้ยกบักำ้นธูปท่ีเป็นเสมือน
คนัเบ็ด ท ำไวม้ำก ๆ เสร็จแลว้จึงจะน ำเขำ้ไปเสียบเขำ้ไปรูรอบปลอ้งไมไ้ผ่ ท ำเป็นชั้นข้ึนไปเหมือนฉัตร ประดบั
ตกแต่งงดงำม ก่อนท่ีจะน ำออกไปจุดในวนัเวียนเทียนออกพรรษำ (http://thai.tourismthailand.org,สืบคน้เม่ือ 15 
ต.ค.2556) 

“ต้นธูป” เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมำเป็นเวลำหลำยร้อยปี เป็นประเพณีออกพรรษำ เป็นภูมิปัญญำอนั
ชำญฉลำดของคนโบรำณ เป็นกำรบูชำพระคุณของพระพุทธเจำ้ บูชำคุณของพระธรรม บูชำคุณของพระสงฆ ์เป็น
กำรสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี ในหมู่บำ้นและชุมชน บอกถึงอำรยะธรรมอนัรุ่งเรืองของบุคคลในยุคนั้นๆ ทั้งเป็น
กำรสร้ำงบุญกุศลให้แก่ตนเองเน่ืองจำกศำสนำพุทธมำจำกอินเดียหรือท่ีเรำเรียกว่ำ “ ชมพูทวีป ” ส่ิงท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของชมพูทวีป คือ ต้นหว้า อำ้งถึงหนังสือฎีกำพระมำลยัสูตรกล่ำวว่ำ ไมห้วำ้ประจ ำชมพูทวีปน้ีวดั
โดยรอบยำวประมำณ 50 โยช มีก่ิงใหญ่ 4 ก่ิง แผ่ออกไปในทิศทำง 4 ก่ิง ยำวประมำณ 50 โยช กวำ้งเป็นปริมณฑล 
ได ้100 โยช เพ่ือบอกถึงควำมร่มเยน็ยิ่งใหญ่หมำยเอำตน้หวำ้เป็นสัญลกัษณ์ จึงท ำตน้ธูปน้ีให้เป็นตน้ ควำมว่ำ 
พระพุทธศำสนำน้ีเป็นท่ีร่มเยน็แก่ สรรพสตัว ์ทั้งหลำย เปรียบเอำตน้ธูปน้ีจุดแลว้ย่อมส่งกล่ินหอมฟุ้งขจร ขจำย ไป
ยงัทิศต่ำงๆ กล่ินหอมน้ีย่อมเป็นท่ีช่ืนใจ แก่มนุษยท์ั้งปวงท่ีไดส้ัมผสักล่ินย่อมเกิดปรีติ และควำมสุขควำมเบิกบำน 
ตน้ธูปน้ีเป็นสัญลกัษณ์แทนตน้หวำ้ ซ่ึงเป็นตน้ไมป้ระจ ำชมพูทวีป สรรพสัตว ์ทั้งหลำย ย่อมไดอ้ำศยัร่มเงำไดรั้บ
ควำมร่มเยน็ (http://webcache.googleusercontent.com,สืบคน้เม่ือ 15 ตุลำคม 2556) 
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คุณค่ำทำงจิตใจ ประดิษฐข้ึ์นง่ำย ๆ จำกวสัดุภำยในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ขุยมะพร้ำว ใบอม้ ใบเนียม โดย
น ำใบไมท้ั้ง 2 ชนิด มำน่ึงแลว้น ำไปตำกแดดใหแ้หง้ จำกนั้นน ำมำบดอีกคร้ังจะไดฝุ้่ นไมท่ี้มีกล่ินหอมแลว้จึงน ำไป
ผสมกบัขยุมะพร้ำวห่อดว้ยกระดำษใหไ้ดรู้ปทรงยำวเหมือนธูป น ำกระดำษสีมำประดบัตกแต่งลวดลำยใหส้วยงำม 
ส่วนใหญ่นิยมเป็นลำยไทยเช่นเดียวกบัลำยมดัหม่ี แลว้น ำธูปท่ีมดัติดกบัดำวซ่ึงท ำจำกใบลำนมำมดัติดกบัคนัไมไ้ผ่
ลกัษณะคลำ้ยคดัเบด็ แลว้น ำไปเสียบไวก้บัแกนไมไ้ผท่ี่เตรียมไว ้ควำมสูงประมำณ 3-5 เมตร รูปทรงคลำ้ยฉตัรก่อน
จะน ำไปแห่และจุดไฟบูชำ พร้อมกนัน้ีใหเ้อำลูกดุมกำ ลกัษณะคลำ้ยสม้แต่มีเปลือกแข็งมำผ่ำเป็น 2 ซีก ใส่น ้ ำมนัพืช
ลงไปแลว้ควัน่ดำ้ยเป็นรูปตีนกำเพ่ือจุดไฟใหแ้สงสว่ำงใตต้น้กระธูปงำนบุญจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงเชำ้ดว้ยกำรท ำบุญตกั
บำตร น ำขบวนแห่ตน้กระธูปวนรอบตลำดในเขตเทศบำลต ำบลหนองบวัแดง จำกนั้นน ำตน้กระธูปไปตั้งสมโภชท่ี
วดับำ้นรำษฎร์ด ำเนิน บริเวณร้ำนประทีปหนำ้พระอุโบสถ ลกัษณะของร้ำนเป็นส่ีเสำท ำดว้ยไมไ้ผ่สูงประมำณ 1 
เมตร พ้ืนร้ำนจะสำนเป็นตำส่ีเหล่ียมแซมดว้ยกำบกลว้ย เสำแต่ละตน้ถูกประดบัประดำดว้ยตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ตน้
กระธูป และไตน้ ้ำมนัในตอนกลำงคืนจะมีกำรแสดงฟ้อนร ำ กำรละเล่นของแต่ละหมู่บำ้น ควบคู่ไปกบั กำรจุดกระ
ธูปบูชำพระรัตนตรัยเป็นเวลำ 3 คืน ไดแ้ก่ ข้ึน 14 ค ่ำ ชำวบำ้นเรียกว่ำ จุดไต้น ้ามันน้อย ข้ึน 15 ค ่ำ เรียกว่ำ จุดไต้
น ้ามันใหญ่ และคืนขำ้งแรม 1 ค ่ำ เรียกว่ำ ไต้น ้ามันล้างหางประทีป ตน้กระธูปทุกตน้จะไดน้ ำไปถวำยวดัในพ้ืนท่ี 
ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ เน่ืองในวนัออกพรรษำของทุกปี เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
และมีกิจกรรมเวียนเทียนตน้กระธูปดว้ยประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวั
แดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ถือเป็นประเพณีท่ีส ำคญัท่ีเป็นจุดยึดเหน่ียวจิตใจของชำวอ ำเภอหนองบวั
แดง ทั้งยงัเป็นประเพณีท่ีแปลกโดยเฉพำะตน้กระธูปและวิธีท ำท่ีควรอนุรักษใ์หอ้ยู่คู่กบัชุมชนต่อไปทั้งยงัส่งเสริม
ใหช้ำวบำ้นมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีกนั (http://thai.tourismthailand.org,สืบคน้เม่ือ 15 ตุลำคม 2556) 

งำนบุญจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงเชำ้ดว้ยกำรท ำบุญตกับำตร น ำขบวนแห่ตน้กระธูปวนรอบตลำดในเขตเทศบำล
ต ำบลหนองบวัแดง จำกนั้นน ำตน้กระธูปไปตั้งสมโภชท่ีวดับำ้นรำษฎร์ด ำเนิน บริเวณร้ำนประทีปหนำ้พระอุโบสถ 
ลกัษณะของร้ำนเป็นส่ีเสำท ำดว้ยไมไ้ผสู่งประมำณ 1 เมตร พ้ืนร้ำนจะสำนเป็นตำส่ีเหล่ียมแซมดว้ยกำบกลว้ย เสำแต่
ละตน้ถูกประดบัประดำดว้ยตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ตน้กระธูป และไตน้ ้ ำมนัในตอนกลำงคืนจะมีกำรแสดงฟ้อนร ำ 
กำรละเล่นของแต่ละหมู่บำ้น ควบคู่ไปกบั กำรจุดกระธูปบูชำพระรัตนตรัยเป็นเวลำ 3 คืน ไดแ้ก่ ข้ึน 14 ค ่ำ ชำวบำ้น
เรียกวำ่ จุดไตน้ ้ำมนันอ้ย ข้ึน 15 ค ่ำ เรียกวำ่ จุดไตน้ ้ำมนัใหญ่ และคืนขำ้งแรม 1 ค ่ำ เรียกวำ่ ไตน้ ้ำมนัลำ้งหำงประทีป
ตน้กระธูปทุกตน้จะไดน้ ำไปถวำยวดัในพ้ืนท่ี ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ เน่ืองในวนั
อ อ กพ ร ร ษ ำ ข อ ง ทุ ก ปี  เ พ่ื อ เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล แ ก่ ชี วิ ต  แ ล ะ มี กิ จ ก ร ร ม เ วี ย น เ ที ย นต้น ก ร ะ ธู ป ด้ ว ย 
(http://thai.tourismthailand.org,สืบคน้เม่ือ 15 ตุลำคม 2556) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัมีควำมสนใจศึกษำเก่ียวกบักำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำด
ใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำ
แห่กระธูป เพ่ือน ำขอ้คน้พบไปก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำ
แห่กระธูปใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญ
ออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ดงัเช่น การ
อนุรักษ์ หมำยถึง กำรอนุรักษเ์ป็นเร่ืองรำวของควำมเข้ำใจ ในเอกลกัษณ์ของคนและชุมชนกำรด ำรงเอกลกัษณ์นั้น
ไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองช้ีแสดงควำมเป็นมำวิวฒันำกำรและกำรพฒันำของเผ่ำพนัธ์ุเช้ือชำติและสังคม ประเพณี พระยำ
อนุมำนรำชธน ไดใ้หค้วำมหมำยไวว้่ำ ประเพณี คือ ควำมประพฤติท่ีชนหมู่หน่ึงอยู่ในท่ีแห่งหน่ึงถือเป็นแบบแผน
กนัมำอย่ำงเดียวกนั และสืบต่อกนัมำนำนถำ้ใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณีหรือผิดจำรีตประเพณี 
ประเพณีบุญออกพรรษาแห่กระธูป หมำยถึง กำรร่วมกนัท ำบุญก่อนวนัออกพรรษำของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบล
หนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ งำนบุญจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงเชำ้ดว้ยกำรท ำบุญตกับำตรน ำขบวนแห่ตน้
กระธูปวนรอบตลำดในเขตเทศบำลต ำบลหนองบวัแดง จำกนั้นน ำตน้กระธูปไปตั้งสมโภชท่ีวดับริเวณร้ำนประทีป
หนำ้พระอุโบสถในตอนกลำงคืนจะมีกำรแสดงฟ้อนร ำ และสมโภชตลอดงำนรวมทั้งมีกำรละเล่นของแต่ละหมู่บำ้น
ควบคู่ไปกบักำรจุดกระธูปบูชำพระรัตนตรัยเป็นเวลำ 3 คืน กล่ำวโดยสรุป การอนุรักษ์ประเพณี  คือ วิธีปฏิบติัตำม
ขั้นตอนในกำรถ่ำยทอดส่ิงท่ีคนในสงัคมส่วนรวมสร้ำงข้ึน หรือส่ิงท่ีนิยมประพฤติปฏิบติัสืบๆกนัมำจำกรุ่นสู่รุ่นจน
เป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจำรีตประเพณี ใหเ้ป็นมรดกแก่ผูท่ี้เป็นทำยำทจะตอ้งรับไวแ้ละปรับปรุงแกไ้ข
ใหดี้ยิ่งๆ ข้ึนไป รวมทั้งกำรเผยแพร่ใหค้งอยู่สืบไป กำรอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและประเพณีไทยใหด้ ำรงอยู่สืบไป
จ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกคนไทยทุกคน ซ่ึงมีหลำยวิธีกำรดว้ยกนั ดงัน้ี 1.ศึกษำ คน้ควำ้ และกำรวิจยั
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีมีกำรรวบรวมไวแ้ลว้และยงัไม่ไดศึ้กษำ เพ่ือทรำบควำมหมำย และ
ควำมส ำคญัของวฒันธรรมในฐำนะท่ีเป็นมรดกของไทยอย่ำงถ่องแท ้ซ่ึงควำมรู้ดงักล่ำวถือเป็นรำกฐำนของกำร
ด ำเนินชีวิต เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่ำท ำให3้เกิดกำรยอมรับและน ำไปใชป้ระโยชน์อย่ำงเหมำะสมต่อไป  2.ส่งเสริมใหทุ้ก
คนเห็นคุณค่ำ ร่วมกนัรักษำเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของชำติและของทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจและมัน่ใจแก่
ประชำชนในกำรปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสประเพณีวฒันธรรมอ่ืนๆ อยำ่งเหมำะสม 3.รณรงคใ์หป้ระชำชน
และภำคเอกชน ตระหนกัในควำมส ำคญัของวฒันธรรมว่ำเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้กำรรับผิดชอบร่วมกนัในกำร
ส่งเสริมสนบัสนุน ประสำนงำน กำรบริกำรควำมรู้ วิชำกำร และทุนทรัพยส์ ำหรับจดักิจกรรมทำงวฒันธรรม 4.
ส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยกำรใชศิ้ลปวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกัน โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญำและ
วฒันธรรมอย่ำงกวำ้งขวำง โดยให้มีกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินต่ำงๆ ดว้ยส่ือและวิธีกำรต่ำงๆ อย่ำงกวำ้งขวำง
รวมทั้งกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 5.กำรเสริมสร้ำง ฟ้ืนฟู โดยกำรเลือกสรรภูมิปัญญำท่ีก ำลงัสูญหำย หรือท่ีสูญ
หำยไปแลว้มำท ำให้มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพำะพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม 
คุณธรรม และค่ำนิยม  6.สร้ำงทศันคติ ควำมรู้ และควำมเขำ้ใจวำ่ทุกคนมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มทำง
ธรรมชำติและทำงวฒันธรรมท่ีเป็นสมบติัของชำติ และมีผลโดยตรงของควำมเป็นอยู่ของทุกคน 7.กำรจดัท ำระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศทำงดำ้นวฒันธรรม เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงในกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ผลงำน เพ่ือใหป้ระชำชน
เขำ้ใจ สำมำรถเลือกสรร ตดัสินใจและปรับเปล่ียนใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินชีวิต ทั้งน้ี ส่ือมวลชนควรมีบทบำทใน
กำรส่งเสริมและสนบัสนุนงำนดำ้นวฒันธรรมยิ่งข้ึนดว้ย โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ำยกำรอนุรักษ์
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และพฒันำภูมิปัญญำของชุมชนต่ำงๆ เพ่ือจดักิจกรรมทำงวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินอย่ำงต่อเน่ือง 8.กำร
พฒันำ ควรริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และปรับปรุงภูมิปัญญำให้เหมำะสมกับยุคสมยัและเกิดประโยชน์ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวนั โดยใชภู้มิปัญญำเป็นพ้ืนฐำนในกำรรวมกลุ่มกำรพฒันำอำชีพควรน ำควำมรู้ดำ้นวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีมำช่วยเพ่ือต่อยอดใชใ้นกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำร ตลอดจนกำรป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
9.กำรถ่ำยทอด โดยกำรน ำภูมิปัญญำท่ีผำ่นมำเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอยำ่งรอบคอบและรอบดำ้นแลว้ไป
ถ่ำยทอดใหค้นในสงัคมไดรั้บรู้ เกิดควำมเขำ้ใจ ตระหนกัในคุณค่ำ คุณประโยชน์ และปฏิบติัไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดย
ผำ่นสถำบนัครอบครัว สถำบนักำรศึกษำ และกำรจดักิจกรรมทำงวฒันธรรมต่ำงๆ 10.กำรเสริมสร้ำงปรำชญท์อ้งถ่ิน 
โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพของชำวบำ้น  

ฉะนั้น กำรอนุรักษ์ประเพณีของสังคมไทยก็มีหลำยอย่ำง เช่น 1. กำรคน้ควำ้วิจยัควรศึกษำและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญำของไทยในดำ้นต่ำงๆ ของทอ้งถ่ิน จงัหวดั ภูมิภำค และประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภูมิ
ปัญญำท่ีเป็นภูมิปัญญำของทอ้งถ่ิน มุ่งศึกษำใหรู้้ควำมเป็นมำในอดีต และสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 2. กำรอนุรักษ ์
โดยกำรปลุกจิตส ำนึกใหค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่ำแก่นสำระและควำมส ำคญัของภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
สนบัสนุนกำรจดักิจกรรมตำมประเพณีและวฒันธรรมต่ำงๆ สร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็นคนทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีจะตอ้ง
ร่วมกนัอนุรักษภู์มิปัญญำท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งสนบัสนุนให้มีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์
ชุมชนข้ึน เพ่ือแสดงสภำพชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน อนัจะสร้ำงควำมรู้และควำมภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 
3. กำรฟ้ืนฟู โดยกำรเลือกสรรภูมิปัญญำท่ีก ำลงัสูญหำย หรือท่ีสูญหำยไปแลว้มำท ำใหมี้คุณค่ำและมีควำมส ำคญัต่อ
กำรด ำเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพำะพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม 4. กำรพฒันำ ควรริเร่ิม
สร้ำงสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญำใหเ้หมำะสมกบัยคุสมยัและเกิดประโยชนใ์นกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั โดยใชภู้มิ
ปัญญำเป็นพ้ืนฐำนในกำรรวมกลุ่มกำรพฒันำอำชีพควรน ำควำมรู้ดำ้นวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีมำช่วยเพ่ือต่อ
ยอดใชใ้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำร ตลอดจนกำรป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 5. กำรถ่ำยทอด โดยกำร
น ำภูมิปัญญำท่ีผ่ำนมำเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอย่ำงรอบคอบและรอบดำ้น แลว้ไปถ่ำยทอดให้คนใน
สังคมไดรั้บรู้ เกิดควำมเขำ้ใจ ตระหนักในคุณค่ำ คุณประโยชน์และปฏิบัติไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยผ่ำนสถำบัน
ครอบครัว สถำบนักำรศึกษำ และกำรจดักิจกรรมทำงวฒันธรรมต่ำงๆ 6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยกำรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ำยกำรสืบสำนและพฒันำภูมิปัญญำของชุมชนต่ำงๆ เพ่ือจดักิจกรรมทำงวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินอย่ำงต่อเน่ือง 7. กำรเผยแพร่แลกเปล่ียน โดยกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญำและวฒันธรรมอย่ำงกวำ้งขวำง โดยให้มีกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินต่ำงๆ ดว้ยส่ือและ
วิธีกำรต่ำงๆ อยำ่งกวำ้งขวำง รวมทั้งกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 8. กำรเสริมสร้ำงปรำชญท์อ้งถ่ิน โดยกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของชำวบ้ำน  ผูด้  ำเนินงำนให้มีโอกำสแสดงศักยภำพด้ำนภู มิปัญญำ ควำมรู้
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ท่ี  มี ก ำ ร ย ก ย่ อ ง ป ร ะ ก ำ ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต่ ำ ง ๆ 
(http://siamtradition.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html,สืบคน้เม่ือ 17 ตุลำคม 2556:16.00น.) 

สรุป ประเพณีแห่กระธูปออกพรรษำ หมำยถึง ประเพณีท่ีจดัข้ึนเพ่ือเป็นกำรถวำยสักกำระองค์สัมมำสัม
พุทธเจำ้ตำมควำมเช่ือของคนในชุมชน และเป็นประเพณีท่ีควรสืบทอดให้อยู่คู่กบัชุมชนต่อไป ทั้งยงัส่งเสริมให้
ชำวบำ้นมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีกนั ทั้งยงัเป็นหน่ึงในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของทอ้งถ่ิน 
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http://siamtradition.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html,สืบค้นเมื่อ


 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา     

1. เพ่ือศึกษำถึงกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ ต ำบลหนองบวั
แดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 

2. เพ่ือน ำผลท่ีไดก้ำรศึกษำมำก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญ
ออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ใหเ้กิดควำม
ยัง่ยืนต่อไป 

 

วธิกีารศึกษา 
1. ขอบเขตกำรศึกษำ 
กำรศึกษำวิจยัเร่ืองพฒันำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบล

หนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ผูวิ้จยัมุ่งศึกษำถึงพฒันำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่
กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ เพ่ือน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์และโครงกำร  เพ่ือพฒันำกำร
อนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) เก็บขอ้มูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จำกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็กำรวิจยัในคร้ังน้ี คือ   

1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ีท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบัวแดง 
อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  

2. ขอบเขตดำ้นประชำกร คือ ปรำชญช์ำวบำ้น ผูน้ ำทอ้งชุมชน และผูน้ ำทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป รวมจ ำนวน 20 รำย ท่ีก ำหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบำ้นลำดใต ้
ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  

3. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ผูศึ้กษำมุ่งท่ีจะศึกษำคน้ควำ้กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของ
ชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ในแต่ละดำ้น ดงัต่อไปน้ี ดำ้นกำรศึกษำ
คน้ควำ้ ดำ้นกำรส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่ำ ดำ้นกำรรณรงค ์ดำ้นกำรส่งเสริมและแลกเปล่ียนประเพณี ดำ้นกำรเสริมสร้ำง
ฟ้ืนฟู ดำ้นกำรสร้ำงทศันคติ ควำมรู้ ดำ้นกำรจดัระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ดำ้นกำรพฒันำ ดำ้นกำรถ่ำยทอด ดำ้น
กำรเสริมสร้ำงปรำชญท์อ้งถ่ิน 

กำรวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจยั 
ดงัน้ี 

1. กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร (Documentary Study) โดยกำรศึกษำจำกหนงัสือ วำรสำร เอกสำร
วิชำกำร กำรสืบคน้จำกอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรศึกษำจำกงำนวิจยั สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)  กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้นวค ำถำมเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส ำคัญ โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth 
Interview) จำกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั (Key-informant) ท่ีอยูภ่ำยในขอบเขตกำรศึกษำ คือ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออก
พรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  
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2. กลุ่มประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
กลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชำชนในชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวั

แดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  
3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั (Key-informants) 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีกำรเลือกผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์ของกำรวิจยัมี
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั จ ำนวน 20 รำย   

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรจดัเกบ็ขอ้มูล 
กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดงัน้ี 
1.กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ มำสร้ำงแบบ

สมัภำษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรศึกษำ 
2.ผูวิ้จยัไดน้ ำเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภำษณ์เชิงลึกดงักล่ำวไปใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจสอบว่ำแบบสัมภำษณ์

เชิงลึกนั้นถูกตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของกำรศึกษำคร้ังน้ี 
3.เม่ือผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมถูกตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสมัภำษณ์ไปทดสอบควำมเขำ้ใจและเน้ือหำ

ของแบบสมัภำษณ์ก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยกำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 
 
4.วิธีกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษำเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 

(In-Depth Interview) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรในชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอ
หนองบวัแดง จงัหวดัชัยภูมิ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัให้อิสระกบัผูต้อบค ำถำมโดย
มุ่งเนน้ถึงองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป เพ่ือควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือของขอ้มูล 
(Reliability) กำรเก็บรวบรวมในคร้ังน้ีผูศึ้กษำวิจยัไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขออนุญำตบนัทึกเทปเสียงสัมภำษณ์ให้
เป็นไปในแนวทำงท่ีจดัเตรียมไว ้

5. กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอขอ้มูล 
เม่ือได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และจำกแบบสอบถำมแล้ว             

ผูศึ้กษำจะท ำกำรจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพ่ือกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยวิธีกำรพรรณนำ เพ่ือน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำก
กำรศึกษำมำก ำหนดยทุธศำสตร์และ นโยบำย เพ่ือพฒันำกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชน
บำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป   
 

ผล/สรุปผลการศึกษา 
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 กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวั
แดง จงัหวดัชยัภูมิ ผูวิ้จยัคน้พบกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ ในดำ้นต่ำง ๆ 
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัต่อไปน้ี  

ด้านการศึกษาค้นคว้า มีข้อคน้พบดงัน้ี เพ่ือควำมสำมคัคีเป็นหลกั เป็นประเพณี กำรบูชำพระพุทธเจ้ำ
ชำวบำ้นร่วมมือ ร่วมใจกนัท ำ จะสรรหำเคร่ืองหอมมำผสม พนัเป็นธูปส ำหรับบูชำเป็นประเพณีต่อเน่ืองก่อนออก
พรรษำ 3 วนั ถำ้ปีไหนฝนตกลำ้งหำงกระธูปปีนั้นแหละฝนจะดีมีมำตั้งแต่สมยัพระพุทธเจำ้หรือสมยัพระเจำ้ห้ำ
พระองค์ก็สืบทอดลวดลำยขั้นตอนของกำรท ำกระธูปไดถ่้ำยทอดกำรใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ินน้ีมีควำมส ำคญัในดำ้น
ของจิตใจ ควำมสำมคัคีของคนในหมู่บำ้น ท ำตำมควำมเช่ือท่ีเช่ือว่ำท ำแลว้จะไดบุ้ญจะร่มเยน็เป็นสุขเป็นกำรรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีชำวบำ้นท ำเฉพำะหมู่บำ้น ท ำเป็นตน้เลก็ๆ เพ่ือบูชำอย่ำงเดียวไดมิ้ติของควำมสัมพนัธ์ของ
คน ชุมชน คุม้ จึงเกิดมีกำรจดัประกวดข้ึนมีกำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือยกระดบังำนประจ ำอ ำเภอใหย้ิ่งใหญ่ข้ึนเป็นงำน
แห่งเดียวในประเทศไทยและมีแห่งเดียวในโลกเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือกำรอนุรักษจ์ริงๆ ท ำตน้กระธูปตน้ใหญ่ตอ้งอำศยั
ควำมสำมคัคีของชุมชนตอ้งอำศยัจิตวิญญำณท ำแลว้ตอ้งไดบุ้ญชำวบำ้นเขำจะยำกล ำบำกขนำดไหนก็พำกนัท ำทุกปี
ไม่เคยขำดประเพณีใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงจิตใจของคนในชุมชนมีประโยชน์ในเร่ืองของกำรท่องเท่ียวเกิดกำร
ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่ท ำลำยประเพณีดั้งเดิมตน้กระธูปน้ีเป็นศูนยก์ลำงในกำรเชิญชวน พุทธ
บริษทั เชิญชวนคนมำร่วมกิจกรรมรวมหมู่บำ้น ชำวบำ้น ลูกหลำน มำพบปะกนั เกิดควำมสำมคัคีกนัเงินทองก็เขำ้
ชุมชน ชำวบำ้นกมี็เงินใชไ้ดค้วำมรัก ควำมสำมคัคี เขำ้ใจในประเพณีมำกข้ึน 

ด้านการส่งเสริมให้เห็นคุณค่า มีขอ้คน้พบดงัน้ีน ำไปท ำหลกัสูตรกำรเรียน กำรสอน กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ
ในเร่ืองของชุมชนประเพณีน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศำสนำ งำนศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรมมีป้ำยเขียนอธิบำย
แนวคิดในกำรออกแบบตน้นั้นว่ำแต่ละชั้นของกระธูปนั้นเป็นมำยงัไงมีเอกสำรให้ควำมรู้เขำ มีแนวคิด คติธรรม
ประจ ำตน้ของแต่ละทอ้งถ่ินในอดีตเขำจะใชวิ้ธีบอกเล่ำต่อกนัวำ่แต่ละลำยของกระธูปหมำยถึงอะไรเม่ือถึงงำนบุญก็
จะอำศยักำรแสดงธรรมใหช้ำวบำ้นเขำฟังกนัมีขุยมะพร้ำวแหง้บดใหล้ะเอียด ผสมกบัใบอม้ ใบเนียม ขม้ินดว้ยยิ่งดี
เวลำจุดจะมีกล่ินหอม 

 ด้านการรณรงค์ มีขอ้คน้พบดงัน้ี ใหเ้ด็กเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรจดัขบวนแห่ครูท่ีมีควำมรู้ในลวดลำยเป็น
ผูอ้อกแบบลวดลำยท่ีทนัสมยัเร่ิมพฒันำรูปแบบของงำนกระธูปข้ึนอย่ำงจริงจงัให้แต่ละชุมชนแต่ละทอ้งถ่ินจดั
ขบวนอนุรักษแ์บ่งแยกหนำ้ท่ีกนัอย่ำงชดัเจนสร้ำงควำมยิ่งใหญ่ของกระธูปให้เป็นท่ีรู้จกัเป็นเอกลกัษณ์ขอบริจำค
จำกชำวบำ้น ใครไม่มีเงินก็ออกแรงแทนเทศบำลจดังบมำให้มีทั้งกำรบริจำคมีทั้งเงินจำกทำงกำรใหก้ำรสนบัสนุน
ทอ้งถ่ินหลวงพ่อจะเป็นตน้เงินใหจ้ำกนั้นชำวบำ้นก็จะมำบริจำคกนัเอง  
 ด้านการส่งเสริมและแลกเปลีย่นประเพณี มีขอ้คน้พบดงัน้ี ประเพณีน้ีคลำ้ยกบัประเพณีแห่เทียนเขำ้พรรษำ
แต่ใชแ้ห่กระธูปคือกำรสร้ำงควำมปรองดองของหมู่บำ้น ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอบุญกระธูปเป็นประเพณีออก
พรรษำเก่ียวเน่ืองกบับุญกฐินผูน้ ำชุมชนมีทั้งผูบ้ริหำรกจ็ะคุยกนัท ำใหเ้กิดกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำเอำตน้กระธูปไปตั้ง
โชวใ์หเ้ขำดู 
 ด้านการเสริมสร้างฟ้ืนฟู มีขอ้คน้พบดงัน้ี ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ินน ำเอำวิถีชีวิตเหล่ำน้ีมำเป็น
ลวดลำยท ำกระธูปกำรตกแต่งขบวนแห่ก็ใชวิ้ถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินครอบครัวเป็นท่ีแรกท่ีจะสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
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จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมพ่อตดักระดำษลูกก็ช่วยหนีบลำย ช่วยตดัดว้ยทุกอย่ำง
เป็นวฏัจกัรเกิดคุณค่ำดำ้นจิตใจท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดควำมมีวินยักิจกรรมของหมู่บำ้นทุกกิจกรรมเก่ียวเน่ือง
กบัพระธรรมค ำสอนทั้งนั้น   

 ด้านการสร้างทัศนคต ิความรู้ มีขอ้คน้พบดงัน้ี ใชว้สัดุธรรมชำติเป็นส่วนใหญ่โครงกระธูปปัจจุบนัเปล่ียน
จำกไมไ้ผม่ำเป็นเหลก็แทนไม่ใชส่ิ้งท่ีท ำลำยธรรมชำติ เช่น โฟม หรือ พลำสติก 
ด้านการจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีขอ้คน้พบดงัน้ีสนบัสนุนใหเ้ป็นประเพณีท่องเท่ียวประจ ำจงัหวดัชยัภูมิน ำ
ตน้กระธูปตน้ใหญ่เรำไปตั้งโชวท่ี์เมืองทองธำนีกระทรวงกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็มีเก็บขอ้มูลไปเผยแพร่ทัว่
ประเทศเผยแพร่ทำงศำสนำเป็นกำรกระจำยดำ้นควำมเช่ือ และควำมศรัทธำกลุ่มเครือข่ำยของทอ้งถ่ินคือกลุ่มหนุ่ม
สำวเครือข่ำยท่ีย ัง่ยืนตอ้งไดรั้บกำรสนบัสนุนและพฒันำไปโชวง์ำนกท็ ำกระธูปเลก็ขำยไปดว้ย 
 ด้านการพัฒนา มีขอ้คน้พบดงัน้ี มีกำรประยุกตใ์ชเ้หลก็แบนหรือเหลก็เส้นมำท ำโครงแทนน ำไมก้กมำท ำ
เป็นล ำตน้แทนธูปเพรำะล ำจะเท่ำกนัตลอดน ำไฟแสงสีมำใส่ในตน้กระธูปท ำใหเ้ป็นสีสันสวยงำมใหอ้อแกไนทม์ำ
ออกแบบงำนใหรู้ปแบบ รูปทรงกระธูปก็ใชค้อมพิวเตอร์ออกแบบปัจจุบนัพิมพล์วดลำยออกมำท ำเป็นแผ่นไวนิล
ดว้ยถำ้ใชธู้ปแท้ๆ  มำท ำจะส้ินเปลืองและดดัเขำ้รูปทรงยำกกเ็ปล่ียนมำเป็นใชก้กหรือไหลแทนใชว้สัดุจำกธรรมชำติ 
  ด้านการถ่ายทอด มีขอ้คน้พบดงัน้ี เม่ือถึงงำนกระธูปคนในครอบครัวจะมำช่วยกนัพนักระธูปเม่ือเรำพำท ำ
ทุกปีสอนท ำดว้ยทุกปี เดก็ๆ ก็จะท ำเป็นเหมือนพำสวดมนตก่์อนนอนซึมซบัไปเองโดยอตัโนมติัเม่ือถึงเวลำท ำก็จะ
ท ำไดเ้องเสร็จจำกงำนไร่ งำนนำแลว้ก็จะพำลูกไปพนักระธูปท่ีวดัส่ิงท่ีทำงโรงเรียนอยำกถ่ำยทอดให้คือขั้นตอน
และวิธีกำรท ำโรงเรียนจะพำเด็กนกัเรียนมำช่วยชำวบำ้นพนักระธูปดว้ยปัจจุบนัก็มีกำรน ำควำมรู้เร่ืองประเพณีแห่
กระธูปบรรจุเขำ้เป็นหลกัสูตรกำรเรียน กำรสอนโรงเรียนจะจดันกัเรียนเขำ้มำร่วมขบวนแห่ ตอนเยน็ก็เขำ้วดัฟัง
เทศน์ ฟังธรรมจดักำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรไดมี้โอกำสไดน้ ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรจดัให้มีกำรวำดภำพ 
ระบำยสี มำเวียนเทียนในตอนเยน็ครูใหท้ ำไปประกวดกนั หดัท ำพวงกระธูปเลก็ๆ เหมือนรังไข่มดแดง 

ด้านการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น  มีข้อค้นพบดงัน้ี ปรำชญ์แต่ละหมู่บ้ำนเก่งต่ำงกันโดยเฉพำะด้ำน
ลวดลำยชำวบำ้นจะประยุกตใ์หเ้กิดควำมเหมำะสมกบัพ้ืนท่ี รู้จกักำรออกแบบให้ทนัสมยัถำ้ตน้กระธูปไม่ข้ึนแสง
หรือ เรียกว่ำ ไม่ตกสะทอ้นแสง ท ำให้ไม่เด่นไม่สง่ำชำวบำ้นก็จะใช้สีตดักนัหรือใกลเ้คียงดูแลว้กลมกลืนพำไป
ประชุมและมีกำรแสดงวิธีท ำให้ดูพอมีงำนจะตอ้งโชวก์็จะเรียกให้ปรำชญม์ำเป็นครูสอนใครท ำอะไรเป็นก็ให้มำ
ถ่ำยทอดใหค้นอ่ืนท ำตำมใหป้รำชญเ์หล่ำน้ีเป็นครูเม่ือถึงงำนกใ็หม้ำดูควำมเรียบร้อยอีกคร้ัง 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีบุญแห่กระธูปของชุมชนบ้านลาดใต้ 
ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูม ิ

จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงกำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป
ของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ และน ำขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำ
ไปก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือพฒันำกำรอนุรักษ์ประเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป ให้เกิดควำม
ยัง่ยืนต่อไปซ่ึงจำกผลกำรวิจยัพบวำ่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำ้นกำรศึกษำคน้ควำ้ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้น
ลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรร่วมสืบสำนอนุรักษป์ระเพณีงำนแห่กระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
2. โครงกำรส่งเสริมเอกลกัษณ์งำนบุญแห่กระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำ้นกำรส่งเสริมให้เห็นคุณค่ำ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของ

ชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
  1.โครงกำรกำรแสดงธรรมเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจในประเพณีบุญกระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดำ้นกำรรณรงค ์กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้
ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1.โครงกำรกำรสร้ำงเอกลกัษณ์งำนแห่กระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
2.โครงกำรกำรพฒันำรูปแบบงำนกระธูปเพ่ือกำรอนุรักษชุ์มชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำ้นกำรส่งเสริมและแลกเปล่ียนประเพณี กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระ

ธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในงำนประเพณีแห่กระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
2.โครงกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญำชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดำ้นกำรเสริมสร้ำงฟ้ืนฟู กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชน

บำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบำ้นลำดใต ้
2.โครงกำรกำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรมชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดำ้นกำรสร้ำงทศันคติ ควำมรู้ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของ

ชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรวิธีกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำติชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดำ้นกำรจดัระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป

ของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์งำนบุญกระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
2.โครงกำรสนบัสนุนและพฒันำกลุ่มเครือข่ำยประเพณีแห่กระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ดำ้นกำรพฒันำ กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำดใต ้

ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรกำรพฒันำกำรท ำตน้กระธูปใหเ้กิดกำรยอมรับชุมชนบำ้นลำดใต ้
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ดำ้นกำรถ่ำยทอด กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูปของชุมชนบำ้นลำด

ใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกอนุรักษป์ระเพณีงำนกระธูปชุมชนบำ้นลำดใต ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ดำ้นกำรเสริมสร้ำงปรำชญท์อ้งถ่ิน กำรอนุรักษป์ระเพณีบุญออกพรรษำแห่กระธูป
ของชุมชนบำ้นลำดใต ้ต ำบลหนองบวัแดง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 

1.โครงกำรพฒันำปรำชญท์อ้งถ่ินชุมชนบำ้นลำดใต ้
 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ประเพณีแห่กระธูปมีมำตั้งแต่โบรำณกำลโดยมีควำมเช่ือในเร่ืองของต ำนำนนำงพญำกำเผือก พระ

เจำ้หำ้พระองคซ่ึ์งเป็นต ำนำนควำมเช่ือของคนรุ่นเก่ำและก็เป็นประเพณีท่ีไดรั้บกำรสืบสำนมำจนถึงทุกวนัน้ีและท ำ
ใหค้นในชุมชนเกิดควำมรัก ควำมสำมคัคีกนั ไม่ว่ำจะท ำเพรำะควำมเช่ือควำมศรัทธำหรือท ำเพ่ือจะรักษำอนุรักษ์
วฒันธรรมหรือเพ่ือชิงรำงวลัก็ตำม แต่ส่ิงเหล่ำน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีดีและน่ำท่ีจะไดรั้บกำรอนุรักษสื์บสำนต่อไปไม่ให้
สูญหำย เพรำะชำวบ้ำนท่ีอ ำเภอหนองบัวแดงมีควำมรัก ควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
ประเพณีน้ีเป็นงำนบุญท่ีมีคุณค่ำทำงจิตใจ 
     2. งำนประเพณีแห่กระธูปแบบดั้งเดิมจะตอ้งมีกำรแห่ ซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึงขบวนแห่ผูท่ี้มำเท่ียวชม
ประเพณีแห่กระธูป กเ็พรำะตอ้งกำรดูขบวนกระธูปท่ีสวยงำม รวมถึงวิธีกำรแห่ตน้กระธูป ควำมยิ่งใหญ่ของตน้กระ
ธูป มีขบวนนำงร ำ มีท่ำร ำท่ีสวยงำม วิธีกำรส่งเสริมวฒันธรรม กำรอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ซ่ึงแสดงออกจำก
กำรจดัขบวนแห่ฮีตสิบสอง – คองสิบส่ี รวมถึงไดถ่้ำยทอดออกจำกลวดลำยของกระธูป หมำยถึงควำมสำมคัคีแต่ละ
ขบวนมีคนแห่ไม่นอ้ยกวำ่ 300 คน  
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วาทกรรมนักเรียนนายร้อยต ารวจหญงิ 

 
Discourse Analysis of Female Police Cadets 

 

ผูว้ิจยั  อ  ำพรรณ์  ปำนเจริญ, ผศ.ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ 

           สำขำกำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชน  มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

 

บทคดัย่อ 

 กำรวิจยัเร่ือง “วำทกรรมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท ำควำมเขำ้ใจถึง

กระบวนกำรสร้ำง ผลิตซ ้ำ และกำรเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง กำรวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีวิจยั

เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีวิทยำ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์วำทกรรมตำมแนวทำงของ 

นอร์แมน แฟร์คลำฟ (Norman Fairclough) กำรศึกษำจำกตวับท (Text) ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรม  

( Discursive Practice) และภำคปฏิบติักำรทำงสังคม (Social Practice) ดว้ยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)  ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 4 กลุ่ม คือ นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงชั้นปีท่ี 1-4    ขณะศึกษำอยู่ในโรงเรียน

นำยร้อยต ำรวจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 นกัเรียนชั้นสูง (รุ่นพ่ี) ผูบ้งัคบับญัชำ และครู-อำจำรย ์รวมจ ำนวน

ทั้งส้ิน  22   คน  

 ผลกำรศึกษำพบวำ่  กำรสร้ำงวำทกรรมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงถกูสร้ำงข้ึนมำจำกกำรตีควำม

จำกตวับทซ่ึงเป็นประเพณี อุดมคติ ค่ำนิยม กฎเกณฑ ์กติกำต่ำงๆ ท่ีผ่ำนมำในอดีตและปัจจุบนัท่ีถูกสร้ำง

ข้ึนจนกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ในมิติภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรมนักเรียน นำยร้อยต ำรวจหญิงได้

เลือกสรรวิถีทำงในกำรปฏิบติัตนเพ่ือแสดงและสร้ำงอตัลกัษณ์ควำมเป็นนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงใหมี้

ควำมสมบูรณ์แบบ  โดยกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกของปีกำรศึกษำเร่ิมมีกำรเรียนรู้และ 

มีกำรปรับตวั ระยะกลำงของกำรศึกษำมีกำรเรียนรู้มำกข้ึนและมีกำรพฒันำเติมเต็ม และระยะสุดทำ้ยของ

กำรศึกษำมีกำรเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ในมิติภำคปฏิบติักำรทำงสังคมเป็นกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ของสังคม

ผำ่นโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเพ่ือใหน้กัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงปฏิบติัตำมบรรทดัฐำนของสังคม โรงเรียน

นำยร้อยต ำรวจจึงได้ออกเป็น กฎ ระเบียบปฏิบัติ ขอ้บังคับของสถำนศึกษำ และคู่มือกำรปฏิบติัของ

นกัเรียน เพ่ือใช้ควบคุมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงให้มีควำมประพฤติท่ีดีงำมอยู่ในกรอบของสังคม  

บุคคลท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงอตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงให้มีควำมโดดเด่นเป็นท่ีปรำกฏ
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และเป็นท่ียอมรับของสังคม ได้แก่  เพ่ือน นักเรียนชั้ นสูง (รุ่นพ่ี)  ผู ้บังคับบัญชำท่ีปฏิบัติหน้ำ ท่ี 

ฝ่ำยปกครอง ครู-อำจำรย ์และส่ือต่ำงๆ 

 

ค าส าคัญ: วำทกรรม / นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง 

 
Abstract 

 This study, “Discourse of Female Police Cadets”, aimed to comprehend the 

building process, reproduction and distribute female police cadets’ identity. This 

study was a qualitative research by using discourse analysis based on Norman 

Fairclough, i.e., text, discursive practice and social practice. The data was collected by 

method of in-depth interview and the main informant consisted of 4 groups: the first-

fourth year female police cadets of academic year 2013 at the Royal Police Cadet 

Academy, senior cadets, commander and teachers. There were totally 22 informants. 

 The results showed that building discourse of female police cadets was 

produced by interpreting text which included culture, ideal, popularity, regulation, and 

rule in the past and present, then became a mannerism. In the dimension of practical 

discourse, the female police cadets selected the ways to show and build their identities 

that were divided into 3 procedures. The first procedure of academic year started 

learning and acculturation, the middle procedure was the increase in learning and 

development, and the last procedure was the complete learning. In the dimension of 

social practice, there was the social ideology transmission through the Royal Police 

Cadet Academy as a social norm. The Royal Police Cadet Academy specified rules, 

regulations, disciplines and cadets’ handbook for controlling the female police cadets. 

In addition, people who played important roles in building cadets’ outstanding and 

accepted identity were friends, senior cadets, commander for administration, teachers 

and media.  

                 
Key Word (s): DISCOURSE / FEMALE POLICE CADETS 

 

บทน า 

  สถำนกำรณ์โลกมีกำรเปล่ียนอย่ำงรวดเร็วทั้งดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมโดยมีกำรเปิดเสรี

ทำงกำรคำ้ มีกำรใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิตและกำรบริกำร ทำงดำ้นกำรเมืองมีกำรเปล่ียนแปลงจำก

ระบบอ ำนำจอธิปไตยของรัฐชำติซ่ึงมีลกัษณะควำมเป็นรัฐสูงไปสู่กำรรวมตวัของกลุ่มภูมิภำคต่ำงๆ มำก

ข้ึนสภำพควำมเป็นพรมแดนลดลง ทำงด้ำนสังคมมีกำรเปล่ียนแปลงประชำกรไปสู่สังคมสูงวยั มี 

กำรเคล่ือนยำ้ยถ่ินฐำนของผูค้นและแรงงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรเปล่ียนแปลงน้ีน ำมำซ่ึงผลกระทบต่อ 
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ควำมมัน่คง ปัญหำอำชญำกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีควำมสลบัซบัซอ้นมำกยิ่งข้ึน  เช่น  กำรก่อกำรร้ำย

สำกล อำชญำกรรมขำ้มชำติ กำรลกัลอบคำ้ยำเสพติด เป็นตน้ ท ำใหส้ังคมและประชำชนมีควำมต้องกำร

และควำมคำดหวงัท่ีจะไดรั้บกำรดูแลควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นจำกรัฐมำกข้ึนโดยเฉพำะปัญหำ

ท่ีเก่ียวกบัเด็กและสตรีในดำ้นกำรคำ้มนุษย ์กำรล่วงละเมิดทำงเพศ กำรใชค้วำมรุนแรงในครอบครัวและ

ชุมนุมเรียกร้องต่ำงๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะใช้เด็กและสตรีเป็นแนวร่วมเข้ำต่อรองกบัหน่วยงำนของรัฐ 

(ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ, 2554 : 1)  

  ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ดูแลควำมปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นประชำชน “ต ำรวจเป็นท่ีพ่ึงของประชำชน”  เป็นวำทกรรมท่ีสังคมเป็นผูก้  ำหนด

มกัจะน ำมำกล่ำวถึงอยู่เสมอเพรำะต ำรวจถือเป็นองคก์รแรกท่ีไดรั้บเร่ืองรำวร้องทุกข ์หรือไดรั้บกำรแจง้

ควำมจำกผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อแห่งอำชญำกรรมหรือผูอ่ื้นท่ีประสบเหตุกำรณ์ โดยต ำรวจมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบใน

กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพ่ือน ำเข้ำสู่ระบบงำนยุติธรรมในขั้นต่อไป คือ อยักำร และศำล ดังนั้น 

พนกังำนสอบสวนจึงนบัว่ำเป็นผูท่ี้มีบทบำทส ำคญัเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคดีควำมผิดท่ีเก่ียวกบั

เดก็และสตรีเป็นคดีท่ีมีลกัษณะค่อนขำ้งละเอียดอ่อนจ ำเป็นตอ้งมีพนกังำนสอบสวนหญิงเขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรด ำเนินคดี  ปัญหำกำรชุมนุมเรียกร้องต่ำงๆ ท่ีมีเด็กและสตรีเป็นแนวร่วมในบำงสถำนกำรณ์ต ำรวจ

หญิงสำมำรถช่วยลดควำมรุนแรงและควำมตรึงเครียดของกลุ่มผูชุ้มนุมใหมี้ลดนอ้ยลงได ้ 

  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 มำตรำ 30  ก ำหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันใน

กฎหมำยและไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกนัชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกนั กำรเลือก

ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเร่ืองถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ ภำษำ เพศ อำย ุ

ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเช่ือทำง

ศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ำ

มิได ้ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติจึงไดต้ระหนกัถึงสถำนกำรณ์ขำ้งตน้และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดมุ่้งเน้นเร่ืองกำรส่งเสริมควำมเสมอภำค 

บทบำทกำรมีส่วนร่วมของผูห้ญิง ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติจึงไดเ้ปิดรับสมคัรนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

หญิงเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2552 โดยมอบหมำยใหโ้รงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ  

  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจซ่ึงเป็นสถำบนัอุดมศึกษำเฉพำะทำงดำ้นวิชำชีพต ำรวจเพียงแห่งเดียวของ

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติและของประเทศมีหนำ้ท่ีผลิตบุคลำกรในวิชำชีพต ำรวจตำมควำมตอ้งกำรของ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรสอน กำรวิจัย  

กำรฝึกอบรมและใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยเนน้ทกัษะควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย
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และวิชำชีพต ำรวจเป็นส ำคญัมีหนำ้ท่ีในกำรหล่อหลอมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจให้มีคุณลกัษณะทำงกำย 

และคุณธรรมประจ ำใจ เป็นผูท่ี้มีสุขภำพพลำนำมยัสมบูรณ์ทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจ กลำ้หำญ อดทน เช่ือมัน่

ในตนเอง มีวิจำรณญำณในกำรตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ยึดหลกัศีลธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพต ำรวจเป็น

แนวทำงในกำรประพฤติตนและสืบทอดแบบธรรมเนียมของต ำรวจ ดว้ยควำมส ำนึกในเกียรติวินยัและ

ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมัน่

ในกำรรักษำกฎหมำยและควำมสงบเรียบร้อยของสังคม ดว้ยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม  (หลกัสูตร

นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ 2549, โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข, 2551 : 1)  กำรรับสมคัร

นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเข้ำมำศึกษำต่อในโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจรับจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 

หลำยทำงดว้ยกนั กำรแสดงอตัลกัษณ์ (Identity) “ฉนัคือใคร” ในระดบัปัจเจกบุคคลจึงมีควำมแตกต่ำงกนั  

  กำรศึกษำตลอดระยะเวลำหลกัสูตร 4 ปี นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจทั้งชำยและหญิงจะตอ้งพกัอำศยั

อยู่ร่วมกันแบบนักเรียนประจ ำโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจท ำหน้ำท่ีให้กำรศึกษำอบรมทั้ งภำควิชำกำร  

ภำคกำรฝึก และภำคกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และท ำหน้ำท่ีกล่อมเกลำและปลูกฝังในเร่ืองต่ำงๆ เช่น  

กำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ กำรรักษำระเบียบวินยัของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  ฝึกควำมอดทน อดกลั้นต่อ

ควำมยำกล ำบำกต่ำงๆ  ควำมรักกนัฉันท์พ่ีน้อง  ควำมสำมคัคี ควำมเสียสละ  กำรเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

กำรช่วยเหลือซ่ึงกนั ไม่ข่มเหงเบียดเบียน ควำมไม่มีจิตอำฆำตกนัเม่ือมีกำรท ำโทษ  เป็นตน้  คุณธรรม

ดงักล่ำวไดรั้บกำรปลูกฝังรำกลึกอยู่ในควำมเป็นปึกแผ่นของสถำบนั รุ่นพ่ีกบัรุ่นน้อง โดยปฏิบติัสืบต่อ 

กนัมำมีกำรถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงจนกลำยเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีปฏิบติั 

( กำญจนำ แกว้เทพ, 2530 : 177-181, อำ้งถึงใน มงคล พรหมนิมิต, 2551 : 11-12)  จำกปฏิสัมพนัธ์กำรอยู่

ร่วมกนัจึงท ำใหเ้กิดอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มท่ีสร้ำงข้ึนบนควำมเหมือนกนัของสมำชิกในกลุ่ม 

  ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องคก์รมหำชน) กำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกรอบสำมไดก้ ำหนดใหส้ถำนศึกษำจะตอ้งก ำหนดอตัลกัษณ์ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกจำกสภำสถำบนั

และหน่วยงำนตน้สงักดัก ำหนดอตัลกัษณ์ใหต้รงกบั ปรัชญำ ปณิธำน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องแต่ละ

สถำนศึกษำ เช่น ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกทำงพฤติกรรมของผูเ้รียนซ่ึงเป็นกำรคน้หำตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีสุด

ท่ีสถำนศึกษำไดถ่้ำยทอด ปลูกฝัง และบ่มเพำะจนสะทอ้นออกมำในตวัผูเ้รียนไดช้ัดเจนท่ีสุดจนเป็นท่ี 

ปรำกฏและยอมรับของผูท่ี้พบเห็น ชุมชน ผูใ้ช้บริกำร หรือหน่วยงำนท่ีผูเ้รียนไปท ำงำน (ชำญณรงค ์ 

พรรุ่งโรจน,์ 2554 : 23)  

         มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault. 1926-1984) นักคิด นักเขียน และนักฝร่ังเศส ได้กล่ำวว่ำ  

วำทกรรม  (Discourse ) หมำยถึง ระบบและกระบวนกำรสร้ำง/ผลิต (Constitute) เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ 
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(Identity) และควำมหมำย (Significance) ใหก้บัสรรพส่ิงต่ำงๆ ในสงัคมท่ีห่อหุม้เรำอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ 

ควำมจริง อ ำนำจ หรือตวัตนของเรำเอง นอกจำกนั้นแลว้ วำทกรรมยงัคงท ำหนำ้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้ำงข้ึนมำนั้น

ให้ด ำรงอยู่และเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกวำ้ง วำทกรรมจะเป็นตวัก ำหนดกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และ

กลไกต่ำงๆ ในกำรพูด กำรเรียน ในเร่ืองรำว/ในรูปแบบต่ำงๆ  ท ำให้ระบบจะเป็นตวัก ำหนดกฎเกณฑ ์

เง่ือนไข และกลไกต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงจำรีตปฏิบติั ควำมคิด ควำมเช่ือ คุณค่ำ และสถำบนัต่ำงๆ ในสังคมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ กฎเกณฑน้ี์จะเป็นตวัก ำหนดกำรด ำรงอยู่ กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรเลือนหำยของ

สรรพส่ิงจะควบคู่ไปส่ิงต่ำงๆ ท่ีสงัคมสร้ำงข้ึน (ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬำร, 2543 : 19-21) 

     ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีควำมสนใจวิเครำะห์วำทกรรมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงซ่ึง

มีควำมแตกต่ำงทำงเพศ หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนตอ้งใชห้ลกัสูตรเดียวกบันกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำย

ทุกประกำร  เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจถึงกระบวนกำรสร้ำงอตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงของโรงเรียน

นำยร้อยต ำรวจในกำรศึกษำจำกตวับท ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรม โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจในฐำนะ

ผูผ้ลิตไดน้ ำตวับทมำใชอ้ย่ำงไรในกระบวนกำรสร้ำง กำรผลิตซ ้ ำ และเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อย

ต ำรวจหญิงเพ่ือให้มีลกัษณะโดดเด่นและสะทอ้นเป็นภำพตวัแทนของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจซ่ึงเป็น

สถำบนัผลิตขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นสญัญำบตัรท่ีมีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและวิชำชีพต ำรวจ 

ในภำคปฏิบติักำรทำงสังคมเป็นกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ทำงสังคมผ่ำนโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเพ่ือให้

นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงปฏิบติัเป็นไปตำมบรรทดัฐำนตำมท่ีสังคมตอ้งกำรให้เป็น จำกควำมสัมพนัธ์

ทั้ง 3 ดำ้นน้ี นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงอำจจะมีควำมเห็นท่ีขดัแยง้ไม่ปฏิบติัตำมหรือถูกอ ำนำจของ

โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นผูก้  ำหนดใหต้อ้งปฏิบติัตำม  อตัลกัษณ์นกัเรียนต ำรวจหญิงอำจจะยงัคงด ำรง

อยู่หรือสูญสลำยไปได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับพลวตัรของสภำพแวดลอ้มหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีโรงเรียน 

นำยร้อยต ำรวจหรือส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติหรือสงัคมเป็นผูก้  ำหนด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อวเิครำะห์กำรสร้ำงอตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง   

2. เพ่ือศึกษำกระบวนกำรสร้ำง กำรผลิตซ ้ ำ กำรเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงใน

กำรสร้ำงภำพตวัแทนของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติและ

สงัคม 
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วธิีวจิยั 

  กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) วิธีวิทยำท่ีใช้ศึกษำ คือ  

กำรวิเครำะห์วำทกรรม (Discourse Analysis) ตำมแนวทำงของแฟร์คลำฟ (Norman Fairclough) เป็น

แนวทำงกำรศึกษำซ่ึงประกอบดว้ย 3 มิติ คือ ตวับท (Text) ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรม (Discursive 

Practice) และภำคปฏิบติักำรทำงสงัคม (Social Practice )  ซ่ึงวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. สนาม (Field)  คือ สนำมท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ต ำบลสำมพรำน อ ำเภอ

สำมพรำน จงัหวดันครปฐม  

2. การเข้าสู่สนาม   โดยกำรวิเครำะห์เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) โดยใชค้ ำถำม (Interview guide) เป็นลกัษณะของกำรเปิดกวำ้งไม่จ ำกดัค ำถำม (Open-ended 

question interview) แต่ครอบคลุมทุกประเดน็ ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ำยภำพ สมุดบนัทึก และปำกกำ 

3. การเลือกบุคคลหลักในการสัมภาษณ์ (Key Informants) และการเก็บรวบรวมข้อมูล  บุคคล

หลกัในกำรสมัภำษณ์ คือ นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงชั้นปีท่ี 1-4 ขณะศึกษำอยูใ่นโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  นกัเรียนชั้นสูง (รุ่นพ่ี)  ผูบ้งัคบับญัชำ และครู-อำจำรย ์รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 22  คน   

โดยสัมภำษณ์ขอ้มูลอย่ำงคร่ำวๆ  เพ่ือเป็นขอ้มูลควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรก ำหนดแนวศึกษำกระบวนกำร

สร้ำงอตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง จ ำนวน 7 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรเรียน ดำ้นสุขภำพร่ำงกำย  

ดำ้นภำวะผูน้ ำ ดำ้นควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพศ ดำ้นศีลธรรมจรรยำบรรณและอุดมคติต ำรวจ ดำ้นวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

4. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล คือ กำรน ำขอ้มูลท่ีได้จำกกำรลงพ้ืนท่ีสัมภำษณ์ 

มำเรียบเรียงเพ่ือมำพรรณนำวิเครำะห์ใชต้อบตำมวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำและน ำเสนอผลกำรศึกษำถึง

กระบวนกำรสร้ำง กำรผลิต และกำรเผยแพร่อตัลกัษณ์นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงในกำรสร้ำงภำพ

ตวัแทนของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติและสงัคม 

5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  คือ หลงัจำกผูวิ้จยัไดต้รวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของ

ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรตรวจสอบขอ้มูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation Technique) คือกำรใชวิ้ธีกำรสังเกตควบคู่

ไปกับกำรสัมภำษณ์พร้อมกันนั้นได้ศึกษำจำกแหล่งเอกสำรประกอบด้วย 1) กำรตรวจสอบสำมเส้ำ 

ดำ้นขอ้มลู (Data Triangulation)  คือ กำรพิสูจน์ว่ำขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดม้ำนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ไดแ้ก่ แหล่งเวลำ 

แหล่งสถำนท่ี และแหล่งบุคคล  2) กำรตรวจสำมเส้ำด้ำนผูว้ิจัย  (Investigator Triangulation) คือ  

กำรตรวจสอบจำกผูวิ้จยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลหลำยๆ คนและในแต่ละคนว่ำคน้พบขอ้มูลท่ีเหมือนกนัหรือ

แตกต่ำงกนัอย่ำงไร ซ่ึงถำ้ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบว่ำไดค้น้พบขอ้มูลท่ีเหมือนกนัแสดงว่ำขอ้มูลท่ี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2155 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ผูว้ิจยัไดม้ำมีควำมถูกตอ้ง 3) กำรตรวจสำมเส้ำดำ้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ กำรใช้แนวคิด 

ทฤษฎีมำกกวำ่หน่ึงแนวทำงในกำรตีควำมเพ่ือใหค้วำมหมำยแก่ขอ้มลูท่ีวิเครำะห์ 

6. ระยะเวลาในการวิจัย  คือ ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรรวมรวมขอ้มูล รวมระยะเวลำ 5 เดือน  

เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2556 - เมษำยน 2557   

         

ผล/สรุปผลการวจิยั 

            ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทำงในกำรวิเครำะห์วำทกรรมตำมแนวทำงของนอร์แมน แฟร์คลำฟซ่ึงมีมิติใน
กำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมในมิติของ 

  ตวับท คือ แบบธรรมเนียม ประเพณี อุดมคติ ค่ำนิยม ควำมเช่ือ กฎเกณฑ ์กติกำต่ำงๆ ทั้งท่ีผ่ำนมำ

ในอดีตและในปัจจุบนัท่ีไดถ้กูสร้ำงคำมชดัเจนจนกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบติั 

  ภำคปฏิบัติกำรทำงวำทกรรม คือ กระบวนกำรสร้ำง กำรผลิตซ ้ ำ เผยแพร่ตัวบทซ่ึงจะมี 

ควำมแตกต่ำงกนัตำมบริบทของสงัคม 

  ภำคปฏิบติักำรทำงสังคมเป็นกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ทำงสังคมผ่ำนสถำบนักำรศึกษำ เพ่ือให้

นกัเรียนประพฤติปฏิบติัเป็นไปตำมบรรทดัฐำนตำมท่ีสงัคมตอ้งกำรใหเ้ป็น 

  ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นถึงปรำกฏกำรณ์วำทกรรมนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงในกำรสร้ำง  

อตัลกัษณ์ของนักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงซ่ึงเกิดจำกมิติของตวับท และภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรม

โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจไดมี้กระบวนกำรผลิตซ ้ ำ กำรเผยแพร่ และกำรใช้ตวับทในกำรสร้ำงอตัลกัษณ์

นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงในด้ำนกำรเรียน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย ด้ำนบุคลิกภำพ ด้ำนภำวะผูน้ ำ  

ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ ด้ำนศีลธรรมจรรยำบรรณและอุดมคติต ำรวจ  ด้ำนวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมและประเพณี ดงัน้ี  

  1. ด้านการเรียน  

      นับตั้งแต่จบจำกโรงเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือขณะศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลยัแห่งอ่ืน  

ชั้นปีท่ี 1 จนกระทัง่เขำ้มำศึกษำต่อในโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจชั้นปีท่ี 1-4  นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงไดมี้

กำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของตนเองซ่ึงมีควำมโดดเด่นไม่เหมือนใครกล่ำวคือ กำรแต่งกำยจะตอ้งใส่เคร่ืองแบบ

ตำมท่ีโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจก ำหนดไม่เหมือนกนันกัศึกษำมหำวิทยำลยัทัว่ไป กำรเรียนกำรสอนจะมีทั้ง

ภำควิชำกำรและภำคกำรฝึก ภำควิชำกำรเนน้เรียนวิชำกฎหมำย วิชำสืบสวน วิชำสอบสวน วิชำกำรป้องกนั

และปรำบปรำมอำชญำกรรม ตอ้งปฏิบติัตนอยู่ในกฎ  ระเบียบวินยั  ภำคกำรฝึกเนน้ควำมเขม้แข็ง อดทน 

ท ำอะไรท่ีผำดโผนมำกยิ่งข้ึน นักเรียนต้องเข้ำเรียนทุกคร้ังและรับผิดชอบเร่ืองกำรเรียนของตนเอง  
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กำรเรียนตอ้งเป็นทั้งคนเก่งและคนขยนัคือคนๆ เดียวกนั คนเก่ง คือ คนท่ีสำมำรถจดักำรเร่ืองของเวลำ 

เร่ืองกำรเรียน และเร่ืองกำรฝึกควบคู่กนัไปได ้  

   นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเปรียบเทียบกบัเพ่ือนท่ีเรียนในมหำวิทยำลยัแห่งอ่ืนดำ้นกำรเรียน

ตนเองจะมีควำมแม่นย  ำในเร่ืองของวิชำกฎหมำยมำกกว่ำหรือเรียกว่ำ “เป๊ะ”  มีกำรเรียนและกำรฝึกควบคู่

กนัไปเพ่ือนไม่มีโอกำสไดฝึ้กเหมือนกบัตนเองซ่ึงตนเองถูกฝึกให้เป็นผูใ้หญ่ก่อนเวลำ  เพ่ือนจะมีเวลำ

อิสระเสรีในโลกของมหำวิทยำลยัแต่ผูท่ี้เรียนอยู่ในโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจจะถูกกดดนั ฝึกใชค้วำมคิด  

และฝึกควำมเครียด  ฝึกใหมี้ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ฝึกใหมี้กำรวำงแผนในเร่ืองต่ำงๆ มำกยิ่งข้ึน และ

เพ่ือนๆ ไม่มีโอกำสท ำอะไรท่ีทำ้ทำย ผำดโผนเหมือนกบัตนเอง เช่น กำรฝึกยิงปืน กำรฝึกกระโดดร่ม  

กำรใชชี้วิตอยูใ่นป่ำ เป็นตน้  

 2. ด้านสุขภาพร่างกาย  

     ดำ้นสุขภำพร่ำงกำยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สุขภำพพลำนำมยัตอ้งดี  

สนใจออกก ำลงักำย เพรำะตลอดระยะเวลำกำรศึกษำหลกัสูตร 4 ปี นอกจำกกำรเรียนแลว้นกัเรียนจะตอ้งมี

กำรใชแ้รงกำยฝึกควบคู่กนัไปดว้ย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมตลอดเวลำในกำรออกไปปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสถำนี

ต ำรวจเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปีท่ี 4 ไปแลว้  สงัเกตจำกร่ำงกำยตอ้งบึกๆ ด ำๆ  

 3. ด้านบุคลกิภาพ  

     ด้ำนบุคลิกภำพ ได้แก่ ท่ำยืน ท่ำเดิน ท่ำนั่ง ท่ำห้ิวกระเป๋ำ ทุกท่วงท่ำจะต้องสง่ำงำมบ่งบอก 

ควำมเป็นนักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงอย่ำงเห็นไดเ้ด่นชดั  เช่น ท่ำยืนหลงัตรง หน้ำเชิดๆ หยิ่งๆ หรือ 

มี Ego สูง ท่ำนัง่เกำ้อ้ีหลงัตรงนัง่ 1 ใน 3 ของเกำ้อ้ี  กำรแต่งกำย จะตอ้งแต่งกำยสะอำดถูกตอ้งตำมระเบียบ

ของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  เคร่ืองหมำยท่ีเป็นโลหะและส่ิงของท่ีเป็นเคร่ืองหนงัจะตอ้งขดัใหเ้งำ  โดย

เรียนรู้ดว้ยตนเอง จำกกำรสังเกต  กำรเลียนแบบ และมีรุ่นพ่ีเป็นผูแ้นะน ำทุกอย่ำงจะตอ้ง “เป๊ะ ดูดี และ

หำ้มโทรม”   ถำ้ออกนอกโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจก็จะดูหรูหรำบำ้งไม่ถึงกบัเชยเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่

ใหก้บัประชำชนหรือผูท่ี้พบเห็น  เวลำกลบับำ้นเม่ือถอดเคร่ืองแบบแลว้ก็จะมีอิสระมำกยิ่งข้ึนและเป็นตวั

ของตวัเอง  

     4. ด้านภาวะผู้น า 

         ดำ้นภำวะผูน้ ำรุ่นพ่ี ผูบ้งัคบับญัชำท่ีรับผิดชอบนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงจะมอบหมำยหนำ้ท่ี

ให้นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงไดฝึ้กภำวะควำมเป็นผูน้ ำ ไดแ้ก่ กำรพูดหน้ำแถว กำรเช็คยอดนักเรียน  

กำรฝึกควบคุมแถว กำรกลำ้แสดงออกในท่ีสำธำรณะ กำรฝึกหลกัสูตรพิเศษต่ำงๆ เพ่ือฝึกควำมอดทน  

กำรกลำ้คิด กำรกลำ้ตดัสินใจ กำรแก ้ไขสถำนกำรณ์ เพ่ือเป็นผูน้ ำหน่วย นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงท่ี
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สำมำรถผ่ำนกำรฝึกต่ำงๆ เหมือนกบันกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยจะไดรั้บกำรยอมรับจำกเพ่ือน รุ่นนอ้ง 

และรุ่นพ่ีเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน  มีผลกำรเรียนท่ีดี  มีควำมประพฤติเป็นแบบอย่ำงท่ีดี กำรแต่งกำยสะอำด ทุกอย่ำง

จะตอ้ง “เป๊ะ”  

     5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ  

         เน่ืองจำกโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นลกัษณะโรงเรียนชำยลว้น เม่ือมีผูห้ญิงมำเรียนร่วมดว้ย

และมีจ ำนวนนอ้ยกำรเขำ้มำเรียนใหม่ๆ  นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยมีกำรยอมรับนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

หญิงนอ้ยไม่มีกำรใหเ้กียรติกนั มีกำรพูดจำทบัถมกนั แต่เม่ืออยู่ร่วมกนั  เรียนดว้ยกนั  ท ำกิจกรรมร่วมกนั 

ฝึกด้วยกนัสักระยะหน่ึงมีกำรยอมรับควำมสำมำรถในตัวของนักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมำกยิ่งข้ึน  

แสดงควำมสุภำพ  กำรใหเ้กียรติกนั มีควำมสนิทสนมกนั กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กำรให้ค ำแนะน ำ

ปรึกษำ ค ำพูดทบัถมและช่องว่ำงระหว่ำงนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยและนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงจึง

ลดนอ้ยลง นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมีควำมคุน้เคยกบัพฤติกรรมบำงอย่ำงของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

ชำย เช่น กำรพดูจำท่ีไม่สุภำพ โผงผำง กำรพูดจำหยอกลอ้เล่นกนั กล่ินตวัเหมน็ๆ จนกระทัง่เป็นควำมเคย

ชิน ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพศของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยและหญิงจึงเป็นแบบเพ่ือนมำกกว่ำเป็นแฟน

กนัเพรำะยัง่ยืนกว่ำและสบำยใจกว่ำ กรณีนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยจะคบนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง 

เป็นแฟนกนักส็ำมำรถท ำไดแ้ต่ตอ้งแสดงออกในเวลำและสถำนท่ีท่ีเหมำะสม 

  6. ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคตติ ารวจ  

          ผูบ้งัคบับญัชำท่ีท ำหนำ้ท่ีฝ่ำยปกครองนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ ครู-อำจำรยแ์ละรุ่นพ่ีจะท ำหนำ้ท่ี

คอยปลกูฝังตั้งแต่เร่ิมเขำ้มำเรียนปลกูฝังทุกเวลำ  ทุกสถำนท่ีและทุกคร้ังท่ีมีโอกำส เช่น หลงัเขำ้แถวเคำรพ

ธงชำติในทุกๆ เชำ้  ช่วงเวลำรับประทำนอำหำรกลำงวนั ก่อนนอน และจดัใหมี้กำรเรียนกำรสอนในวิชำ

จริยธรรมต ำรวจ เน่ืองจำกอำชีพต ำรวจเป็นอำชีพท่ีเสียงต่อกำรกระท ำผิดในหนำ้ท่ี โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ

จะเนน้ปลูกฝังเร่ืองควำมซ่ือสัตยสุ์จริตกำรแสดงออกของเด็กในเร่ืองของจริยธรรมส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบั

พ้ืนฐำนของครอบครัว  “ลูกไมย้่อมหล่นไม่ไกลตน้”  หรือ “เรำกินอะไรก็ย่อมไดอ้ย่ำงนั้น”  หรือ “ถำ้พ่อ

แม่พำลูกไปวดัเด็กก็จะไปดว้ย”  และเน้นกำรปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษำควำมไม่

ประมำทเสมอชีวิต 

  7. ด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 

          ดำ้นวฒันธรรมตลอดระยะเวลำกำรศึกษำหลกัสูตร 4 ปี จะยึดระบบอำวุโสเป็นหลกัใครท่ีมำ

ก่อนคือพ่ี ใครท่ีมำพร้อมกนัคือเพ่ือน ใครท่ีมำทีหลงัคือนอ้ง โดยไม่สนใจว่ำใครจะมีอำยุเท่ำไรโดยนบัเลข

รุ่นเป็นหลกั  ระบบอำวุโสของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจจะแตกต่ำงกบัในมหำวิทยำลยัจะตอ้งยกมือไหว้
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สวสัดี ตอ้งท ำควำมเคำรพ ตอ้งอ่อนนอ้ม และตอ้งท ำทุกวนั ขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียนนำยร้อย

ต ำรวจมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่ำงจำกสถำบนักำรศึกษำอ่ืนๆ  จะจดัข้ึนในระยะแรกของกำรศึกษำ

รุ่นพ่ีจะจดัใหก้บัรุ่นนอ้งคือนกัเรียนใหม่ชั้นปีท่ี 1  ทุกประเพณีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสร้ำงควำมเหนียวแน่นระหว่ำง

รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องและสร้ำงควำมภำคภูมิใจทุกประเพณีเพรำะได้มำด้วยควำมยำกล ำบำกต้องแลกด้วย

แรงกำย ควำมอดทน เพ่ือท ำให้รุ่นพ่ีมีกำรยอมรับรุ่นนอ้งมำกยิ่งข้ึนและเห็นควรให้มีอยู่ต่อๆ ไป  ไดแ้ก่ 

ประเพณีขุดชุดเล็ก ประเพณีว่ิงรับหมวก ประเพณีสวมแหวนรุ่น ประเพณีมอบกระบ่ีสั้น และกำรเขำ้ร่วม

พิธีกล่ำวค ำสตัยป์ฏิญำณตนและสวนสนำมของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจเน่ืองในวนัท่ี 13 ตุลำคมของทุกปี  

  กำรศึกษำในคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวำ่กระบวนกำรสร้ำงอตัลกัษณ์นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมีดงัน้ี 

  1.  ระยะแรกของการศึกษา  

             นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเร่ิมตีควำมจำกตวับทในดำ้นต่ำงๆ ว่ำตนเองจะตอ้งปฏิบติัตน

อย่ำงไรในภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรมตวับท ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรมของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

หญิงไดป้ระพฤติตำมภำคปฏิบติักำรทำงสังคมท่ีโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นผูถ่้ำยทอดปฏิบติัตำมอย่ำง

เคร่งครัดกรณีไม่ปฏิบติัตำมกลวัตนเองจะไม่ไดเ้รียนต่อ เร่ิมแรกไม่รู้ว่ำตนเองจะตอ้งท ำอย่ำงไรโดยเร่ิม

จำกค่อยๆ เรียนรู้และมีกำรปรับตวัเป็นอย่ำงมำกเพ่ือให้เขำ้กบักฎ ระเบียบของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  

เร่ืองกำรเรียนในระยะเร่ิมแรกจะไม่ค่อยตั้งใจศึกษำเน่ืองจำกช่วงแรกๆ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจจะเน้น 

ภำคกำรฝึกมำกกว่ำภำควิชำกำร  ควำมเหน่ือยลำ้ กำรถูกรุ่นพ่ีท ำโทษหรือท่ีเรียกกนัว่ำ “จ๊วก”  ท ำใหน้อน

ดึก นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งกำรท่ีจะพกัผอ่นเสียมำกกวำ่โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งหอ้งเรียนท่ีมีเคร่ืองปรับอำกำศจะ

ช่วยเพ่ิมบรรยำกำศในกำรนอน จึงนัง่หลบัไม่สนใจท่ีจะฟังอำจำรยบ์รรยำย กำรท ำขอ้สอบเป็นลกัษณะ

ของกำรเขียนบรรยำยซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่ไม่มีควำมถนัดและเป็นวิชำท่องจ ำมำกกว่ำกำรคิด

ค ำนวณซ่ึงตนเองมีถนดัจึงท ำใหผ้ลกำรเรียนไม่ดีเม่ือเทียบกบักำรเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย  สุขภำพ

ร่ำงกำยจะตอ้งมีควำมแข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอและพร้อมท่ีจะออกไปปฏิบติัหนำ้ท่ี  บุคลิกภำพจะตอ้งท ำ

ร่ำงกำยใหส้ะอำดดูดี เส้ือผำ้ ตอ้งรีด ตดัผมสั้นและติดก๊ิบใหเ้รียบร้อย  ไม่ไวเ้ลบ็ยำว  พดูจำดว้ยควำมสุภำพ

เรียบร้อย ไม่พูดจำเสียงดงั ท่ำทำงกำรเดิน กำรยืน กำรนัง่ กำรห้ิวของ ทุกท่วงท่ำจะตอ้งดูดี ยืนหลงัตรง 

หนำ้เชิดๆ หยิ่งๆ  ทุกอย่ำงจะตอ้ง “เก็ก สมำร์ท เป๊ะ ดูดี และห้ำมโทรม”  ซ่ึงรุ่นพ่ีจะเป็นผูส้อนหรือ

ถ่ำยทอดและคอยแนะน ำ  ฝึกกลำ้คิด กลำ้ตดัสินใจ และกลำ้แสดงองดูดีในสำยตำของเพ่ือน รุ่นพ่ี และ

บุคคลภำยนอกสถำบนั ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศเร่ิมแรกไม่มีกำรยอมรับจำกนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำย

และมีกำรพูดจำทบัถมมำก และมีกฎ ระเบียบห้ำมชำยหญิงอยู่กนัตำมล ำพงัสองต่อสอง และห้ำมถูกเน้ือ

ตอ้งตวักนั  ดำ้นศีลธรรมจรรยำบรรณและอุดมคติต ำรวจจะท่องทุกวนัแต่ก็ยงัไม่เขำ้ใจควำมหมำยว่ำท ำไป
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เพ่ืออะไร ผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มนอ้ยมีกำรปฏิเสธและต่อตำ้นไม่เห็นดว้ยกบัค ำสอนในบำงเร่ือง เช่น กำรเช่ือ

ฟังค ำสั่งผูบ้งัคบับญัชำในกรณีท่ีให้กระท ำในเร่ืองท่ีผิดแต่ส่วนใหญ่รับฟังไวแ้ต่ไม่กลำ้แสดงออกเพรำะ

เป็นนักเรียนใหม่ กลัวโดนตัดแต้มคะแนนควำมประพฤติและกลัวถูกท ำโทษถ้ำไม่ปฏิบัติตำม  

ดำ้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนักเรียนรุ่นพ่ีจะสอนให้เคำรพระบบอำวุโส เป็นหลกักำรท ำ 

ควำมเคำรพระหวำ่งรุ่นพ่ีกบัรุ่นนอ้ง ประเพณีท่ีรุ่นพ่ีท ำใหก้บัรุ่นนอ้งในแต่ละปีจะแตกต่ำงกนัออกไป 

               2. ระยะกลางของการศึกษา 

             มิติวำทกรรมท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงยงัคงรักษำตวับทและภำคปฏิบติักำร

ทำงวำทกรรมตำมภำคปฏิบติักำรทำงสังคมเหมือนเดิม นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมีเวลำว่ำงมำกข้ึน

สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำของตนเองได้นักเรียนส่วนใหญ่จึงลงทะเบียนเรียนสำขำวิชำนิติศำสตร์ 

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ของมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำชและมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงควบคู่กับวิชำ 

รัฐประศำสนศำสตร์ของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ โดยกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง รุ่นพ่ี ครู-อำจำรย ์คอยแนะน ำ

ให้ควำมช่วยเหลือ ผูบ้งัคบับญัชำฝ่ำยปกครองค่อยๆ ปลูกฝัง คอยสอนและให้ค ำแนะน ำในเร่ืองต่ำงๆ  

อำจจะมีบำ้งท่ีนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเร่ิมมีกำรปฏิเสธอุดมคติของสังคม เช่น  เร่ิมไม่ชอบกำรเรียน

เน่ืองจำกส่ือสำรกำรเรียนกำรสอน สภำพหอ้งเรียนไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน   กำรปลกูฝังอุดมคติ

ต ำรวจในกำรเช่ือฟังค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำในทุกๆเร่ือง นกัเรียนบำงส่วนเห็นว่ำไม่ควรปฏิบติัตำมค ำสั่ง 

ควรจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและเสียสละเพ่ือประชำชนเป็นหลกั นักเรียนจะไม่กล้ำ

แสดงออกทำงสีหนำ้หรือค ำพดูไดท้ ำไดเ้พียงแต่รับฟังไว ้ กำรไม่ชอบออกก ำลงักำยในตอนเชำ้เน่ืองจำกมี

ปัญหำเร่ืองกลำ้มเน้ืออกัเสบ  ท่ำทำงกำรออกก ำลงักำยบำงท่ำไม่เหมำะสมกบัสรีระของผูห้ญิง สุขภำพถูก

บั่นทอนลงไปเร่ือยๆ  ควรเปล่ียนเป็นกำรเต้นแอโรบิคแทน ด้ำนภำวะผูน้ ำจะได้รับมอบหมำยจำก

ผูบ้งัคบับญัชำให้ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดคอยดูแลเพ่ือนๆ และนอ้งๆ โดยพิจำรณำจำกคะแนน 

ผลกำรเรียน บุคลิกลกัษณะภำวะควำมเป็นผูน้ ำ ควำมประพฤติ ไดรั้บกำรยอมรับจำกเพ่ือนๆ และรุ่นนอ้ง 

เพ่ือฝึกภำวะควำมเป็นผูน้ ำหน่วยเม่ือตอ้งออกไปปฏิบติัหนำ้ท่ีปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในสถำนีต ำรวจ  

ดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศค ำพูดทบัถมมีลดนอ้ยนอ้ง  นกัเรียนมีควำมคุน้เคยกนัมำกข้ึน กำรยอมรับ

จำกนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจชำยมีมำกยิ่งข้ึน ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพศยงัคงเป็นลกัษณะแบบเพ่ือนมำกกว่ำ

แฟนเหมือนเดิม ด้ำนศีลธรรมจรรยำบรรณและอุดมคติต ำรวจยงัคงท่องทุกเช้ำหลังเคำรพธงชำติ 

ดำ้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณียงัคงปฏิบติัตำมตวับทเนน้ระบบอำวุโสเป็นหลกั และปฏิบติั

ตำมระบบเกียรติศกัด์ิคือมีควำมซ่ือสัตยต่์อตนเอง ท ำผิดกลำ้ท่ีจะรับผิด ขนบธรรมเนียมประเพณีมีนอ้ยลง

เพรำะส่วนใหญ่จะเนน้ในช่วงปีกำรศึกษำระยะเร่ิมแรกคือในชั้นปีท่ี 1 
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  ระยะกลำงของกำรศึกษำนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมีกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ในเร่ืองของตวับทและ

ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรมมีควำมเขม้ขน้ข้ึนในทุกเร่ือง  เน่ืองจำกในระยะกลำงนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

หญิงมีเวลำว่ำงมำกยิ่งข้ึน เร่ิมมีควำมคุน้เคย เร่ิมมีกำรปรุงแต่งอตัลกัษณ์กำรเป็นนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

หญิงของตนให้มีควำมเขม้ขน้ นกัเรียนเร่ิมซึมซับรับรู้ และเร่ิมสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำง กำรผลิตซ ้ ำและ 

กำรถ่ำยทอดอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงในอีกระดบัหน่ึง  

  3. ระยะปลายของการศึกษา 

                มิติทำงวำทกรรมท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงยงัคงรักษำตวับทและภำคปฏิบติักำร

ทำงวำทกรรมตำมภำคปฏิบติักำรทำงสังคมอย่ำงเคร่งครัดมีกำรเรียนรู้สมบูรณ์แบบ  เน่ืองจำกระยะเวลำ

ดงักล่ำวเป็นระยะเวลำท่ีนกัเรียนจะตอ้งส ำเร็จกำรศึกษำและออกไปปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสถำนีต ำรวจต่ำงๆ  

กำรปฏิบัติตำมระเบียบของสถำบันคะแนนผลกำรเรียนและคะแนนควำมประพฤติเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อ 

กำรไดรั้บทุนไปศึกษำต่อยงัต่ำงประเทศเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำกลบัมำแลว้ตอ้งท ำหนำ้ท่ีเป็นอำจำรยอ์ยู่ใน

โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ และมีผลต่อกำรเลือกบรรจุแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งในสถำนีต ำรวจต่ำงๆ กรณีได้

คะแนนล ำดบัท่ีไม่ดีจะตอ้งท ำใหต้นเองมีมีโอกำสเลือกสถำนีต ำรวจท่ีตนเองตอ้งกำร แต่จะไดรั้บกำรบรรจุ

แต่งตั้ งให้ไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืนแทน มิติทำงวำทกรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนในเร่ืองของตัวบทและ

ภำคปฏิบติักำรทำงวำทกรรมเป็นไปดว้ยระดบัท่ีเขม้ขน้มำกท่ีสุด เน่ืองจำกในชั้นปีน้ีเป็นปีสุดทำ้ยของ

นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงชั้นปีท่ี 4 จะตอ้งมีกำรถ่ำยทอดอตัลกัษณ์เพ่ือเป็นตวัแทนของตนใหก้บันอ้ง 

ชั้นปีท่ี 1 เรียกว่ำ “ทำยำทอสูร”  หรือ “เป็นสมบติัของรุ่น”   และนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 และนกัเรียนชั้นปีท่ี 2 

จะตอ้งแสดงอตัลกัษณ์ของควำมเป็นนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงใหเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือของนกัเรียนรุ่น

น้องต่อๆ ไป  นักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงชั้นปีท่ี 4 น้ีจะตอ้งสร้ำงสรรค์ ผลิตซ ้ ำ และแสดงออกถึง 

ควำม “เป๊ะ” ในทุกๆ ดำ้น เช่น ดำ้นกำรเรียน ดำ้นสุขภำพร่ำงกำย ดำ้นบุคลิกภำพ ดำ้นภำวะผูน้ ำ เป็นตน้ 

เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของนกัเรียนรุ่นนอ้งและนกัเรียนต่ำงสถำบนัดว้ยกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรสร้ำง

ช่ือเสียงในทำงท่ีดี       

 

อภิปรายผล 

  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเดิมเป็นโรงเรียนประจ ำมีนกัเรียนชำยลว้นต่อมำไดมี้กำรเปิดรับสมคัร

นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเขำ้มำเรียนร่วมดว้ยในปี พ.ศ.2552  กำรรับสมคัรจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

หลำยทำงดว้ยกนักำรแสดงอตัลกัษณ์ของนกัเรียนแต่ละคนจึงแตกต่ำงกนั โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจจะตอ้ง

ท ำกำรสร้ำง กำรผลิต และเผยแพร่ตวับทให้กบันกัเรียนนำยร้อยต ำรวจตำมอุดมกำรณ์ของสังคมเพ่ือให้
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นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เกเร อยู่ในระเบียบวินยั เรียนรู้วิชำกฎหมำย ฝึกให้

เป็นผูท่ี้มีควำมเข็มแข็งและอดทน  เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแลว้จะตอ้งไปปฏิบัติหนำ้ท่ีเป็นพนกังำนสอบสวน

หญิงท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกบัเด็กและสตรี  ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำหลกัสูตร 4 ปี นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจ

ชำยและหญิงจะตอ้งพกัอำศยัอยู่ร่วมกนั กินนอนร่วมกนั ท ำกิจกรรมร่วมกนั กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ซ่ึงไดรั้บกำรปลูกฝังรำกลึกในควำมเป็นปึกแผ่นของสถำบนัระหว่ำงรุ่นพ่ีกบัรุ่นน้องซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งำนวิจัยของมงคล พรหมนิมิต (2551)  “เร่ือง  กำรด ำรงอตัลกัษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภำคเหนือ”   

กล่ำวว่ำ กำรด ำรงอตัลกัษณ์ของโดยปฏิบติัสืบต่อกนัมำมีกำรถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นหน่ึงจน

กลำยเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีปฏิบติัจำกกำรปฏิสัมพนัธ์กำรอยู่ร่วมกนัจึงท ำใหเ้กิดอตัลกัษณ์ร่วม

ของกลุ่มท่ีสร้ำงข้ึนบนควำมเหมือนกนัของสมำชิกในกลุ่ม กติกำเป็นท่ียอมรับในหมู่นักเรียนนำยร้อย

ต ำรวจหญิงเรียกวำ่ตวับท   

              กระบวนกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงจะด ำรงอยู่หรือสูญสลำยไปไดท้ั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัพลวตัรของสภำพแวดลอ้มหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ นโยบำยของผูบ้งัคบับญัชำและสังคมเป็น 

ผูก้  ำหนดซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของนัทธนัย ประสำนนำม (2550) “เร่ือง เพศ ชำติพนัธ์ุ และปัญหำ

เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ในภำพยนตเ์ร่ือง Touch of  Pink  กล่ำวว่ำ  กำรแสดงตนหรือยอมรับอย่ำงตั้งใจกบั 

อตัลกัษณ์ท่ีเรำเลือกควำมส ำคญัของกำรแสดงตนคือ กำรระบุว่ำเรำมีอตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหน่ึงหรือ 

มีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอ่ืนอย่ำงไร และ “ฉนัเป็นใคร” ในสำยตำคนอ่ืน  อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิง

ตำยตวั เพรำะข้ึนอยูก่บักบันิยำมตวัเรำในช่วงเวลำนั้น เม่ือบริบทของสังคมและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 

ควำมหมำยของอตัลกัษณ์ก็จะเปล่ียนแปลงไป กำรนิยำมตนเองมิไดอ้ำศยัชำติพนัธ์ุเพียงอย่ำงเดียว หำก

อำศยักฎเกณฑอ่ื์น เช่น วฒันธรรม ศำสนำ กำรประกอบอำชีพ กำรเมือง และกำรยอมรับอ ำนำจของรัฐบำล

เป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสินดว้ย 

  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจไดมี้กำรถ่ำยทอดอตัลกัษณ์ให้กบันักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงโดยใช้

หลกัสูตรและแบบเรียนจึงกลำยเป็นหวัใจส ำคญัท่ีสุดในกำรถ่ำยทอดหรือเสริมสร้ำงอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล

หรืออัตลักษณ์ทำงสังคม เพ่ือหล่อหลอมนักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงให้เป็นไปตำมท่ีต้องกำรซ่ึง

สอดคลอ้งกบัไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร (2542) “เร่ือง วำทกรรมกำรพฒันำ อ ำนำจ ควำมรู้ ควำมจริง 

เอกลกัษณ์และควำมเป็นอ่ืน” กล่ำววำ่ ต ำรำวิชำกำรท่ีดูเผินๆ แลว้เหมือนไร้เดียงสำและปลอดจำกเร่ืองของ

คุณค่ำ อคติ อ ำนำจ และกำรเมือง ผ่ำนกำรใช้ภำษำแบบวิชำกำรท่ีดูจริงจงั เคร่งขรึม ไร้อำรมณ์ และไร้

ควำมรู้สึก แต่ส่ิงเหล่ำน้ีกคื็อเทคนิควิทยำกำรแห่งอ ำนำจแบบหน่ึง   
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  หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีใช้สอนนักเรียน  

นำยร้อยต ำรวจชำยซ่ึงยงัไม่ไดมี้กำรปรับแกไ้ขใหเ้หมำะสมและเขำ้กบัสรีระของผูห้ญิง เน่ืองจำกนกัเรียน

นำยร้อยต ำรวจชำยและนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงมีควำมแตกต่ำงกนัทำงเพศซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยั

ของชลิดำ ส่งสมัพนัธ์ (2550) ไดก้ล่ำววำ่ เพศสภำพ (Gender) คือ ส่ิงสร้ำงของสังคม “ควำมเป็นชำย” หรือ 

“ควำมเป็นหญิง” ของมนุษยจึ์งเป็นผลมำจำกกำรปลูกฝังหรือกล่อมเกลำโดยสังคมและวฒันธรรม  

ควำมเป็นหญิงชำยท่ีเรียกวำ่เพศสภำพนั้นมิไดถ้กูก ำหนดดว้ยส่วนประกอบทำงกำยภำพและชีวภำพเท่ำนั้น 

แต่ถูกก ำหนดจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม ซ่ึงสังคมวำงกรอบตลอดจนมี 

ควำมคำดหวงัต่อควำมเป็นหญิงและชำยในมิติต่ำงๆ ซ่ึงไปก ำหนดควำมเช่ือ ทศันคติ ธรรมเนียม ประเพณี 

กฎ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีกลำยเป็นบรรทดัฐำนของสงัคมในเร่ืองของควำมเป็นชำยและควำมเป็นหญิง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      1. สงัคมโดยรวมควรใหค้วำมสนใจเร่ืองควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยและหญิงใหมี้สิทธ์ิเท่ำเทียม

กนัโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในเร่ืองกำรศึกษำ  

  2. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรต ำรวจหญิงมี

ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพต ำรวจเทียบเท่ำกบัขำ้รำชกำรต ำรวจชำย 

    3. นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงซ่ึงเป็นอนำคตของชำติท่ีตอ้งออกไปปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นพนกังำน

สอบสวนหญิงตอ้งท ำงำนร่วมกบัประชำชนในฐำนะผูพิ้ทกัษส์ันติรำษฎร์ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติควร

เตรียมควำมพร้อมในเร่ืองของกำรบรรจุแต่งตั้ งเพ่ือออกไปปฏิบัติหน้ำท่ีให้มีควำมปลอดภัยและมี 

ควำมเหมำะสมกบัสถำนท่ีปฏิบติังำน  

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

  1. ดำ้นระเบียบกำรปฏิบติัประจ ำวนัโรงเรียนควรปรับให้มีควำมยืดหยุ่นเพ่ือใหน้กัเรียนนำยร้อย

ต ำรวจหญิงไดมี้เวลำพกัผอ่น กำรทบทวนต ำรำเรียน และปฏิบติัภำรกิจส่วนตวัมำกข้ึน   

  2. ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนควรปรับปรุงโดยเฉพำะภำคกำรฝึกให้มีควำมเหมำะสมและมี 

ควำมยืดหยุน่ มีควำมเหมำะสมกบัสรีระของผูห้ญิง  ภำควิชำกำรเนน้เรียนวิชำกฎหมำยใหมี้ควำมโดดเด่น
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กว่ำสถำบนักำรศึกษำอ่ืนๆ และภำคกำรฝึกสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบติังำนไดจ้ริง กำรสร้ำงบรรยำกำศใน

หอ้งเรียนโดยกำรจดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอนของครู-อำจำรย ์ให้เป็นท่ีดึงดูดน่ำสนใจ และเปิดโอกำสให้

นกัเรียนไดน้ ำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรใหม่ๆ เขำ้มำใชต้ำมควำมเหมำะสม 

  3. โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจเปิดโอกำสและรับฟังสภำพปัญหำของนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจทั้งชำย

และหญิงเพ่ือน ำมำพฒันำปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั  ลดควำมเครียดและแกไ้ข

ปัญหำต่ำงๆ เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบท่ีก ำหนด  

  4.  กำรจัดข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นสัญญำบัตรหญิง (รุ่นพ่ี) มำปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับ ดูแล เพ่ือให้

นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิงเขำ้มำปรึกษำหรือขอค ำแนะน ำในเร่ืองต่ำงๆ  

  5. โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจควรปลูกฝังค่ำนิยมควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยและหญิงในเร่ืองของ

กำรยอมรับกำรไดรั้บสิทธิและมีกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนั 

   6.  กำรส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจทั้งชำย-หญิง ไดมี้โอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้

จำกประสบกำรณ์จริง เช่น บุคคล หน่วยงำนทั้งองค์กำรภำครัฐและภำคเอกชน เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้  

กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรขอควำมช่วยเหลือ กำรขอควำมร่วมมือในดำ้นต่ำงๆ เป็นไปดว้ยควำมสะดวก 

เพ่ือนกัเรียนไดรั้บทรำบปัญหำและมีควำมใกลชิ้ดกบัประชำชนมำกข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. กำรด ำเนินกำรวิจยัในเร่ืองต่ำงๆ ก ำหนดให้นกัเรียนนำยร้อยต ำรวจเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัควร

ด ำเนินกำรวิจยัในช่วงระหว่ำงเปิดภำคเรียนเพ่ือนกัเรียนนำยร้อยต ำรวจไดมี้เวลำใหส้ัมภำษณ์มำกข้ึนและ

เป็นกำรเกบ็รวมรวมขอ้มลูไดค้รบถว้นทุกประเดน็ 

  2. กำรศึกษำเร่ืองกระบวนกำรสร้ำงอตัลักษณ์ของนักเรียนนำยร้อยต ำรวจชำย -หญิง ควรมี

กำรศึกษำในเชิงคุณภำพแบบสมัภำษณ์เชิงลึกและเชิงปริมำณควบคู่กนัไปดว้ย เพ่ือใหค้รอบคลุมในทุกมิติ 

โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจหรือหน่วยงำนอ่ืนสำมำรถไดน้ ำไปใชป้ระโยชน ์

  3. โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจควรเปิดโอกำสใหผู้น้ ำชุมชนหรือหน่วยงำนภำคีเขำ้มำมีส่วนร่วมใน

กำรก ำหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจโดยศึกษำจำกบริบทของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจและ 

พ้ืนท่ีตั้งของอ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 
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บทคดัย่อ  
การวิจัยนี" มีว ัตถุประสงค์เพื&อศึกษาระดับประสิทธิภาพการดํา เนินงาน ปัจจัยด้าน

คณะกรรมการ ปัจจยัสนบัสนุนที&ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและมีแนวทางใน
การดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม ซึ& งเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จาํนวน DEF คน  เป็นประธาน EHI คน และเป็นกรรมการ EID คน  โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  SPSS for Window Version ED  เพื&อ
คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี&ย (X) ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) t-test,  F-test และวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีการนาํเขา้ (Enter) ผลการวิจยัพบวา่ 

E. ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 

]. ปัจจยัที&ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม
ทั"ง ] ปัจจยั คือ (E) ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต 
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม การไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ และ (]) ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันา
ชุมชน ปัจจยัทั"งหมดนี"ทาํใหป้ระสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต
จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั a.aH  

D. วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Enter พบว่า มี b ตัวแปรที&สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั a.aH ไดแ้ก่ 
ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การได้รับการสนับสนุนจากเจา้หน้าที&พฒันาชุมชน การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม  

b. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ไดแ้ก่ สมาชิกไม่ชาํระคืน
เงินกู ้มีการชาํระเงินกูแ้ต่ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนด สมาชิกไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ไม่มีการส่งมอบ
เอกสารระหวา่งกรรมการ 
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Abstract 

 This research aims at studying the level of operational efficiency of the 
Savings-for-production groups in Nakhon Pathom province. The factors related to 
committee and support have been examined through a selection of purposive 
sampling in consideration of operational problems and obstacles as well as effective 
operational approach. The sample size of 319 respondents constitutes a number of 156 
presidents and 163 committees of the Savings-for-production groups. The 
questionnaire has been employed for data collection and then the data analysis has 
been conducted by applying the SPSS programme for Window Version 13 for the 
calculation of percentage, arithmetic average, standard deviation, t-test, F-test, and the 
multiple regression analysis. The findings for study have shown as follows: 

 1. The level of overall operational efficiency of the Savings-for-production 
groups in Nakhon Pathom province is in high rank. 

 2. There are two factors affecting the operational efficiency of the Savings-
for-production groups in Nakhon Pathom province which are (1) the factor relating to 
committee, that is, knowledge and understanding concerning the Savings-for-
production groups, previous experience in group administration, training and study 
visit, leadership and participation of committee and (2) the factor in relation to 
support like support received from community development official. All of these 
factors affecting the level of operational efficiency of the Savings-for-produciton 
groups in Nakhon Pathom province significantly result in the statistical difference at 
the level of 0.05.  

 3. The output of Multiple Regression Analysis determines four variables 
which could predict the overall operational efficiency giving a result of the statistical 
difference at the level of 0.05. These variables are leadership of committee, support 
received from community development official, participation of committee and 
previous experience in group administration. 

 4. The operational problems and obstacles of the Savings-for-production 
groups are member’s failure of debt repayment, overdue debt repayment, member’s 
breakage of rule and regulation, no exchange of document between committee. 

 

Key words: savings-for-production groups, operational efficiency 

 

บทนํา   
ในอดีตยอ้นหลงัไป 50 ปีพื"นที&ที&ห่างไกลเมืองหลวงของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่  

ยงัมีการดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่าย การเดินจากหมู่บา้นหนึ&งไปอีกหมู่บา้นหนึ&งตอ้งใชเ้วลานาน เพราะยงัไม่
มีถนนหนทางเขา้ถึงหมู่บา้น   อาชีพหลกัของประชาชนเนน้การทาํเกษตรกรจึงมีรายไดไ้ม่มากฐานะทาง
การเงินจึงไม่ดีเท่าที&ควร รวมทั"งเจา้หน้าที&ของรัฐยงัเขา้ไม่ถึงประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กรมการ
พฒันาชุมชนในฐานะหน่วยงานของรัฐที&มีภารกิจในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมทุนชุมชน จึง
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สนบัสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัจดัตั"งกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตขึ"น เพื&อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในการพฒันาตนเองและพฒันาสังคมที&มุ่งเนน้ “เงินเป็นเครื&องมือในการพฒันาคน” ภายใต้
หลกัคุณธรรม H ประการ คือ ซื&อสตัย ์เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไวว้างใจกนั 

ในปัจจุบนัการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตมีการเติบโตทั"งปริมาณของเงินทุน
และจาํนวนสมาชิก ส่งผลใหส้มาชิกมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได ้และ
ลดการพึ&งพิงจากแหล่งเงินทุนนอกชุมชน นอกจากนี"  ผลกาํไรยงันาํมาจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกและ
ชุมชน จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตเป็นกลไกที&สําคญัในกระบวนการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ทาํใหเ้กิดการพฒันาที&ครอบคลุมในหลายมิติ ทั"งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตย 
วฒันธรรม และวิถีการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน 

อยา่งไรกต็าม ในกระบวนการขบัเคลื&อนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตนั"น มีทั"งกลุ่มที&
เติบโตและกลุ่มที&ประสบปัญหาการดาํเนินงาน ดงันั"น เพื&อให้ทราบผลการดาํเนินงานและใชข้อ้มูลเป็น
แนวทางในการพฒันากลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต กรมการพฒันาชุมชนจึงไดก้าํหนดเกณฑชี์" วดัเพื&อจดั
ระดบักลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ออกเป็น D ระดบั คือ ระดบั D คือกลุ่มที&มีผลงานดี ระดบั ] คือกลุ่มที&มี
ผลงานพอใช ้และระดบั E คือกลุ่มที&มีผลงานตอ้งปรับปรุงและพฒันา สาํหรับจงัหวดันครปฐมมีกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื&อการผลิตทั"งสิ"น จาํนวน EHI กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที&มีผลงานดี จาํนวน bl กลุ่ม กลุ่มที&มีผลงาน
พอใช ้จาํนวน HF กลุ่ม และกลุ่มที&มีผลงานตอ้งปรับปรุงและพฒันา จาํนวน bF กลุ่ม ซึ& งนอกจากผลการ
ประเมินตามเกณฑชี์"วดัดงักล่าวที&เป็นผลการประเมินคุณลกัษณะเชิงองคร์วมที&บ่งชี" ถึงระดบัประสิทธิภาพ
แล้ว ยงัมีผลจากการศึกษาด้านอื&นที&แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยหรือตัวแปรที&มีความสัมพันธ์ที& ส่งผลต่อ
ความสําเร็จและความลม้เหลวของการดาํเนินงานการพฒันาทุนชุมชนนั"น ได้แก่ ความรู้ความเขา้ใจ
เกี&ยวกบักองทุน ประสบการณ์ในการบริหารงานกลุ่ม การไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ภาวะผูน้าํ การมี
ส่วนร่วม และการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที&ของรัฐ ซึ& งปัจจยัเหล่านี" ลว้นส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานทุนชุมชนทั"งสิ"น 

จากสภาพการณ์ดงักล่าว จึงนาํมาสู่คาํถามหรือปัญหาว่า การดาํเนินงานในรูปแบบของกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ที&มุ่งเนน้ “เงินเป็นเครื&องมือในการพฒันาคน” ภายใตห้ลกั
คุณธรรม H ประการ และมีเงินทุนที&เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิก โดยการเก็บออมทีละเลก็ทีละนอ้ย
เป็นประจาํอย่างสมํ&าเสมอทุกเดือน ซึ& งแตกต่างจากองคก์รการเงินอื&น ๆ ที&ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล
นั"น การดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมจะมีปัจจยัหรือตวัแปรใดที&ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตในบริบทที&เหมาะสมกบัชุมชนคนนครปฐม 
โดยผลที&ไดจ้ากการวิจยัครั" งนี"  จะนาํไปสู่แนวทางการส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา และยกระดบักระบวนการ
ขบัเคลื&อนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ทั"งจะนาํไปสู่แนวทางการพฒันา
เพื&อเพิ&มพนูประสิทธิภาพ และการประเมินความเขม้แข็งการดาํเนินงานขบัเคลื&อนกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการ
ผลิตของกรมการพฒันาชุมชนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

E. เพื&อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม  
]. เพื&อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม 

จาํแนกตามปัจจัยด้านคณะกรรมการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี&ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื&อการผลิต   
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม   การไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ   การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ   และปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าที&พฒันา
ชุมชน   

D. เพื&อศึกษาปัจจัยด้านคณะกรรมการ ปัจจัยสนับสนุน ที& ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม  

b. เพื&อศึกษาปัญหาอุปสรรคและมีแนวทางในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต
จงัหวดันครปฐม 
 กรอบแนวคิดและสมมตฐิานในการวจิยั  

สมมติฐานที& E ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่าง
กนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& ]  ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการ
ผลิตที&แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& D  การไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อ
การผลิตที&แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& b  การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชนที&แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& H ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่างกนัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& I การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที& 7   ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ  ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มของ
คณะกรรมการ   การไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ   การ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ   และการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าที&พฒันาชุมชน  มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัด้านคณะกรรมการ 

- ความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบักลุ่ม   
ออมทรัพยเ์พื&อการผลิต 

- ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม 
- การไดรั้บการฝึกอบรมศึกษา 

ดูงาน 

- ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ 
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

 

ปัจจยัสนับสนุน 

- การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เจา้หนา้ที&พฒันาชุมชน 

ภาพที& E กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการวจิยั  

.. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที&ใช้ในการวิจยัครั" งนี"  หมายถึง กลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม 
จาํนวน EHI กลุ่ม จาํนวน E,ln] คน ซึ& งเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน DEF 
คน  เป็นประธาน EHI คน และเป็นกรรมการ EID คน   

1. เครื�องมอืวจิยั  

เครื&องมือที&ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น b ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนที& E แบบสอบถามขอ้มูลทั&วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ตอนที& ] แบบสอบถามความคิดเห็นเกี&ยวกบัปัจจยัที&ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม และการไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต 
ภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วม และการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชน ตอนที& D แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี&ยวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มอออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม เป็นแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้านการวางแผน การ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลติจงัหวดันครปฐม 

- ดา้นการวางแผน 
- ดา้นการดาํเนินงาน 
- ดา้นการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล 
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ดาํเนินงาน และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตอนที& b แบบสอบถามเกี&ยวกบัปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอในการดาํเนินงาน เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

D. การตรวจสอบเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั  
ผูวิ้จยัตรวจสอบหาค่าความเที&ยงตรงเชิงเนื"อหา (Content Validity) ของเครื&องมือวดัโดยใช้

เทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence) พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าอยู่
ระหว่าง a.II – E.aa  ซึ& งถือว่าสอดคลอ้งมีค่าความเที&ยงตรงรายขอ้ a.H ขึ"นไป (เชาวรัตน์  เตมียกุล: Ea)  
นาํไปทดสอบหาความเชื&อมั&นของแบบสอบถามโดยทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรที&ไม่ถูกสุ่มเป็น
ตวัอย่าง จาํนวน Da คน และนาํมาหาค่าความเชื&อมั&นของแบบสอบถามทั"งฉบบั ใช้เครื& องมือวดัด้วยค่า
สัมประสิทธิ| แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื&อมั&นของขอ้คาํถามแต่
ละดา้นมีค่าอยูร่ะหวา่ง a.Fbb-a.Fl] ซึ&งมีค่ามากกวา่ a.la ซึ&งแสดงวา่เครื&องมือมีความเชื&อมั&นสูง (พิมพท์อง  
สงัสุทธิพงษ ์และวรวติั  กิติวงค,์ ]HH]: Ea)  

2. การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิจยัครั" งนี" ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบดว้ย สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี&ย (Mean) ค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test 
F-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) และวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีการนาํเขา้ (Enter) 
 

สรุปผลการวจิยั   
E. ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (x̄=D.na) เมื&อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากที&สุด (x̄=D.nF)  รองลงมาดา้นการวางแผน (x̄=D.n])  และดา้นการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพนอ้ยที&สุด (x̄=D.HF) 

]. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื&อการผลิตจังหวดั
นครปฐม จาํแนกตามตวัแปร ผลการวิจยัพบวา่ 

].E ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ 
].E.E ความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตต่อประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน D ดา้น จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานทั"ง D ดา้น อยู่
ในระดบัมาก (x̄ = D.nE) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มี
ค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.nF, D.n] และ D.HF ตามลาํดบั 

].E.] ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน D ดา้น จาก
การศึกษาพบวา่ คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตทั"ง 
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D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = D.nn) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.ln, D.nl และ D.IH ตามลาํดบั 

คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนอื&น ๆ ทั"ง D 
ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = D.lD) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.FD, D.lb และ D.nE ตามลาํดบั 

].E.D การไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน D ดา้น จาก
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตทั"ง D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = D.lH) ดา้นการ
ดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.FH, D.ln และ 
D.nD ตามลาํดบั 

คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยไดศึ้กษาดูงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&ประสบ
ผลสาํเร็จดา้นการบริหารจดัการ ทั"ง D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄= D.lI) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้น
การวางแผน ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.FI, D.lF และ D.nb ตามลาํดบั 

].E.b ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน D ด้าน จาก
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการมีภาวะผูน้าํในการดาํเนินงานทั"ง D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 
D.na) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 
D.nF, D.n] และ D.HF ตามลาํดบั 

].E.H การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน D ดา้น จาก
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทั"ง D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 
D.na) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 
D.nF, D.n] และ D.HF ตามลาํดบั 

].] ปัจจยัสนบัสนุน 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชนต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน D 

ดา้น จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชนในการดาํเนินงาน
ทั"ง D ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = D.na) ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั D.nF, D.n] และ D.HF ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test F-test  พบว่า ทั"งปัจจยัดา้นคณะกรรมการและ
ปัจจยัสนบัสนุน ที&แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที&ระดบั a.aH และเมื&อทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยค่าสถิติ LSD พบว่า ความรู้ความ
เขา้ใจเกี&ยวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
และการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชน มีระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในภาพรวมมี
จาํนวน ] คู่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั a.aH  
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D. จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีนาํเขา้ (Enter) 
พบว่า มี b ตวัแปร ที&สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดั
นครปฐม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั a.aH ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชน และประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม
โดยมีค่าความคลาดเคลื&อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั  ±.328  

b. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ไดแ้ก่ สมาชิกไม่ชาํระคืน
เงินกู ้มีการชาํระเงินกูแ้ต่ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนด สมาชิกไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ไม่มีการส่งมอบ
เอกสารระหวา่งกรรมการ  

 

อภิปรายผล 
สมมติฐานที& E ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่าง

กนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการที&แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อ
การผลิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัปรีชา  เบี" ยมุกดา  (]HDn: บทคดัย่อ) ปัจจยัที&มีผลต่อความสําเร็จของ
โครงการส่งเสริมการออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจในหลกัการ วตัถุประสงค ์และ
วิธีการดาํเนินงานโครงการ 

สมมติฐานที& ] ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการ
ผลิตที&แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบพบวา่ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มของคณะกรรมการที&แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจริยา  วงศก์าํแหง (]HHE: 
บทคดัย่อ) ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุน
หมู่บา้นของจงัหวดัปัตตานีไดร้้อยละ bn.I 

สมมติฐานที& D การไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการ
ผลิตที&แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบพบว่า การไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการที&แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจาํแลง  จิระวิชยัฤทธิ|  
(]HbI: บทคัดย่อ) การได้รับการฝึกอบรมเป็นปัจจัยที&ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เช่นเดียวกบัมาลีรัตน์  สุคโต (]HbD: บทคดัย่อ) การไดรั้บการฝึกอบรมเป็น
ปัจจยัที&มีผลต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต  

สมมติฐานที& b การไดรั้บการสนับสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชนที&แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&พฒันาชุมชนที&แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
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เพื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัมาลีรัตน์  สุคโต (]HbD: บทคดัย่อ) การไดรั้บ
คาํแนะนาํสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&เป็นปัจจยัที&มีผลต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อ
การผลิต เช่นเดียวกบัเมตต ์ แสงจนัทร์ (]Hbb: บทคดัย่อ) การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&เป็นปัจจยั 
ที&มีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต  

สมมติฐานที& H ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่างกนัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ภาวะผูน้าํ
ของคณะกรรมการที&แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดั
นครปฐมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจริยา  วงศ์กาํแหง (]HHE: บทคดัย่อ) ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นของจงัหวดัปัตตานีไดร้้อยละ bn.I 
และของอุมาพร  เกิดมีทรัพย ์(]HHE: บทคดัย่อ) คุณลกัษณะของผูน้าํกลุ่มส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สมมติฐานที& I การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตที&แตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการที&แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต
จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสุดใจ  กรองทอง (]HHD: บทคดัย่อ) ปัจจยัที&ส่งผลต่อความ
เขม้แข็งในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตในเขตจงัหวดับุรีรัมยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&
ระดบั .aH คือดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่ม  

สมมติฐานที&  n ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เ พื&อการผลิต 
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มของคณะกรรมการ การไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 
ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที&
พฒันาชุมชน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต ผลการทดสอบพบว่า  
ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การได้รับการสนับสนุนจากเจา้หน้าที&พฒันาชุมชน การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั a.aH 

 

ข้อเสนอแนะ 

E. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
E.E ระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตจงัหวดันครปฐม อยู่ใน

ระดบัมาก แต่เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นยงัพบว่า ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
นอ้ยที&สุด ดงันั"น หน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งควรดาํเนินการดงันี"  
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E.E.E ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของ
กิจกรรม แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิต เพื&อใหมี้ความรู้ มีวิธีการ สามารถกาํหนดกิจกรรม
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

E.E.] ควรกาํหนดเกณฑ์เพื&อวดัความสําเร็จในการใช้จ่ายเงินของสมาชิก ว่ามีการ
เปลี&ยนแปลงหรือไม่อยา่งไร ภายหลงัจากไดกู้เ้งินไปเพื&อประกอบอาชีพของตน 

]. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั" งต่อไป 

].E ศึกษาปัจจยัของสมาชิก และปัจจยัจากภายนอกที&ส่งผลต่อการบริหารจดัการกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื&อการผลิตดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื&อใหไ้ดร้ายละเอียดในกลุ่มที&ประสบความสาํเร็จและกลุ่มที&
ไม่ประสบความสาํเร็จ 

].] ศึกษาและเปรียบเทียบกลุ่มออมทรัพยเ์พื&อการผลิตของจงัหวดัอื&น ๆ ในประเทศไทย 
เพื&อนาํขอ้มลูมาปรับปรุงนโยบายการบริหารจดัการในระดบัประเทศต่อไป 
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รูปแบบการด าเนินชีวติของชุมชนลุ่มแม่น า้ท่าจนี ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม 

 
ผู้วจิยั ร้อยต ารวจโท อิสรพงศ ์ทิพยอ์าภากลุ, อาจารย์ที่ปรึกษา พนัต ารวจเอก ดร.การุณย ์ บวัเผื่อน 

 รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารงานต ารวจและ 
ชุมชน วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัย เ ร่ืองรูปแบบการด า เนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ า ท่า จีน ต าบลไร่ขิง            
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ปราชญช์าวบา้นผูท่ี้มีองค์ความรู้ในเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน      
จ านวน 20 ราย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน และน าขอ้
คน้พบจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพ่ือพฒันารูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชน
ลุ่มแม่น ้าท่าจีนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีย ัง่ยืนต่อไป ผลการศึกษามีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

ด้านการเข้าสังคมสมยัก่อนการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีนจะมีการติดต่อส่ือสาร
กนัระหว่าง 2 ฝ่ังของหมู่บา้นโดยการใชเ้รือพาย ทุก ๆ บา้นจะมาเจอกนัตามงานบุญงานวดั ทุกคนจะรู้จกั
กนัหมด เวลามีงาน ชาวบา้นก็จะบอกต่อกนัแลว้พากนัมาช่วย แต่สมยัน้ีจะมีการติดต่อส่ือสารกนัผ่านทาง
โทรศพัทมื์อถือ ขาวบา้นมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนัสูง ถึงช่วงเวลาเทศกาลชาวบา้น
จะมารวมตัวกัน โดยส่วนใหญ่จะช่วยกันเร่ืองการท ามาหากิน ผูน้ าชุมชนเป็นผูน้ าของประชาชนใน
หมู่บา้น การท ากิจกรรมจะใชว้ดัจะเป็นศูนยก์ลาง ช่วงเวลาเทศกาลชาวบา้นก็ท่ีโกรธเคืองก็จะพากนัให้
อภยักนั 

ด้านการฟ้ืนฟูการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีนส่วนใหญ่เลือกใช้สินคา้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบา้น โดยจะเลือกซ้ือสินคา้ตามตลาดนดั และร้านคา้สะดวกซ้ือ  ชาวชุมชนจะไม่ค่อยไปจา้งใคร 
มาท างานโดยไม่จ าเป็น ส่วนใหญ่ท าทุกอยา่งดว้ยตนเอง ชาวบา้นจะลงแรงใหไ้ม่คิดเงินหรือคิดในราคาถูก 
การบริโภคอาหารชาวบา้นในชุมชนจะท ากบัขา้วกินกนัเองและแบ่งปันเพ่ือนบา้น วตัถุดิบชาวบา้นจะ
เลือกหาบริเวณบา้นของตนเองหากขาดส่ิงใดจึงจะซ้ื อ  การรักษาโรค สมยัก่อนจะมีหมอประจ าบา้น หมอ
กลางบา้นรักษา ปัจจุบนัถา้เจบ็ป่วยเลก็ ๆ  นอ้ยๆ  จะเขา้รักษาท่ีคลินิค การสวดมนตไ์หวพ้ระการท าสมาธิ
มีผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชนท าใหจิ้ตใจสบายหายเจบ็ป่วยได ้

ด้านการหาความบันเทิง การด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีนในเร่ืองการท าบุญชาวบา้น
เตม็ใจร่วมกนัท า ส่วนกิจกรรมสนัทนาการจะเกิดข้ึนในครอบครัว ชาวบา้นมีเวลาท่ีจะมารวมกนัออกก าลงั
กายน้อยลงเพราะตอ้งท าสวน ในฝ่ังสวนไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับท าสนามกีฬาเพราะพ้ืนท่ีตอ้งท าการเกษตร
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ทั้งหมด การหาความบนัเทิงของชุมชนมีการละเล่นแบบไทยซ่ึงจะจดัตามวดั ตามงานบุญงานร่ืนเริงมีการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวดัไร่ขิง มีการรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ีบา้นผูน้ าชุมชน 

ด้านการพักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชาวบา้นจะน าเวลาว่างท่ีมีอยู่มา
ดูแลสวนทางการเกษตรของตน มาร่วมกันท าบุญท่ีวดั พฒันาชุมชนตามช่วงวนัส าคญัชาวบ้านจะมา
ร่วมกนัพฒันาเพ่ือส่วนรวม ชาวบา้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลหรือคา้งคืนท่ีอ่ืน เพราะเป็น
ห่วงบา้นและสวนเกษตรกรรม 

ด้านการแต่งกาย การลงสวนจะมีชุดไวเ้ฉพาะ เส้ือผา้จะเลือกซ้ือตามตลาดนดัหรือไดรั้บของ
แถมมาจากการซ้ือปุ๋ย เวลาออกจากบา้นจะแต่งกายไม่ไดพิ้ถีพิถนัมาก ตามกาลเทศะ การแต่งกายตาม
ประเพณีจะเห็นเฉพาะเวลาไปท าบุญ การแต่งกายกเ็ปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 
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Abstract 

The research study on the lifestyle pattern of Tha Chin River Community, 

Rai Khing Sub-district, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province has applied the 

qualitative research methodology by conducting in-depth interview with 20 key 

informants of local scholars who possess a thorough knowledge in the lifestyle pattern 

of the community. The research’s objective is to study the lifestyle pattern of Tha 

Chin River Community and to elaborate the findings into strategies and projects in 

order to achieve the lifestyle pattern’s desirable sustainability. The research’s findings 

are as follows:   

In social interaction: In the past, the two sides of Tha Chin River 

community were connected by rowing boat. Every household would meet at temple 

events and would know each other very well. They would spread words of mouth if 

there were events that require some help. Nowadays, the form of communication has 

shifted to the use of mobile phone while local residents preserve their agricultural 

lifestyle. During the festival times, residents will gather together to help each other, 

and take the opportunity to forgive one another, with local leaders as the head of the 

village. Meanwhile, temple is still the community’s center.  

In cultural revival: In the lifestyle pattern of Tha Chin River community, 

residents tend to purchase products made from local wisdom that they find in bazaars 

or convenience stores. Local residents do not hire someone for work if not necessary 
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since they prefer to do it by themselves or offer help to each other for free or at cheap 

price. For meals, they cook with easy-to-find ingredients and share the dishes with 

their neighbors. As for illness cure, there used to be household doctors who were in 

charge of the healing. But nowadays people prefer going to clinic for small sickness 

and they also believe that prayers and meditation can affect the mind’s well-being.   

In entertainment: When it comes to alms-giving, residents of Tha Chin 

River community devote themselves to the event’s perfection. They usually spend 

their leisure time with their families. Nevertheless, they do not have much time for 

exercising since they need to work in their agricultural fields and there is not enough 

space for sports ground. The community still preserves the traditional leisure games 

which are always held in religious or festive events at Rai Khing Temple, or residents 

could go to the community’s leaders’ houses for activities.  

In recreation and spending time wisely: Residents normally spend their 

free time in taking care of their fields, joining the merit-making at temples, and 

improving the community. For special occasion, the villagers get together to work for 

the public cause. They do not usually travel far or spend their times away from home 

since they are concerned about their houses and orchards.  

In clothing: Villagers have specific apparel when they go working in 

orchards, usually bought from the markers or as fertilizers’ purchase freebies. They do 

not pay too much attention to their clothes; they just get dressed in accordance with 

the events. Villagers wear traditional clothes only when they go to alms-giving events.  

 

Keywords: lifestyle pattern, Tha Chin River community 
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บทน า 
บริเวณลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ซ่ึงอยู่ใกลก้บักรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

การเมือง เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่วนกลางย่อมส่งผลกระทบต่อลุ่มแม่น ้าท่าจีนเสมออย่างเช่น ในช่วง
หลงัจากไทยท าสนธิสัญญาบาวริง พ.ศ.2398 มีผลท าใหไ้ทยตอ้งยกเลิกการท าการคา้แบบผกูขาด เปิดการ
เสรีและเปิดการขยายตวัทางการคา้ ขา้วค่อย ๆ กลายเป็นสินคา้ออกท่ีส าคญัระยะเวลาต่อมาคือรัชกาล
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั บริเวณลุ่มแม่น ้าท่าจีนจึงมีการขยายท่ีนาปลูกขา้ว จนบริเวณลุ่ม
แม่น ้าท่าจีน ค่อย ๆ กลายเป็นแหล่งท านาท่ีส าคญัรองลงมาจากลุ่มแม่น ้าเจา้พระยามาจวบจนทุกวนัน้ี(สุภา
ภรณ์ จินดามณีโรจน,์2554) แม่น ้าเป็นเสน้เลือดส าคญัท่ีหล่อเล้ียงวิถีชีวิตของมนุษย ์แม่น ้านครชยัศรีก็เป็น
แม่น ้าส าคญัท่ีหล่อเล้ียงสรรพชีวิตในนครปฐมมาเน่ินนาน เป็นท่ีก่อตั้งชุมชน ก่อใหเ้กิดอารยธรรมลุ่มน ้าท่ี
มีพฒันาการสืบเน่ืองมา(อนุรัตน์ วฒันาวงศ์สว่าง,2545)บริเวณท่ีลุ่มแม่น ้าท่าจีนนั้น เป็นส่วนหน่ึงของท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ าภาคกลางของประเทศไทยและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ท าให้บริเวณน้ีอุดมสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการคา้ขายทั้งภายในและภายนอก โดยมีการไหลผ่านจงัหวดัต่าง ๆ  ตั้งแต่จงัหวดัชัยนาท 
เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครชยัศรี (เมืองนครปฐม) และเมืองสมุทรสาคร จึงท าให้มีผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
เป็นจ านวนมาก(ประวติั ศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน ้ าท่าจีน,2554)ทั้งน้ี นอกจากชนชาวไทย มียงัชน
ชาวต่างชาติต่าง ๆ เขา้มาตั้งรกรากท่ีน้ีอีกดวัย เช่น อาณาจักรมอญ ท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมยัพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 17 มีการตั้งถ่ินฐานและผสมผสานทางวฒันธรรมกบัผูค้นแถบน้ี (สุภาภรณ์ จินดามณี
โรจน,์2554) 

ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นต าบลท่ีมีศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจมากทั้งทางดา้นเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม โดยเฉพาะชาวไร่ขิงโชคดีท่ีมีหลวงพ่อวดัไร่ขิง
เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นท่ีเคารพศรัทธาของคนทั่วประเทศ โดยหมู่บ้านในเขต ต าบลไร่ขิง              
อ  าเภอสามพาน จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย 15 หมู่บา้น อาชีพหลกั: ท านา, ท าสวน, ท าไร่, คา้ขาย, 
รับจา้ง อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสภาพพ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง มี
สภาพเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น ้าท่าจีนไหลผ่าน และล าคลองสาขาหลาย
สาย จึงเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม เดิมประชากรส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตร
ไดผ้ลดี แต่ปัจจุบนัพ้ืนท่ีทางการเกษตรลดลงมาก เน่ืองจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้น
จดัสรร และอาคารพาณิชยต่์างๆ ข้ึนเป็นจ านวนมาก(http://www.thaitambon.com/ 12 ด.ค. 2556)  วิถีชีวิต
ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย ตาม
แบบฉบบัของชาวบา้นท่ีอยู่ตามท่ีลุ่มแม่น ้าทัว่ไป ซ่ึงชาวบา้นในบริเวณดงักล่าว มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบชาวสวนชาวไร่ อีกทั้งมีผูห้ลกัฐานวา่มีชนชาวต่างชาติเขา้มาอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าวดว้ย อาทิเช่นมี
โบส์ของชาวคริตส์โรมนัคาทอลิค มาตั้งบริเวณใกลเ้คียง เป็นตน้   จึงเกิดการผสมผสานของวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวไร่ขิงไดอ้ยา่งลงตวั   โดยมีแหล่งยึดเหน่ยวจิตใจท่ีส าคญัของพวกเขา นั้นก็คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิง
..( WWW.thaigogenius.com,14 ตุลาคม 2556 ) ระบบเศรษฐกิจ ของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ต าบลไร่ขิง 
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อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชาวบา้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นสาวไร่ชาวสวน ทั้งน้ีเม่ือไดผ้ล
ผลิตจากการเพาะปลูก ก็จะน าผลผลิตดงักล่าวออกมาคา้ขายตามตลาดน ้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง อาทิเช่น
ตลาดน ้าดอนหวาย หรืออาจจะ น ามาขายท่ีบริเวณแพหนา้วดัไร่ขิงเลยกเ็ป็นได ้และอาจจะมีพ่อคา้คนกลาง
เข้ามารับซ้ือถึงท่ีสวนเลยในบางกรณีอาทิเช่นสวนส้มโอ สวนกล้วยไม ้แต่ก็กระท าภายใต้รูปแบบ
เศรษฐกิจแบบยงัชีพเท่านั้น  ทั้งน้ีมีชาวบา้นบางส่วนท่ีหนัมาประกอบอาชีพอ่ืนบา้งอาทิเช่น มีการท าแพ
อาหารหนา้วดัไร่ขิง มีการท าเรือท่องเท่ียวแม่น ้าท่าจีน เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น และส่วน
ใหญ่การประกอบอาชีพก็ยงัยึดถือการด ารงชีวิตแบบยงัชีพตามรูปแบบวิถีชีวิตดงัเดิมและอาศยัภูมิปัญญา
ชาวบา้นแต่ดั้งเดิมทั้งส้ินส าหรับระบบทุนนิยมท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีน้ีนั้น ถือว่ายงัมีนอ้ย เพราะชาวบา้นส่วน
ใหญ่ยงัยึดถือการประกอบอาชีพตามวิถีดั้งเดิมและภูมิปัญญาชาวบา้นไดอ้ย่างแข็งแกร่งตามท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้(tea.gspabuu.net,14ตุลาคม 2556 )วฒันธรรมชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ในบริเวณดงักล่าวถือไดว้่ามีการรวมตวัของวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบไวอ้ย่างลงตวั 
มีหลกัฐานหลายอย่างท่ียืนยนัว่ามีชนชาติต่าง ๆ ท่ีเข้ามาอยู่ในบริเวณดังกล่าว (Travel.thaiza.com,14 
ตุลาคม 2556) 

ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่
ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีนเพ่ือ
น าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการในการพฒันารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีนต าบลไร่ขิงอ าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐมเพ่ือใหเ้กิดความหยัง่ยืนต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง แบบท่ี ประชาชนไดใ้ชชี้วิตและใชจ่้ายเงินและ

เวลา แบบการด ารงชีวิตมีส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคลิกภาพ ส่ิงจูงใจ ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ชั้นทางสังคม 
วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย (สมจิตร  ลว้นจ าเริญ ,2532)ทั้ งน้ีโดยได้มีการแบ่งองค์ประกอบของ
รูปแบบไวท้ั้งส้ิน 5 ดา้น  คือ 1 .ดา้นการเขา้สังคมการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ทั้งคนในกลุ่มของ
ตนเองและระหว่างกลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกคนทุกกลุ่มต่างก็มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขา้มาอยู่
รวมกนั มีการติดต่อ จึงเกิดส่ิงเร้าและมีการตอบสนองต่อกนั  ดงันั้นจึงเกิดการกระท าในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึง
บางรูปแบบก็ก่อให้เกิดผลดี  แต่บางรูปแบบก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมก็เป็นได ้ 2.ดา้นพฤติกรรมการ
บริโภคเป็นการศึกษาการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และ
บริการ ทั้งน้ีหมายความรวมถึงกระบววนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้  ซ่ึงมีส่วนก าหนดให้มีการ
กระท าดงักล่าว(อรรณพ ชยัประเสริฐ ,2551อา้งถึงศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2539) 3.ดา้นพฤติกรรมใน
การหาความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงส่ิงท่ีท าใหค้นในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ละครเวที สวนสนุก กีฬา โทรทศัน์ วิทยุ การอ่าน วรรณกรรม นิตยสาร เกมและ
การละเล่น หมากรุก เกมคอมพิวเตอร์(http://th.wikipedia.org/, 15 พฤศจิกายน 2556 , 02.41 น.) 4.ดา้น
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พฤติกรรมในการพกัผ่อนหย่อนใจและใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการศึกษาถึง กิจกรรมเวลาว่างท่ี
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์มีคุณค่าส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนมคัรใจและส่งผลโดยตรงต่อ
ผูเ้ขา้ร่วม ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ซ่ึงเป็นเป้าหมายของนันทนาการ คือการกระท าให้ชีวิตมี
คุณภาพ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู(่เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั,2554)5.ดา้นพฤติกรรมการ
แต่งตัวลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายของแต่ละถ่ินมีแบบอย่างต่างกันไป ทั้ งในเร่ืองรูปแบบและสีสัน 
ตลอดจนลกัษณะของผา้ซ่ึงเป็นของท่ีท าข้ึนใชเ้องบา้ง มีมาขายจากต่างบา้นต่างเมืองบา้ง อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของคนไทยทัว่ไป คงเป็นแบบง่าย ๆ เส้ือผา้ท่ีสวมอยู่กบับา้นก็เป็นผา้ฝ้าย
ธรรมดา ในสมยัโบราณผูช้ายอาจนุ่งกางเกงมีผา้คาดเอวหรือผา้พาดไหล่ ไม่นิยมสวมเส้ือเพราะอากาศร้อน 
ถา้อากาศหนาวกส็วมเส้ือห่มผา้  ( ส.พลายนอ้ย.2546) 

 “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าท่ีใชเ้พ่ือส่ือความหมายหลายอย่าง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้รูปแบบ
จะหมายถึงส่ิงหรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นตน้แบบอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น แบบจ าลองส่ิงก่อสร้าง รูปแบบ
ในการพฒันาชนบท เป็นตน้ พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (1981, p. 668) ให้
ความหมายไว ้5 ความหมาย จะมี 3 ลกัษณะ คือ 

1.  Model หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นแบบยอ่ส่วนของของจริง ซ่ึงเท่ากบั แบบจ าลอง 
2. Model ท่ีหมายถึง ส่ิงของหรือคนท่ีน ามาใชเ้ป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง เช่น 

ครูตน้แบบ 
3.  Model หมายถึง รุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ( http://www.kamsondeedee.com  9 กรกฏาคม 

2556)  
รูปแบบการด าเนินชีวิต (หรือเรียกทบัศพัท์ว่า ไลฟ์สไตล)์ หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของ

บุคคล โดยท่ีลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต แต่ละแบบ
พฤติกรรมในการเขา้สงัคม ในการบริโภค ในการหาความบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจใชเ้วลาวา่ง และการ
แต่งตัว ลว้นเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนินเป็น 
อุปนิสยั เป็นวิธีประจ าท่ีกระท าส่ิงต่างๆ(http://th.wikipedia.org/ , 9 กรกฏาคม 2556,14.15 น.) 

ความรู้สึกของพฤติกรรมของมนุษย ์ ซ่ึง มนุษยจ์ะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีปัจจยั 
ดว้ยกนั 4ประการคือ 1.ความแตกต่างทางกาย 2.ความแตกต่างทางอารมณ์ 3.ความแตกต่างทางสติปัญญา 
และสุดทา้ยท่ีจะกล่าวถึงคือ  ความแตกต่างทางสังคมกล่าวคือ  ความสามารถท่ีแสดงออกในหมู่คนหรือ
ระหวา่งคนซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าแมจ้ะมีสติปัญญาพอๆกนั แต่ความสามารถในการเขา้สังคมย่อมมีไดไ้ม่
เหมือนกัน คนท่ีเข้าสังคมได้ดีกว่าเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ทั้ งผูบ้ ังคับบัญชา เพ่ือนฝูงระดับ
เดียวกนัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ย่อมน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหน้าไดดี้กว่าคนท่ีเขา้สังคมไดไ้ม่ดี หรือมี
อุปสรรคในการ างานร่วมกับผู ้อ่ืนอย่าง เห็นได้ชัด(http://www.baanjomyut.com,15 พฤศจิกายน 
2556,01.31 น.) 
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สังคม คือ การคบหาสมาคมกนั  มารยาท คือ กิริยาวาจาท่ีถือวาจาเรียบร้อย  ดงันั้น ค าว่า
มารยาทสงัคมกคื็อ "การใชกิ้ริยาวาจาท่ีถือวาจาเรียบร้อยในการคบหา สมาคมกนั"(http://library.rtna.ac.th/ 
15 พฤศจิกายน 2556,02.36น.) 

มารยาทไทย - การเขา้สังคมการยอมรับของสังคม เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งการ   เม่ือ
ตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอาทิ เช่น การยอมรับในสังคมท่ีท างาน ในสังคมโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะท าให้
สงัคมยอมรับจ าเป็นตอ้งมีแนวทางฏิบติัเพ่ืออยูร่่วมกนัและเป็นท่ียอมรับในสังคม  ดงัน้ี 

1.ใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่เอาแต่ใจหรือถือความคิดของตนเป็นส าคญั 
2.เสียสละทรัพยสิ์นหรือแรงงานร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นการเสียสละทรัพยสิ์นและแรงกาย 

เพ่ือผลประโยชนข์องกลุ่ม หากกลุ่มตอ้งการและบุคคลอ่ืน ๆ ไดแ้สดงน ้าใจเช่นนั้น 
3.เคารพกฎเกณฑ ์ยอมรับกฎเกณฑข์อ้ตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกนั   เช่น  ขอ้ตกลงของ

กลุ่มมีวา่ช่วยกนัพฒันาโรงเรียนในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  เรากค็วรจะมีมารยาทไปร่วมดว้ย 
4.มีความสามคัคี มีความกลมเกลียวในการท ากิจกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นการร่วมแรงร่วม

ใจแสดงความพร้อมเพรียงกนั 
5.สุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลกบัทุกคน ไม่แสดงท่าอวดดี อวดรู้หรือพูดจาระรานผูอ่ื้น หรือพูด

มากจนน่าร าคาญ 
6.มีน ้าใจนกักีฬา ไม่คิดมากหรือคิดเลก็คิดนอ้ยว่าตนท ามากกว่าคนอ่ืน ควรนึกแต่เพียงว่า ถา้

ช่วยกนัท าใหดี้ท่ีสุด หรือถา้ท าผิดพลาดไปกรู้็จกัขอโทษ 
7.ประพฤติตวัให้เหมาะสม รู้จกักาลเทศะ รู้จกัวางตนให้เหมาะแก่กิจกรรมท่ีร่วมดว้ย เช่น 

งานร่ืนเริงกค็วรแต่งกายอยา่งสวยงาม หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส หรืองานเศร้าโศก (งานศพ)ก็ควรแต่งกายดว้ย
ชุดไวทุ้กขมี์กิริยาท่าทางส ารวม 

8.ไม่ติเตียนหรือซ ้าเติมเม่ือผูอ่ื้นท าผิด เม่ือเห็นใครท าผิดพลาดไปก็ไม่ควร แสดงท่าทาง หรือ
กิริยาท่ีเป็นการถากถางหรือดูหม่ิน แต่ควรจะช่วยให้ก าลังใจแก่เขาท่ีจะแก้ตัวท าให้ดีใหม่ต่อไป
(http://www.openbase.in.th,15 พฤษจิกายน 2556,02.13 น.) 

องคป์ระกอบของการใชชี้วิตมีอะไรมากมายหลายหลาก ซ่ึงแทบทุกอย่างลว้นส่งผลใหชี้วิต
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัและผนัแปรเปล่ียนไปไดทุ้กขณะ เม่ือเหตุเกิดเช่นน้ีผลท่ีตามมาก็เป็น
เช่นน้ี เม่ือเหตุเปล่ียนไปผลท่ีไดรั้บก็คงไม่เหมือนเดิม นาฏกรรมของชีวิตจึงด าเนินไปอย่างนั้น อย่างท่ีมนั
ควรจะเป็นความส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีว่าเรายึดถืออะไรมากว่าระหว่างความเช่ือกบัเหตุผล แต่ความส าคญัอยู่
ท่ีวา่เราใหคุ้ณค่าแก่องคป์ระกอบของการใชชี้วิตในเร่ืองใดมากกวา่กนัองคป์ระกอบของการใชชี้วิตหาใช่มี
เพียงแค่ความเช่ือและเหตุผลเท่านั้น แต่มีอะไรมากกว่านั้น มากมายแค่ไหนไม่ตอ้งมวัไปคราญหา ปล่อย
ให้ชีวิตด าเนินไปอย่างท่ีมันควรจะเป็น ปล่อยวางอดีตไปซะ ยอมรับกับส่ิงท่ีก าลงัผ่านเข้ามา และมี
ความหวงักบัส่ิงท่ียงัมาไม่ถึงอย่าลืมว่าบางคร้ังเราก็ควรเช่ือในเหตุผล และบางคร้ังเราก็ควรมีเหตุผลท่ีจะ
เช่ือส่ิงนั้น(ยวุดี ศิริ ,ปรัชวิกร มาสมบูรณ์,11 พ.ย. 2556) 
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ลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว ้มีรูปแบบดงัน้ี 
1.รูปแบบการด าเนินชีวิตไดรั้บอิทธิพลมาจากกลุ่ม รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

ไดรั้บอิทธิพลมาจากหลายปัจจยั โดยกลุ่มทางสงัคมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยนบัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลเป็นอยา่งมาก เช่น กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว บุคคลส าคญัในชีวิต ดงักรณี
ตวัอย่างต่อไปน้ี  พนกังานบริษทั สองคน ท่ีมีต าแหน่งและเงินเดือนเท่ากนั แต่ทั้งคู่มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั คนหน่ีงอาจชอบออกสังคม มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีหรูหรา แต่อีกคนอาจชอบท า
กิจกรรมกับครอบครัว เน่ืองจากสองคนน้ีมีพ้ืนฐานครอบครัวท่ีแตกต่างกัน มีเพ่ือนคนละกลุ่ม จบ
การศึกษาจากคนละสถาบนัเป็นตน้ 

2.รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เม่ือเรารู้รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ก็มีความเป็นไปไดท่ี้เราสามารถจะคาดคะเนพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลนั้นได ้เช่น คนท่ีมีแนวคิดแบบ
เสรีนิยม รักความอิสระ มกัจะชอบเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3.รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถจะบอกจุดศูนยก์ลางของความสนใจของบุคคล( Center of 
interest) ท าใหเ้ราสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวพนัหรือใกลเ้คียงความสนใจท่ีเป็นศูนยก์ลาง 
เช่น คนท่ีมีความสนใจเร่ืองครอบครัว กม็กัจะใส่ใจเร่ืองหนา้ท่ีการงานงานอดิเรก และเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา
ดว้ย เป็นตน้ 

4.รูปแบบการด าเนินชีวิตแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น สังคมปัจจุบันท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ผูห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นหาเล้ียงครอบครัวไดเ้หมือนผูช้าย ดงันั้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูห้ญิงในปัจจุบนัย่อมแตกต่างไปจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้  
ผูห้ญิงในปัจจุบนัใชชี้วิตแบบผูช้ายมากข้ึน ท ากิจกรรมท่ีผูช้ายท ามากข้ึน เช่น ออกก าลงักาย ตีกอลฟ์ ใส่
สูท ผกูไท เป็นตน้(ฤทธิจกัร คะชา,2554) 

มนุษยจ์ะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีปัจจยั ดว้ยกนั 4ประการคือ 1.ความแตกต่างทาง
กาย 2.ความแตกต่างทางอารมณ์ 3.ความแตกต่างทางสติปัญญา และสุดทา้ยท่ีจะกล่าวถึงคือ  ความแตกต่าง
ทางสังคมกล่าวคือ  ความสามารถท่ีแสดงออกในหมู่คนหรือระหว่างคนซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าแมจ้ะมี
สติปัญญาพอๆกนั แต่ความสามารถในการเขา้สังคมย่อมมีไดไ้ม่เหมือนกนั คนท่ีเขา้สังคมไดดี้กว่าเป็นท่ี
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนฝูงระดบัเดียวกนัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ย่อมน ามาซ่ึง
ความเจริญกา้วหนา้ไดดี้กวา่คนท่ีเขา้สงัคมไดไ้ม่ดี หรือมีอุปสรรคในการ างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเห็นไดช้ดั
(http://www.baanjomyut.com,15 พฤศจิกายน 2556,01.31 น.) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึงพฤติกรรม ลักษณะด้านวฒันธรรม ชนชั้นของสังคม 
ลกัษณะของกลุ่มอิทธิพล และครอบครัว  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง ภาพรวมของวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดย
การสร้างเป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากความต่อเน่ืองของการ ด าเนินชีวิตในสังคม (ศิวริน จกัรอิศราพงศ์
,2548) 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั     
1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม      
2. เพ่ือน าผลท่ีไดก้ารศึกษามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือพฒันารูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมให้เกิดความยัง่ยืน
ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  โดยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญั  

 
วธิีการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจยั ดงัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนงัสือ วารสาร 
เอกสารวิชาการ การสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาจากงานวิจยั สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้นว
ค าถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(IN-Depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) ท่ีอยู่ภายในขอบเขตการศึกษา คือ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชนในชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน 

ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key-informants) 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการเลือก

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของการวิจยัมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ทั้งน้ีมีปราชญช์าวบา้น ผูมี้ความรู้เก่ียวกบั รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพารน จงัหวดันครปฐฒ จ านวน 20 ราย 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
1.การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาสร้างแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
2.ผูวิ้จยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกดงักล่าวไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบว่าแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกนั้นถกูตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของการศึกษาคร้ังน้ี 
3.เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเขา้ใจ

และเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยการทดสอบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 

วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (IN-Depth Interview) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรในชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน      
ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัให้
อิสระกบัผูต้อบค าถามโดยมุ่งเนน้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของคนภายในชุมชน  เพ่ือความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) การเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัไดจ้ดบนัทึกพร้อมทั้งขอ
อนุญาตบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจดัเตรียมไว ้

 
การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

เม่ือไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแลว้ 
ผูศึ้กษาจะท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู เพ่ือการวิเคราะห์และสงัเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษามาก าหนดยุทธศาสตร์และ นโยบาย เพ่ือพฒันาศกัยภาพของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
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ผลการวจิยั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม    

ผูว้ิจยัคน้พบรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนดังกล่าว ในดา้นต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่ มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ า เภอสามพราน                
จังหวัดนครปฐม ใน ด้านการเข้าสังคม มีขอ้คน้พบดงัน้ี  สมยัก่อน ก็จะมีการติดต่อส่ือสารระหว่าง 2 ฝ่ัง
ของหมู่บา้น โดยการใชเ้รือพาย  ทุก ๆ บา้นจะมาเจอกนัตามงานบุญวดัต่าง ๆ  คนจะรู้จกักนัหมด เวลามี
งานต่าง ๆ  ชาวบา้นกจ็ะบอกต่อกนัแลว้พากนัมาช่วย สมยัน้ีจะมีการโทรศพัทติ์ดต่อกนัการติดต่อสอบถาม
กนัในกลุ่มชาวบา้นเม่ือรับข่าวสารแลว้กจ็ะมาบอกต่อ ๆ กนั การกระจายข่าวแต่ละหมู่บา้นจะมีการกระจาย
เสียงตามหมู่บา้น  ชาวบา้นมีวิถีชีวิตแบบชาวสวมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนัสูง ส่ิงท่ีตอ้งตกลงในชุมชนจะ
เชิญพ่ีนอ้งมาร่วมประชุม พอถึงช่วงเวลาเทศกาลชาวบา้นจะมารวมตวักนั ซ่ึงส่วนใหญ่การท่ีชาวบา้นจะ
พูดคุยกนันั้น จะพูดคุยกนัในเร่ืองการท ามาหากิน  ในชุมชนจะมีผูน้ าชุมชนเป็นผูน้ าของประชาชนใน
ชุมชน การท ากิจกรรมต่าง ๆ วดัจะเป็นศุนยก์ลางของชุมชนทั้งส้ิน  ชาวบา้นทุก ๆ คนจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ชาวบา้นในชุมชน จะยอมรับผิดก็จะว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกไม่เขา้ขา้งกนัในกรณี
ฝ่ายท่ีผิด  ชาวบา้นในชุมชนไม่อยากจะมีปัญหากนัเพราะทุกคนรู้จกักนัหมด  หากมีใครท่ีเคยมีเร่ืองโกรธ
เคืองกนั เม่ือถึงช่วงเทศกาลชาวบา้นกจ็ะใหอ้ภยักนั  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่ มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ า เภอสามพราน                
จังหวัดนครปฐม ในด้านการฟ้ืนฟู มีขอ้คน้พบดงัน้ี ชาวบา้นจะมีการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีเป็นภูมิปัญญา  ถา้มี
การเลือกใชสิ้นคา้จะเลือกซ้ือท่ีตลาดนดัหรือร้านสะดวกซ้ือ   ทั้งน้ีร้านคา้ตามบา้นท่ีเป็นร้านโชวห่์วยนั้น
หายไปหมดส้ิน กลายเป็นร้านจ าพวกร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น เขา้มาแทน  ชาวชุมชนจะไม่ค่อยไปจา้งใคร 
หากไม่จ าเป็น ส่วนใหญ่ท าทุกอยา่งดว้ยตนเอง การรับจา้งชาวบา้นจะลงแรงใหไ้ม่คิดเงิน หรือถา้คิดเงิน ก็
จะคิดเงินในราคาถกู  การบริการรับจา้งต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ในชุมชนจะอยู่ทางฝ่ังวดัไร่ขิงเกือบทั้งหมด   ใน
ชุมชนจะท ากบัขา้วกินกนัเองและแบ่งปันเพ่ือนบา้น   วตัถุดิบ  ชาวบา้นจะเลือกหาจากธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้
บา้น   หากขาดเหลือจริง ๆ ชาวบา้นถึงจะออกมาซ้ือท่ีตลาด    โดยในชุมชนจะรับประทานผกักบัปลา
มากกว่าเน้ือ  การรักษาโรค  ในสมยัก่อนนั้น จะมีหมอประจ าบา้น หมอกลางบา้นรักษา  มาปัจจุบนัน้ี  ถา้
เป็นเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จะเขา้รักษาท่ีคลินิค  ชาวบา้นท่ีมีประกนัสังคมจะเลือกรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน   แต่
วา่ประชาขนส่วนใหญ่ในชุมชน จะรักษาท่ีอนามยัท่าพดู โรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลนครปฐม   
ทั้ งน้ี การสวดมนต์ไหวพ้ระการท าสมาธิมีผลต่อสุขภาพในชีวิตประจ าวนัด้วย   การเลือกซ้ือเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม ชาวบา้นจะเลือกซ้ือตามตลาดนดัหรืออาจจะไดม้าเป็นของแถมจากสารเคมีเกษตรกรรม  การ
ตดัชุดนั้น แต่ก่อนมีมาก แต่มาสมยัน้ีไม่ไดรั้บความนิยมจึงจางหายไป  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่ มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ า เภอสามพราน                
จังหวัดนครปฐม ในด้านการหาความบันเทิงการหาความบันเทิง มีขอ้คน้พบดงัน้ีชาวบา้นมีการเปล่ียนวิถี
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ชีวิต  จากแต่ก่อนท่ีมีวิถีชีวิตแบบชาวนา ท าใหมี้เวลาว่างเยอะ สมยัน้ีท าสวนเวลาท่ีจะรวมตวักนัไม่มี สมยั
ท่ีเป็นอบต.ไร่ขิงมีกิจกรรมเยอะกว่าตอนท่ีเป็นเทศบาลแบบปัจจุบนัน้ี เร่ืองการท าบุญชาวบา้นเต็มใจ
ร่วมกนัท า กิจกรรมสันทนาการจะเกิดข้ินก็เพียงแต่ในครอบครัวเท่านั้น   ชาวบา้นมีเวลาท่ีจะมารวมกนั
ออกก าลงักายน้อยลงเพราะท าสวน   ทั้งน้ีในฝ่ังสวนไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับท าสนามกีฬาเพราะตอ้งท าพ้ืนท่ี
การเกษตรทั้งหมด   การออกก าลงักายจุงมีเฉพาะฝ่ังวดัไร่ขิง   การละเล่นแบบไทยจะจดัตามวดั    และจะ
เป็นการจดัโดยเทศบาล ต.ไร่ขิงเป็นผูจ้ดัการละเล่นต่าง ๆ    การจดักิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีวดัไร่ขิงจะเป็นแกน
เป็นศุนยก์ลางในการจดักิจกรรม   การรวมตวัจะมีผูน้ าชุมชนในการกิจกรรมต่าง ๆ  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่ มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ า เภอสามพราน                
จงัหวดันครปฐม ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีขอ้คน้พบดงัน้ี   ชาวบา้น
จะน าเวลาว่างท่ีมีอยู่มาดูแลสวนของตนเอง  และหามีเวลาว่างเหลือจะหารายไดจ้ากอาชีพเสริมอ่ืน ๆ   
นอกจากน้ี จะมีการร่วมกนัท าบุญอยู่บ่อยคร้ัง    ถึงเวลาวนัส าคญัจะมีชางวบา้นมาร่วมพฒันาชุมชนเพ่ือ
ส่วนรวม        การท่องเท่ียว ชาวบา้นส่วนใหญ่นั้น มกัจะไม่ออกไปเท่ียว หรือคา้งคืนท่ีไหนเพราะห่วง
บา้นและผลผลิตทางการเกษตร  ถา้เกิดว่ามีการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามการศึกษาดูงานของ
เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐบาลจดัเสียมากกวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่ มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ า เภอสามพราน                
จังหวัดนครปฐม ในด้านการแต่งกาย มีขอ้คน้พบดงัน้ีการแต่งกาย  ถา้อยู่บา้นจะมีการแต่งกายทัว่ไปเรียบ
ง่าย    แต่ถา้มีการท าการเกษตร ชาวบา้นจะมีชุดส าหรับการท าการเกษตรเฉพาะ ไม่เอามาใส่รวมกัน   
เส้ือผา้ก็จะเลือกหาง่าย ๆ  ตามตลาดนัด หรือ แถมมาจากเคมีทางการเกษตร    เวลาออกจากบา้นก็ไม่
พิถีพิถนัมากนกั จะแต่งตามกาลเทศะ  การแต่งกายตามประเพณีจะไม่มีใหเ้ห็น  จะมีเฉพาะในช่วงของงาน
บุญ หรือเทศบาลเป็นผูจ้ดัข้ึน   การแต่งกายยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป การแต่งกายก็เปล่ียนไป โดยท่ีการแต่งกาย
ของวยัรุ่นสมยัใหม่น้ี   จะแต่งกายไม่ใหเ้กียรติสงัคม ไม่ยึดตามหลกัจารีต  เป็นท่ีน่าอบัอาย  
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่
น ้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ต าบลไร่ขิง       
อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใหเ้กิดความยัง่ยืน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ต.ไร่ขิง ดงัต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม  ดา้นการเขา้สงัคม มีโครงการดงัต่อไปน้ี 

1.โครงการอบรมผูน้ าทอ้งถ่ินและเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ ของชุมชนบลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
2.โครงการส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มอาชีพแม่บา้นชุมชน ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้ าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการฟ้ืนฟ ู มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการสืบสานภูมิปัญญาชาวบา้นเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยื่นของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
2.โครงการพฒันากลุ่มงานสายอาชีพเพ่ือช่วยเหลือชุมชน ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม  ดา้นการหาความบนัเทิง มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีลุ่มแม่น ้า ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
2.โครงการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทศันข์องชุมชนลุ่มแม่น ้า ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
2.โครงการรวมกลุ่มชาวบา้นเพ่ือศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  รูปแบบการด าเนินชีวิต ของชุมชุนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ด าบลไร่ขิง  อ  าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการแต่งกาย มีโครงการดงัต่อไปน้ี 
1.โครงการประกวดการแต่งกายของชุมชนลุ่มแม่น ้า ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
2.โครงการอบรมจริยธรรมของวยัรุ่นเพ่ือพฒันาการแต่งกาย ของชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ตอ้งการรักษาพ้ืนท่ีภายในชุมชน ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ไม่ตอ้งการใหมี้

โรงงานอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาโดยรวดเร็วมากเกินไป  
2.ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน ตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในชุมชุนใหมี้สภาพท่ีไม่เปล่ียนไป

แปลงไปจากเดิม 
3.ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน  มีความตอ้งการใหก้ารพฒันาดา้นสาธารณประโยชน์ใหไ้ดท้ัว่ถึงใน

ทุก ๆ ชุมชนของต าบลไร่ขิง  เพราะปัจจุบนังบประมาณพฒันาสาธารณประโยชน์จะน ามาพฒันาเฉพาะ
ของวดัไร่ขิงมากกวา่ฝ่ังตรงกนัขา้มวดัไร่ขิง  

4.ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีนมีความตอ้งการใหช้าวเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใชวิ้ถีการท าการเกษตรตาม
รูปแบบของวิถีภูมิปัญญาชาวบา้น   เพ่ือให้ส่ิงแวดลอ้มทุกอย่างกลบัมาดีข้ึน   และท าให้รายจ่ายของชาว
เกษตรกรนั้น ลดลง  

5.ชุมชนตอ้งการแกปั้ญหาช่วยเหลือชาวเกษตรกรของรัฐบาลมีความจริงใจ  เขา้ใจชาวสวน
อยา่งจริงจงั   

6.ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีน มีความตอ้งการใหรั้กษาวฒันธรรมการแต่งกายของประชาชนภายใน
ชุมชนลุ่มแม่น ้าท่าจีนเป็นไปตามวฒันธรรมไทยและความดีงามตามครรลองของจารีตวฒันธรรมไทย 
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การจดัการน ้าในภาคตะวนัออกของประเทศไทยในสมยัทวารวดี 

ภาคตะวนัออกของประเทศไทยนั้นตามการแบ่งพ้ืนท่ีของราชบณัฑิตยสภาไดร้ะบุไวว้่ามีทั้งหมด 7 จงัหวดัคือ 

สระแกว้ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด 1 แต่ในทางโบราณคดีนั้นเป็นการยากท่ีจะใชเ้ขตการ

ปกครองในปัจจุบนัเป็นเส้นแบ่งการศึกษา ซ่ึงหากกล่าวถึงภาคตะวนัออกแลว้ จากหลกัฐานทางโบราณคดีจะจดัแบ่ง

การศึกษาตามลุ่มน ้ า คือลุ่มน ้ าบางปะกงครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแต่ จงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ไปจนถึงจงัหวดั

นครนายก 2 บริเวณเหล่าน้ีได้มีการพบการกระจายตัวของหลกัฐานทางโบราณคดีในการอยู่อาศัยของผูค้นตั้ งแต่

สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยัประวติัศาสตร์ตอนตน้สืบต่อกนัมา และมีการพฒันาเป็นสังคมขนาดใหญ่3 จนถึงสมยั

ทวารวดี ซ่ึงเป็นสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ในประเทศไทย โดยมีการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีในภาคตะวนัออกมา

อยา่งยาวนาน และมีการคน้พบเมืองโบราณในสมยัทวารวดีจ านวนหลายแห่ง แต่บริเวณท่ีแสดงเด่นชดัถึงหลกัฐานการ

ตั้งถ่ินฐานเป็นรูปแบบเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และมีส่ิงก่อสร้างท่ีชัดเจนนั้นพบได ้3 เมือง คือ เมืองโบราณดงละครใน

จงัหวดันครนายก เมืองโบราณศรีมโหสถในจงัหวดัปราจีนบุรี และเมืองโบราณพระรถใน จงัหวดัชลบุรี เมืองเหล่าน้ีมี

รูปแบบการสร้างคูน ้าและคนัดินขนาดใหญ่ลอ้มรอบเมืองอนัเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงรูปแบบการตั้งถ่ินฐานท่ีสืบทอดมา

จากชาวอินเดียสมยัโบราณ คูน ้ าและคนัดินเหล่าน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใชใ้นการระบายน ้ า และต่อมาไดมี้การพฒันาเป็น

ก าแพงเมือง โดยชาวอินเดียเหล่าน้ีเดิมมีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในเมืองแถบลุ่มแม่น ้าคงคา-ยมุนา และแถบลุ่มแม่น ้ากฤษณา-โค

ทาวรี ดงันั้นเม่ือเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณประเทศไทยจึงมีการน าความรู้ต่างๆ มาปรับใชแ้ละเผยแพร่สืบทอดต่อกนัมา 
4 

  น ้า เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ดงันั้นในการตั้งถ่ินฐานการอยู่อาศยัของมนุษยจ์ะตอ้งมีแหล่ง

น ้ าอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง 5 เพ่ือน าน ้ าไปใช้ในการด ารงชีวิต ทั้งเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกเพ่ือ

น าไปใชเ้ป็นอาหาร จากหลกัฐานการศึกษาทางโบราณคดีในบริเวณเมืองโบราณสมยัทวารวดี 3 แห่งนั้น ไดมี้การแสดง

ถึงการติดต่อแลกเปล่ียนคา้ขายกบัชาวต่างชาติ และติดต่อกนัเองระหว่างเมืองในแถบลุ่มน ้าบางปะกง 6 ซ่ึงเมืองเหล่าน้ี

ไดพ้บส่ิงก่อสร้างจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการทรัพยากรน ้า ยกตวัอย่างเช่น บ่อน ้าโบราณท่ีถูกขุดข้ึนจ านวน

                                                           
1   นฤมล บุญแต่ง, การแบ่งภูมภิาคทางภูมิศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 2555,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 
2   ผาสขุ อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542), 115-117. 
3  ส านักโบราณคดีและพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, "หนังสือคู่มือน าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิปราจีนบุร ี2542”, 25-27. 
4   ผาสขุ อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 123-124. 
5 สัมฤทธิ์ สุขเมือง, “ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดีบริเวณชายฝั่งตะวันออก”  (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 8-15. 
6   ผาสขุ อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 116. 
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มาก นอกจากน้ียงัพบคนัดินโบราณในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งคูน ้ าลกัษณะต่างๆท่ีพบทั้งในบริเวณรอบเมืองของทุกเมือง 

จากการสืบคน้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกบัหนา้ท่ีการใช้งานท่ีชดัเจนของส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ี รวมถึง

รูปแบบการก่อสร้าง ความรู้ท่ีใช้ในการสร้างส่ิงก่อสร้างเพ่ือแกปั้ญหา หรือจดัการน ้ าให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีดว้ย

สภาพท่ีตั้งของเมืองโบราณทั้ง 3 แห่งท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษา ถึงแมมี้ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั แต่ก็มีท่ีตั้งอยู่ไม่ไกล

กนัมากนกั รวมทั้งมีลกัษณะรูปแบบวฒันธรรมเดียวกนั และมีหลกัฐานวา่แต่ละเมืองนั้นมีความสัมพนัธ์กนัในหลายดา้น 

จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ หนา้ท่ี และรูปแบบในการบริหารจดัการน ้าของเมืองโบราณเหล่าน้ี 

การศึกษาของระบบชลประทานในเมืองโบราณต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเมืองโบราณในสมยัทวารวดีในดา้น

วฒันธรรม ศาสนา รูปแบบงานศิลปะ และหลกัฐานทางดา้นการคา้ นั้นผูวิ้จยัไดพ้ยายามรวบรวมและศึกษาพบว่ามีอารย

ธรรมอ่ืนท่ีเคยไดมี้การศึกษาถึงระบบการจดัการน ้าหรือการ

ชลประทานดงัน้ี ประเทศอินเดียโบราณ ศรีลงักา  พม่า เขมร 

ไทย (สทิงพระ จงัหวดัสงขลา) เม่ือท าการวิเคราะห์ประเด็น

และวิธีการวิจยัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชลประทานใน

พ้ืนท่ีไดก้ล่าวไปแลว้พบว่าวิธีการท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองการ

ชลประทานนั้นมีวิธีการท่ีสามารถแยกออกเป็นไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ (Topography) เพ่ือให้

เข้าใจถึงลักษณะพ้ืนท่ีศึกษาและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือท่ีจะ

สามารถวิเคราะห์การไหลของน ้ าได้ตามลักษณะพ้ืนท่ี

เหล่านั้น ในการศึกษาลกัษณะพ้ืนท่ีนั้นสามารถวิเคราะห์ได้

จากแผนผงัและแผนท่ีบอกรายละเอียดความสูง ภาพถ่ายทาง

อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงขอ้มลูความสูง 

2. การเกบ็ข้อมูลภาคสนามโดยใช้สว่านเจาะดิน (Auger) เพ่ือศึกษาลกัษณะตวัอย่างดิน เช่น ค่าความเค็ม ความ

เป็นกรด – ด่างของดิน นอกจากน้ียงัอาจพบขอ้มูลอ่ืน อย่างเมลด็ เกสรของพืชท่ีเคยเพาะปลูก หรือข้ึนเองโดยธรรมชาติ

ในบริเวณนั้น โดยขอ้มูลเหล่าน้ีอาจบ่งบอกถึงแหล่งตน้ก าเนิดของดิน รวมถึงบ่งบอกลกัษณะพ้ืนท่ีว่าเคยใชเ้ป็นพ้ืนท่ี

เพาะปลกู หรือเกบ็กกัน ้าหรือไม่  

3. การส ารวจและศึกษาส่ิงก่อสร้างทางชลประทาน เพ่ือให้ทราบถึงหน้าท่ีการใช้งานของส่ิงก่อสร้างนั้นๆ 

ยกตวัอย่างเช่น บริเวณเข่ือนกั้นน ้าท่ีสาญจีนั้น มีบางช่วงท่ีมีการตดัถนนสมยัใหม่ผ่านแนวเข่ือนจึงพบโบราณวตัถุใน

บริเวณเข่ือนน้ีเป็นจ านวนมาก การเรียงตวัของชั้นดินท่ีทบัถมในแกนกลางของเข่ือนเป็นดินสีด า และภายนอกมีการน า
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หินมาทบัเป็นชั้นหนา และยงัพบเศษภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมากปะปนอยู่ ผลจากการน าโบราณวตัถุไปตรวจหาอายุ

โดยวิธีการ Optically Stimulated Luminescence ผลของอายุท่ีได้นั้นสอดคลอ้งกบัอายุกลุ่มโบราณสถานและ

โบราณวตัถุท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงในบริเวณเข่ือนยงัพบรูปสลกัของพญานาคซ่ึงมีอายุราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ขอ้มูล

ดงักล่าวสามารถน าไปยืนยนัอายกุารสร้างของแนวเข่ือนได ้ 

 ในการศึกษาเร่ืองระบบการจดัการน ้ าในพ้ืนท่ีต่าง ๆ นั้นเกือบทุกพ้ืนท่ีไดอ้าศยัขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้นมา

ประกอบในการศึกษาเพ่ือตอ้งการผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นเร่ืองการชลประทานสมยัอดีต วิธีการในการ

ด าเนินงานวิจยัส่วนใหญ่แลว้จะมีความคลา้ยคลึงกนัในหลกัการใหญ่ ๆ แต่เม่ือมองลึกลงไปในรายละเอียดปลีกย่อยของ

แต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีการออกแบบงานวิจยัเฉพาะตวัเพ่ือเก็บข้อมูลท่ีได้ท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะภูมิประเทศ และ

จุดประสงคข์องงานวิจยัเหล่านั้น 

จุดประสงค์งานวจิยั 

1. ศึกษาถึงลกัษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของเมืองโบราณในภาคตะวนัออกของประเทศไทยในสมยัทวารวดีว่ามีความ

เหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั และสอดคลอ้งกบัการจดัการน ้าในสมยัโบราณอยา่งไร 

2. ศึกษาถึงรูปแบบและระบบการจดัการน ้าของเมืองโบราณในภาคตะวนัออกของประเทศไทยในสมยัทวารวดี 

3. ศึกษาดินหรือตะกอนท่ีเกิดจากการขงัตวัของน ้ าอนัเกิดจากส่ิงก่อสร้างท่ีสันนิษฐานว่าเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

น ้าในพ้ืนท่ีศึกษา 

วธีิการวจิยั  

ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการก าหนดวิธีการวิจยัไว ้โดยมีล าดบัดงัน้ี 

1. ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 3 เมือง คือ เมืองดงละคร จงัหวดันครนายก เมืองศรีมโหสถ 

จงัหวดัปราจีนบุรี และเมืองพระรถ จงัหวดัชลบุรี เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพ้ืนท่ีของตวัเมือง และพ้ืนท่ีโดยรอบโดยใช้

ขอ้มูลจากแผนท่ีความสูงของกรมแผนท่ีทหาร ขอ้มูลความสูงจากการตรวจวดัดว้ย GPS ภาพถ่ายทางอากาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือน ามาวิเคราะห์การไหลของน ้า 

                                                           
7  Julian Shaw et al., “Ancient Irrigation and Buddhist History in Central India: Optically Stimulated Luminescence Dates and 
Pollen Sequences from the Sanchi Dams.” Asian perspectives 46, 1 (2007): 178. 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์ดินตะกอน เพ่ือศึกษาการกระท าของน ้าต่อพ้ืนท่ีนั้น ๆ เช่น การขงัตวัของน ้ าในบริเวณท่ี

เป็นท่ีเกบ็กกัน ้า หรือน ้าผ่านบริเวณเหล่าน้ีเป็นประจ า แลว้น าดินตะกอนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ทางเคมี เพ่ือหาแหล่งท่ีมา

หรือตน้ก าเนิดของดินเหล่านั้น เพ่ือท่ีจะใชพิ้สูจนส์มมุติฐานในอดีตและในการศึกษาในคร้ังน้ีได ้

3. ศึกษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่นคนัดิน คนักั้นน ้ าหรือฝายชะลอน ้ า สระน ้าต่าง ๆ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่า

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการวิเคราะห์จากขอ้มูลความสูงของพ้ืนท่ี หลกัวิศวกรรมอุทกวิทยา และ

ขอ้มลูจากตะกอนดิน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปไดถึ้งหนา้ท่ีการใชง้านของส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ ได ้

ผลการด าเนินงาน 

การศึกษาการจัดการน ้าในเมืองดงละคร จังหวัดนครนายก  : 

การศึกษาในอดีตไดก้ล่าวถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งทรัพยากรน ้าในเมือง

ดงละครไวด้งัน้ี บริเวณเมืองดงละครนั้นมีสระน ้าประจ าประตูทางเขา้ทั้งส่ีทิศ 

และคูเมือง8 แหล่งน ้ าส าคัญคือ แม่น ้ านครนายก และคลองเหมืองซ่ึงเป็น

คลองสาขาของแม่น ้านครนายกทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ียงัพบคลองสาขา

โดยรอบ เช่น คลองดอนใหญ่ทางทิศเหนือ คลองยางอีกา คลองเจ๊ก และคลอง

โพธ์ิทางทิศใต้ ล  าหนองหลวง และคลองดอนยอทางทิศตะวนัตก ล าน ้ าท่ี

น่าจะมีความส าคัญส าหรับเมืองโบราณดงละครในอดีต น่าจะเป็นคลอง

เหมืองซ่ึงไหลผ่านเนินดินทางทิศตะวนัออก ไปเช่ือมกบัแม่น ้ านครนายก

ทางดา้นทิศเหนือเช่นเดียวกบัคลองโพธ์ิซ่ึงเป็นคลองแยกจากคลองเหมือง ซ่ึง

ล าน ้ าคลองเหมืองน้ีน่าจะเป็นล าน ้ าท่ีคนในสมยัโบราณน าเขา้สู่ตัวคูเมือง

ทางดา้นทิศตะวนัตก ไหลเขา้ใกลด้งละครทางดา้นทิศใตปั้จจุบนัยงัเห็นเป็น

ร่องน ้าเก่า9  ดงัท่ีไดท้ าการกล่าวถึงการศึกษาเมืองดงละครท่ีผ่านมาในอดีต มีเพียงการกล่าวถึงลกัษณะทางภูมิประเทศ 

ความเป็นไปไดข้องล าน ้าท่ีน ามาใชใ้นเมืองดงละครรวมถึงทางน ้าเก่าท่ีพบเท่านั้น 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า เมืองดงละครน้ีมีความสูงเฉล่ียจากระดับน ้ าทะเลปานกลางท่ี 20-27 เมตรจาก

ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง โดยตวัเมืองมีลกัษณะวางตวัเอียงดา้นทิศตะวนัตกค่อนมาทางใตข้องเนินดงละคร โดยท่ีทิศ

ตะวนัตกและทิศใตข้องตวัเมืองนั้นอยู่ต  ่าท่ีสุด สภาพภูมิประเทศของเนินดงละครทั้งหมดคลา้ยเกาะทรงกระทะคว ่าท่ี

                                                           
8  กรมศิลปากร, “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก,” 2536, 7. 
9  พีรพน พิสณุพงศ์, รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 9-10. 
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วางตวัอยู่ในพ้ืนท่ีราบใกลก้บัเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ท่ีสามารถเห็นลกัษณะภูมิประเทศไดช้ดัเจนโดยภาพถ่ายดาวเทียม

จ าลองลกัษณะภูมิประเทศเชิงตวัเลข DEM (Digital elevation model)10 (ภาพท่ี 1) แต่ตวัเนินดินดงละครไดถู้กแยกตวั

ออกมาจากภูเขาใหญ่โดยสภาวะทางธรณีวิทยา ซ่ึงเรียกลกัษณะพ้ืนบริเวณน้ีว่าเป็นลานตะพกัน ้าทะเลเก่า (Old marine 

terrace)11 

ดว้ยลกัษณะท่ีตั้งดงักล่าวท าให้เมืองดงละครมีแหล่งน ้ าหลายสายไหลเขา้มาใกลบ้ริเวณตวัเมือง แต่ดว้ยท่ีตั้ง

ของตวัเมืองท่ีอยู่สูงกว่าระดบัพ้ืนท่ีราบหลายเมตรจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะน าน ้ าจากล าคลองภายนอกท่ีอยู่ต  ่ากว่าบริเวณตวั

เมืองเขา้มาภายในคูเมือง แหล่งน ้าท่ีมีความเป็นไปไดท้างเดียวของเมืองดงละครนั้นคือ น ้ าฝนท่ีตกลงมาขงัอยู่ในสระน ้า

และคูเมือง นอกจากนั้นน ้าจะซึมลงสู่ใตดิ้นเปล่ียนสภาพเป็นน ้ าใตดิ้น และเม่ือน ้ าใตดิ้นมีปริมาณมากจนน ้ าผิวดินไม่

สามารถท่ีจะซึมลงไปได้ น ้ าส่วนเกินจะไหลออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกในบริเวณท่ีต ่าท่ีสุดของเมืองคือบริเวณด้านทิศ

ตะวนัตกซ่ึงมีร่องรอยทางน ้าเก่าอยู่ และดา้นทิศใตข้องเมืองซ่ึงมีช่องน ้ าไหลออกท่ีเรียกว่า "ช่องกนัเกรา" มีทางออกสู่

ภายนอกเช่ือมต่อกบัคลองท่ีเรียกว่า "คลองโพธ์ิ"การวิเคราะห์ส่ิงก่อสร้างประเภทสระน ้าท่ีพบในเมืองโบราณดงละคร 

จากการศึกษาแผนผงัของกรมศิลปากรสระน ้าโบราณนั้นมี 4 แห่งประจ าทางเขา้เมืองทั้งส่ีทิศแต่การส ารวจในปัจจุบนั

พบเพียงสองแห่งท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ สระน ้าดา้นทิศเหนือท่ีไดรั้บการขุดแต่งจากกรมศิลปากรแลว้ และสระน ้ า

ดา้นทิศตะวนัตกท่ีมีการขุดตรวจเป็นแนวกากบาทโดยกรมศิลปากร ผลของการส ารวจและศึกษาในคร้ังน้ีได้พบ

หลกัฐานท่ีเด่นชดัในเร่ืองของการขงัตวัของน ้ าในบริเวณสระน ้ าดา้นทิศตะวนัตกจากร่องรอยการขุดตรวจของกรม

ศิลปากรเป็นหินกอ้นใหญ่อยูด่า้นบนและถดัลงมาเป็นดินตะกอนท่ีทบัถมเป็นความหนาประมาณ 1.8 เมตรท่ีบริเวณกน้

หลุม และไดท้ดลองเจาะตรวจลงไปบริเวณกลางหลุมพบวา่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเน้ือละเอียดสีเหลืองนวลแต่ในบางชั้นมี

จุดสีเหลืองและแดงประปนอยู ่ซ่ึงเกิดจากการสลายตวัของดินและแร่ธาตุต่างๆ ของดินในบริเวณท่ีสูงกวา่และไดไ้หลมา

รวมตวักนัทางดา้นทิศตะวนัตกในบริเวณท่ีท าการเจาะหลุมทดสอบและในชั้นสุดทา้ยเป็นดินท่ีมีเมด็ลูกรังอดัแน่น จึง

สันนิษฐานไดว้่าดินในหลุมขุดเจาะน้ีเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากการขงัตวัของน ้าเป็นเวลานานจึงเกิดดินท่ีมีสีประในชั้น

ดิน12  แต่ไม่พบน ้าในบริเวณกน้หลุมเจาะมีเพียงความช้ืนจากดินท่ีเจาะข้ึนมาเท่านั้น เช่นเดียวกบัสระน ้าทางทิศเหนือท่ีมี

การขดุลอกใหม่โดยกรมศิลปากรไม่พบน ้าอยูใ่นสระ  

                                                           
10  NASA, Aster Global Digital Elevation Map Announcement, accessed May 6, 2013, Available from 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp. 
11 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จากหว้งอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย, 
(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา-    การพิมพ,์ 2534), 136-137. 
12คณาจารย์ภาควิชาปฐพวีิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปฐพีวิทยาเบื้องต้น, ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523), 94. 
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การสรุปวิธีการก่อสร้างคนัดินและคูเมืองนั้นสามารถท าไดจ้ากการวิเคราะห์หลุมขุดคน้ของกรมศิลปากร โดย

การทบัถมของชั้นดินท่ีชดัเจนนั้นบ่งบอกถึงการก่อสร้างแนวคนัดินจากการขุดดินบริเวณคูน ้ าข้ึนมาถมบริเวณสองขา้ง

ใหเ้กิดเป็นคนัดินข้ึนมา ต่อมาเม่ือบริเวณท่ีถกูขดุดินข้ึนไปนั้นจะกลายเป็นคูน ้าเพ่ือไวก้กัเก็บน ้า เม่ือมีการไหลของน ้าใน

บริเวณคูเมืองเป็นระยะเวลานานประกอบกบัมีการตกตะกอนของน ้าจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดการทบัถมของดินตะกอน 

และตวัตะกอนท่ีมีน ้าหนกัประเภทหินกรวดลกูรังเมด็ใหญ่จะจมลงสู่บริเวณดา้นใตข้องกน้คู (ภาพท่ี 3 (a)) อย่างไรก็ตาม

ผลของการเจาะหลุมเจาะท่ี 1 นั้นมีความใกลเ้คียงกบัผนงัดินการขุดตรวจของกรมศิลปากรอย่างมาก ท่ีเป็นดินทรายเน้ือ

ละเอียดลึกท่ี 180 เซนติเมตรและในชั้นสุดทา้ยเป็นชั้นหินลูกรังอดัแน่น ในดา้นสภาวะทางเคมีของดินตวัอย่างท่ีไดจ้าก

การเจาะ Auger หรือสวา่นเจาะดินนั้นพบว่าอยู่ในสภาพท่ีเป็นกลางเกือบทั้งหมด และการวดัค่าเกลือหรือการเหน่ียวน า

ไฟฟ้าพบว่ามีเกลืออยู่นอ้ยมากหรือเกือบไม่มีเลย ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ความเป็นกรด, ด่าง และความเค็มในดินนั้น

พบว่าดินท่ีไดจ้ากการเก็บตวัอย่างมีความเป็นกลางท าให้ทราบว่าอิทธิพลน ้ าข้ึนน ้ าลงของระดบัน ้ าทะเลโบราณท่ีจะ

ส่งผลในเร่ืองความเป็นกรดของดินเม่ือมีการตกคา้งของน ้าทะเลหรือน ้ากร่อยนั้นไม่มีผลในพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละคร

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และขอ้มลูของกรมพฒันาท่ีดินพบวา่ดินท่ีอยูใ่นบริเวณรอบเนินดงละครส่วนใหญ่หรือท่ีราบลุ่ม

ต ่า (Former tidal flat) จงัหวดันครนายกมีสภาพเป็นดินท่ีเปร้ียว อนัเกิดจากตะกอนทบัถมของน ้ากร่อย (Brackish water 

deposits) มีลกัษณะเป็นดินเหนียว ระบายน ้ าไดเ้ลว13  ซ่ึงแตกต่างจากตะกอนน ้ าท่ีพบในบริเวณคูเมืองและสระน ้ า

โบราณท่ีมีลกัษณะเป็นดินทรายท่ีเกิดจากยอ่ยสลายของดินตน้ก าเนิดของพ้ืนท่ีเนินดงละคร จึงท าใหท้ราบว่าน ้ านั้นไหล

ออกจากดงละครตลอดเวลาในหนา้น ้ าหลากและไม่มีการน าน ้ าจากภายนอกเขา้มาในคูเมือง กล่าวไดว้่าการจดัการน ้ า

ของเมืองโบราณดงละครนั้นใชก้ารเลือกท าเลท่ีตั้งของเมืองเพ่ือใหสู้งกว่าระดบัน ้าหลากและท่วมถึง ใชคู้น ้ าและคนัดิน

เป็นตวัระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีภายในเมืองเพ่ือใหพ้ื้นท่ีแหง้และเหมาะต่อการอยูอ่าศยั ใชส้ระน ้าทั้งส่ีมุมของเมืองในการ

กกัเก็บน ้ าไวใ้นหนา้แลง้และอาจมีการใชแ้หล่งน ้าใตดิ้นท่ีอยู่ลึกกว่าในหนา้แลง้ (อธิบายวฏัจกัรของน ้ าและการใชน้ ้ า

ของเมืองโบราณดงละคร ดงัภาพท่ี 3 (b)) 

                                                           
13  กรมพัฒนาที่ดิน, จังหวัดนครนายก, เข้าถึงเมื่อ25 มิถุนายน2555, เข้าถึงได้จากhttp://r01.ldd.go.th/NYK/webpage/23.htm 
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ระบบการจัดการน ้า

ของเมืองศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุรี : ขอ้มูลการส ารวจ

ข อ ง ก ร ม ศิ ล ป า ก ร แ ล ะ

การศึกษาในอดีตได้กล่าวถึง

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ตั ว เ มื อ ง

ศรีมโหสถว่าคูเมืองในเมือง

ศรีมโหสถทั้ ง 4 ด้านมีความ

กวา้งประมาณ 14-20 เมตร คู

เ มือ งด้าน ทิศ เหนือ ลึก  1-3 

เมตร ทิศตะวันออกลึก 3-6 

เมตรทิศใต้ลึก 4-8 เมตร และ

ทิศตะวันตกลึก 3-6 เมตร คู

เมืองส่วนใหญ่จะขุดตดัลึกลงไปในชั้นดินธรรมชาติหรือชั้นดาน ซ่ึงการขุดตดัเช่นน้ีมีท่ีน่าสังเกตคือ  ในบริเวณดา้นทิศ

ตะวนัออก ขอบคูเมืองดา้นในจะถูกขุดยื่นออกมา 7 เมตร กวา้ง 10 เมตร ในขณะท่ีขอบดา้นนอกถูกขุดเวา้เขา้ไป 20 

เมตร กวา้ง 20 เมตร ท่ีดา้นใตก้พ็บลกัษณะเดียวกนั คือขอบคูดา้นนอกยื่นเขา้ไปหาดา้นใน 8 เมตร กวา้ง 15 เมตร ซ่ึงท า

ใหคู้เมืองมีความกวา้งเพียง 7 เมตร  จากลกัษณะดงักล่าวไดมี้ผูวิ้เคราะห์ถึงหนา้ท่ีของลกัษณะคูน ้ าช่วงนั้นว่าน่าจะเป็น

ฝายน ้าลน้ กั้นขวางคูเมืองเพ่ือการทดน ้าเป็นระดบั14 นอกจากน้ีในดา้นทิศเหนือของคูเมืองยงัพบกอ้นศิลาแลงขนาดใหญ่

ท่ีมีลกัษณะกลมและส่ีเหล่ียมมีขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นแนวและบางส่วนมีการซ้อนกัน 4-5 ชั้น หลงัจากท่ีกรม

ศิลปากรไดท้ าการขุดคน้พบโบราณวตัถุจ านวนหน่ึง ทั้งประเภทภาชนะเน้ือต่าง ๆ และโบราณประเภทอ่ืน ทั้งลูกปัด

แก้ว แหวนส าริด หินดุ หินบด แต่ท่ีส าคัญคือประติมากรรมขนาดเล็กรูปคชลกัษมีท่ีไม่มีการพบมาก่อนในเมือง

ศรีมโหสถ แต่พบในแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆ15นอกจากน้ียงัพบ คูลกูศร คือคูเมืองท่ีอยู่ตอนกลางของเมืองมีขนาดกวา้ง 12-

15 เมตรวางแนวแบ่งตวัเมืองเป็นสองส่วนซ่ึงเป็นคูท่ีขดุเช่ือมระหว่างคูน ้ าดา้นทิศเหนือและทิศใตเ้ขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ี

ยงัมีการศึกษาแนวคนัดินระยะทางยาวบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถมาอย่างชา้นานโดยมีต านาน

                                                           
14อ าพัน กิจงาม, “เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน้ า,” ศิลปากร ปีที ่46, ฉบับที่ 5 (2546): 72-81. 
15เร่ืองเดียวกัน, 79. 
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พ้ืนบา้นประกอบซ่ึงแนวคนัดินดงักล่าวมกัถูกเรียกว่า ถนนพระรถ-นางอมรเทวี16ดว้ยขนาดของเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และ

ส่ิงก่อสร้างเก่ียวกบัการชลประทานท่ีพบเป็นจ านวนมากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดแ้บ่งศึกษาระบบการจดัการน ้าของเมือง

ศรีมโหสถเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั 

ส่วนท่ี 1 ท าเลท่ีตั้งของเมืองศรีมโหสถกบัความสมัพนัธ์ของส่ิงก่อสร้างภายในคูเมืองและคนัดินดา้นทิศใต ้

ดว้ยลกัษณะตวัเมืองศรีมโหสถนั้นตั้งทแยงระหว่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตกเฉียงใตอ้ยู่บนพ้ืนปลายท่ีราบ

สูงโดยดา้นทิศใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ผลการตรวจวดัพ้ืนท่ีนั้นพบว่าแนวการวางตวัของเมือง

ท่ีทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจะสูงกวา่ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ดว้ยสภาพพ้ืนท่ีดงักล่าวเม่ือเกิดฝนตกในปริมาณมากน ้าจะ

ไหลลงมาสู่บริเวณตวัเมืองเป็นจ านวนมากเพราะพ้ืนท่ีของตวัเมืองตั้งอยู่บนปลายท่ีราบสูงขนาดใหญ่ (ภาพท่ี   4) ตวั

เมืองศรีมโหสถจะรับน ้าจากทิศใตท่ี้มีความสูงมากกว่า ชาวเมืองศรีมโหสถจึงไดท้ าการสร้างแนวคนัดินเพ่ือบงัคบัการ

ไหลหลากของน ้ าในฤดูฝนให้เขา้สู่ระบบคูเมืองโดยผ่านร่องน ้ าท่ีขุดข้ึนไว้

ระหว่างช่องแนวคนัดินเพ่ือให้ไหลลงสู่หนองแฟบท่ีอยู่ดา้นในคนัดินและ

เช่ือมต่อกบัคูน ้ าของตวัเมือง แลว้จึงส่งน ้าเขา้สู่ระบบคูเมือง  โดยในคูเมือง

ดา้นทิศใตมี้ส่ิงก่อสร้างท่ีจะท าใหก้ารไหลของน ้าเร็วยิ่งข้ึนโดยการสร้างผนงั

คูเมืองให้มีลกัษณะยื่นเขา้มาในคูเมืองเพียงคร่ึงเดียวของความกวา้งคูเมือง

และขดุลึกเขา้ไปดา้นในผนงัคนัดินจึงท าใหเ้กิดกระแสน ้าท่ีไหลแรงข้ึนและ

สามารถไหลไปไดท้ัว่ทั้งตวัเมือง (ภาพท่ี 5) เพ่ือใหน้ ้ าไหลเวียนไดท้ัว่ทั้งตวั

เมืองซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของกรมศิลปากรท่ีไดค้น้พบว่ามีการขุด

คูเมืองลึกลงไปดา้นทิศใตโ้ดยเฉล่ียท่ีประมาณ  4-8 เมตร ดา้นทิศเหนือลึก

ประมาณ 1-3 เมตร ดา้นตะวนัออกและตะวนัตกลึกประมาณ 3-6 เมตร17 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างระดบัใหคู้น ้ าเสมอ

กนัตลอดทั้งเมืองท่ีแตกต่างกบัลกัษณะพ้ืนท่ีของตวัเมืองท่ีดา้นทิศใตสู้งกวา่ทิศเหนือดงันั้นการขดุคูเมืองจึงมีจุดประสงค์

ใหแ้นวระดบัทอ้งคูเมืองตรงไม่ลาดเอียงเพ่ือรักษาใหน้ ้าไหลไปทัว่ถึงทั้งเมือง 

                                                           
16สมศักดิ์ ทองมูลเนือง, “การศึกษาสิ่งก่อสร้างด้วยดินที่เรียกวา่ ถนนโบราณภายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี” (สารนิพนธ ์ปรญิญาบัณฑิต คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531),53 
17พีรพน พิสณุพงศ์, ประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2535), 21. 
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ส่วนท่ี 2 คือระบบสระน ้าท่ีพบจ านวนมากในบริเวณตวั

เมืองและนอกตวัเมืองศรีมโหสถแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีดา้นบน

หรือพ้ืนท่ีบริเวณตวัเมืองศรีมโหสถนั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะพบ

ปัญหาในเร่ืองแหล่งน ้ า และไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากร

จ านวนมากท่ีอยู่อาศัย จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าน ้ าท่ีอยู่ใน

สระเหล่าน้ีเป็นน ้ าใต้ดินท่ีซึมลงไปจากผิวดินและขังตัวอยู่

ภายในชั้นดินมีระดบัข้ึนลงตามฤดูกาล ซ่ึงทราบไดจ้ากภาพถ่าย

ท่ีบนัทึกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ท าใหท้ราบว่าน ้ าท่ีขงัตวัอยู่ใน

บริเวณตัวเมืองศรีมโหสถนั้นจะลดระดับและไหลลงสู่ท่ีลุ่ม

ตลอดเวลาจนกระทัง่แห้งไปในช่วงฤดูแลง้18 เพราะสภาพพ้ืนท่ี

ดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกของเมืองดงละครมีความสูงมากกว่า

ดา้นทิศเหนือ นอกจากน้ีแลว้บ่อน ้ าขนาดเล็กจ านวนมากท่ีพบ

กระจายตวัโดยรอบเมืองศรีมโหสถ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใกล้

กับแนวคูน ้ าคันดินท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีการพบกลุ่มบ่อน ้ าโบราณจ านวนมากและพบการกระจายตัวของเนิน

โบราณสถานในบริเวณดงักล่าว (ภาพท่ี 4) หากพิจารณาจากแผนผงัของกรมศิลปากรพบว่ามีความเป็นไปไดอ้ย่างสูงท่ี

บ่อน ้าขนาดเลก็เหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัเนินโบราณสถานท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียงกบับ่อน ้า ซ่ึงอาจมีการอยู่อาศยัของผูค้น

จ านวนมากในบริเวณใกลบ่้อน ้า 

ลกัษณะภูมิประเทศของเมืองศรีมโหสถและลกัษณะทางธรณีวิทยาน ้าในบ่อน ้าจะหายไปอย่างรวดเร็วตาม
ฤดูกาลดังภาพถ่ายท่ีได้จากการส ารวจใน
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัในหน่ึงปี (ภาพท่ี 6) 
และหากพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีไม่มีต้นไม้เก็บกัก
ความช้ืนและพ้ืนท่ีต ่ากวา่มีระดบัน ้าใตดิ้นคอย
ช่วยดนัระดบัน ้าใตดิ้นบริเวณเมืองศรีมโหสถ
ไวต้ามหลกัการของน ้ าใต้ดิน19 ดงันั้นน ้ าใน
บ่อน ้ าจะลดระดับลงเกือบหมดตามฤดูกาล

ดงันั้นวิธีการท่ีจะท าให้น ้ าใตดิ้นคงระดบัอยู่ไดน้านกว่าระดบัน ้ าตามธรรมชาติคือการเก็บน ้ าไวใ้นท่ีลุ่มคลา้ยกบัการ
สร้างอ่างเก็บน ้าเพ่ือพยุงระดบัน ้าใตดิ้นใหไ้หลชา้ลง จากขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีพบความเป็นไปไดข้องระบบการกกั
                                                           
18Linsley, R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.L.H., Hydrology for Engineers, (U.S.A: McGraw-Hill Publishing, 1982), 87. 

19สายสุนีย ์พุทธาคุณเจริญ, วิศวกรรมอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2551), 204. 
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เก็บน ้าท่ีจะช่วยเพ่ิมระดบัน ้าใตดิ้นของเมืองศรีมโหสถใหอ้ยู่สูงได ้คือท่ี
ลุ่มดา้นทิศตะวนัออกของเมืองศรีมโหสถท่ีอยู่ดา้นหลงัคนัดินถนนพระ
รถ 

ส่วนท่ี 3 จากคนัดินระยะทางยาวท่ีพบในบริเวณท่ีลุ่มดา้น
ตะวันออกของเมืองศรีมโหสถพบได้สองส่วนคือคันดินท่ี 1 หรือท่ี
เรียกวา่ถนนพระรถ จากขอ้มลูการศึกษาในคร้ังน้ีและขอ้มูลในอดีตท าให้
ทราบวา่คนัดินน้ีอยูด่า้นหนา้พ้ืนท่ีลุ่มขนาดเลก็ท่ีเช่ือมต่อกบัท่ีลุ่มผืนใหญ่
แนวการวางตวักั้นน ้าท่ีไหลมาจากคลองท่ีช่ือว่าคลองน ้ าไหลซ่ึงไหลมา
จากท่ีสูงในดา้นทิศใตข้องเมืองศรีมโหสถและพ้ืนท่ีดา้นทิศใตข้องแนว
คนัดินเป็นพ้ืนท่ีลุ่มโอบลอ้มดว้ยพ้ืนท่ีสูงดงันั้นจึงสามารถเก็บน ้ าไวไ้ด้
หากมีการปิดทางน ้า โดยท่ีคนัดินโบราณน้ีเช่ือมระหว่างเมืองศรีมโหสถ
และเนินดินบา้นเกาะสมอ จึงสอดคลอ้งกบัระบบน ้าในสระต่างๆท่ีกล่าว
ไวแ้ลว้ในส่วนท่ี 2 และน ้าท่ีเกบ็ไวใ้นบริเวณน้ียงัสามารถปล่อยออกมาใช้
ในการเกษตรกรรมไดใ้นช่วงฤดูแลง้ คนัดินท่ี 2 หรือถนนนางอมรเทวี
เป็นคนัดินท่ีออกจากเนินดินบา้นโคกขวางท่ีมีแหล่งโบราณสถานอยู่หลายท่ี และตั้งอยู่ใกลก้บัแม่น ้าปราจีนบุรี (ภาพท่ี 
7) แต่ปลายของคนัดินน้ีดา้นตะวนัตกไม่มีการเช่ือมต่อกบัสถานท่ีใดมีเพียงสถานท่ีลุ่มต ่าท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่าหนอง
ขนัหมากตามเร่ืองเล่าท่ีสืบต่อกนัมา20 จึงมีความเป็นไปไดท่ี้คนัดินแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือตอ้งการใชใ้นการบงัคบัน ้าใหไ้หล
ลงสู่ท่ีลุ่มหนองขนัหมากอนัเช่ือมต่อกบัท่ีลุ่มขนาดใหญ่ดา้นทิศเหนือของเมืองศรีมโหสถเพ่ือใหน้ ้ าเหล่านั้นมาหล่อเล้ียง

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลการศึกษา ท่ีผ่านมาในเ ร่ืองหน้า ท่ีของคันดิน
ดงักล่าว21แต่ก็มีขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองแนวแม่น ้ าปราจีนท่ี
อาจขยายตัวเขา้มาถึงบริเวณแนวคันดินท่ี 2 จากการพบ
ทรายบริเวณหลุมเจาะทดสอบท่ีอยู่บริเวณติดกับท่ีราบ
ติดต่อไปจนถึงแม่น ้ าปราจีนบุรีซ่ึงทรายเหล่าน้ีพบไดจ้าก
การพดัพาของแม่น ้ าไปตามล าน ้ ารวมทั้งบริเวณพ้ืนท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้า22 (ภาพท่ี 8) 

ผลจากการเก็บขอ้มูลตวัอย่างดินในส่ิงก่อสร้างท่ี
เรียกว่าคนัดินโบราณทั้งสองแห่งนั้น ไดผ้ลท่ีแตกต่างใน
เร่ืองชนิดของดินอย่างชัดเจนในหลุมท่ี 2 ซ่ึงเป็นหลุมท่ี

                                                           
20ศรีศักร วัลลิโภดม, “อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก, ดงศรีมหาโพธิ์กับการด าเนินงานโบราณคดี,” ศิลปวัฒนธรรมฉบับพเิศษ, (2545): 67. 
21สุจิตต์ วงษ์เทศ, วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต าบลโคกปบี อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จงัหวัดปราจีนบุร ี(พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2511), 16. 
22สิน สินสกุล, “การจัดการทรัพยากรทรายของประเทศไทย” (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ, กรมทรัพยากรธรณี), 2540, 1.  
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เจาะอยูใ่กลก้บัชุมชนโคกขวางและอยูใ่กลก้บัแนวแม่น ้าปราจีนบุรี ผลของดินท่ีไดน้ั้นเน้ือดินเป็นลกัษณะดินทรายส่วน
ใหญ่และในชั้นล่างสุดเป็นดินตะกอนสีเทา ซ่ึงแตกต่างกบัผลท่ีไดจ้ากหลุมเจาะอ่ืน ๆ ซ่ึงในชั้นบนจะเป็นดินเหนียวและ
ชั้นล่างเป็นดินลูกรัง ผลของการทดสอบทางกายภาพและเคมีของดินในคร้ังน้ีแปลความไดว้่า ในอดีตการขยายตวัของ
แม่น ้าปราจีนบุรีมีการพดัพาตะกอนมาถึงในบริเวณแนวคนัดินท่ี 2  เม่ือระดบัน ้าสมยัโบราณมีระดบัท่ีสูงและไดมี้การ
น าพาดินทรายมาทบัถมในบริเวณแนวคนัดินนั้น เม่ือเปรียบเทียบผลจากลกัษณะดินทั้งส่ีหลุมแลว้จะเห็นความแตกต่าง
ท่ีชดัเจนวา่ดินในชั้นล่างสุดของหลุม 1 3 และ 4จะเป็นดินดินเหนียวและชั้นล่างเป็นลูกรัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะทาง
ธรณีวิทยาของเมืองศรีมโหสถท่ีตั้งอยู่บนเนินลูกรังขนาดใหญ่จึงมีการพดัพาดินลูกรังจ านวนมากออกจากท่ีสูงลงสู่ท่ี
ราบลุ่มดา้นล่างเป็นจ านวนมากแต่ผลของหลุมเจาะท่ี 2 นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในชนิดของดินซ่ึงเป็นทรายท่ี
พบไดจ้ากการพดัพาของล าน ้ าหรือตามท่ีราบของล าน ้ า23 และความแตกต่างน้ีอาจเป็นการขยายตวัของแม่น ้ าในอดีต
ดงันั้นแนวคนัดินท่ี 2 หรือถนนนางอมรเทวีมีหนา้ท่ีกั้นน ้ าไม่ให้ไหลออกสู่แม่น ้ ามากเกินไปและเปล่ียนทิศทางน ้ าให้
ไหลไปทางตะวนัตกลงสู่ท่ีลุ่ม ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศของแม่น ้าปราจีนบุรีท่ีอยู่ใกลท้ะเลและไดรั้บอิทธิพลของน ้าข้ึน-
น ้าลง แมก้ระทัง่ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีลุ่มใกลเ้คียงตวัเมืองโบราณศรีมโหสถและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในอ าเภอศรีมหาโพธ์ิยงัไดรั้บ
ผลกระทบในเร่ืองอุทกภยัเป็นประจ า24  

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละหนา้ท่ีหลกัของคนัดินโบราณถนนพระรถและนาง
อมรเทวีว่าเป็นคนัดินเพ่ือใช้ในการชลประทาน โดยคนัดินท่ี 1เป็นเข่ือนกั้นน ้ าท่ีจะเก็บน ้ าไวใ้นลกัษณะอ่างเก็บน ้ า
เพ่ือใหน้ ้ านั้นสามารถหล่อเล้ียงระบบการเกษตรในบริเวณท่ีราบลุ่มดา้นทิศเหนือไดส่้วนคนัดินท่ี 2 เป็นคนักั้นน ้ าหรือ
บงัคบัน ้ าไม่ให้น ้ าไหลออกสู่แม่น ้ าปราจีนบุรี โดยบงัคบัให้น ้ านั้นอยู่ในท่ีลุ่มดา้นตะวนัตกหรือบริเวณท่ีช่ือว่าหนอง
ขนัหมากและเช่ือมต่อกบัท่ีลุ่มขนาดใหญ่ดา้นเหนือของเมืองศรีมโหสถ 

ผลของการวิเคราะห์ตวัอยา่งดินนั้นท าใหท้ราบวา่ดินในบริเวณท่ีลุ่มศรีมโหสถส่วนใหญ่มีสภาพความเป็น
กรดปานกลางถึงมาก แต่เม่ือพน้ชั้นดินเหนียวลงไปกลบัพบว่ามีความเป็นกรดนอ้ยลง ค่าความเค็มในดินนั้นกลบัพบ
กระจายทัว่ไปทุกหลุม เพียงแต่การพบเกลือในแต่ละหลุมนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คือในหลุมเจาะ Auger ท่ี 1 ,3, 4 
จะมีค่าเกลือเฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูงแต่ไม่ถือวา่ดินเคม็ ในทุกชั้นดินจะมีเกลือผสมอยู่แมว้่าบางชั้นจะพบค่าท่ีสูงกว่าปรกติแต่
เม่ือเทียบกบัชั้นดินอ่ืนท่ีมีเกลืออยูแ่ลว้จึงไม่แตกต่างกนัมากนกั หลุมเจาะ Auger ท่ี 2 นั้นมีความแตกต่างคือ จะมีเกลือต ่า
ในบางชั้นและเพ่ิมข้ึนสูงในบางชั้นโดยไม่มีการไล่ระดบัค่าความเคม็แต่ช่วงห่างของชั้นดินท่ีมีค่าเกลือสูงสุดนั้นจะมีชั้น
ดินคัน่ 4 ชั้นเท่ากนั นอกจากน้ีชนิดของดินกมี็ความแตกต่างกบัหลุมเจาะอ่ืน ๆ จึงอาจตีความวา่ดว้ยลกัษณะดินท่ีเป็นดิน
ทรายในชั้นบน และดินตะกอนในชั้นล่างหลุมท่ี 2 น้ีอยู่ในบริเวณท่ีแม่น ้ าปราจีนขยายตวัและมีการหนุนของระดบัน ้ า
เม่ือเกิดน ้าข้ึนและน ้าลง จึงเกิดการตกคา้งของเกลือท่ีอาจมาจากน ้ากร่อยท่ีหนุนสูงและมีการชะลา้งออกไปเม่ือน ้าลงซ่ึง
แตกต่างกบัหลุมเจาะอ่ืนๆ ท่ีมีระดบัของเกลือท่ีคงท่ีมากกวา่ 

ระบบการจัดการน า้ของเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี : ผลการศึกษาลกัษณะท่ีตั้งของเมืองพระรถในคร้ังน้ี 
                                                           
23เร่ืองเดียวกัน, 3. 
24สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี, พืน้ที่เสี่ยงภยัจังหวดัปราจีนบุรี, เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.prachin.tmd.go.th/aear.htm. 
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พบวา่ท่ีตั้งเมืองนั้นตั้งอยู่ในบริเวณเนินดินขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงเฉล่ียจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 9-10 เมตรจากการตรวจวดัประกอบกบัแผนท่ีของ
กรมแผนท่ีทหารซ่ึงไม่สูงจากพ้ืนท่ีโดยรอบมากนัก (ภาพท่ี 9) บริเวณ
โดยรอบเป็นท่ีราบลุ่มท่ีมีแนวลาดเทจากเทือกเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
และลาดเทลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีสูงทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นเทือกเขาบรรทดัและมีล าน ้าหลายสายไหลผ่านไปออก
สู่อ่าวไทย 

ดว้ยสภาวะดงักล่าวเมืองพระรถจึงไม่พบกบัสภาวะปัญหาในเร่ือง

ของแหล่งน ้ามากนกัจากการสันนิษฐานในเร่ืองภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยจึง

สามารถท่ีจะน าน ้ าจากล าคลองท่ีอยู่ใกล้และไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศ

ตะวนัออกคือคลองสระกลาง ซ่ึงเป็นคลองท่ีขุดเช่ือมระหว่างคลองเมืองและคลองศาลาแดงโดยเร่ิมขุดแยกจากคลอง

เมืองผา่นเขา้มาภายในตวัเมือง ท่ีคูเมืองดา้นตะวนัออกเฉียงใตไ้หลผ่านกลางเมืองไปรวมกบัคลองศาลาแดงท่ีบา้นดอน

ทอง ล าคลองเส้นน้ีจึงมีหนา้ท่ีเติมน ้ าให้กบัคูเมืองของเมืองพระรถ นอกจากน้ีขอ้มูลในเร่ืองสระน ้ าสามารถพบไดใ้น

เมืองพระรถเพียงสองแห่งคือสระฆอ้ง และหนองศาลาซ่ึงเป็นสระน ้าโบราณท่ีมีขอ้มูลว่ามีน ้ าตลอดทั้งปีแมก้ระทัง่ใน

หนา้แลง้ จึงสอดคลอ้งกบัการเจาะ Auger หรือสวา่นเจาะดินท่ีเม่ือท าการเจาะลงไปเพียง 1 เมตรจึงเร่ิมมีน ้าใตดิ้นซึมเขา้

มาอนัแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัน ้าใตดิ้นท่ีมีระดบัท่ีสูงประกอบกบัผลการศึกษาดว้ยภาพถ่ายทางอากาศเก่าท่ีพบแนวระลอก

คล่ืนของตะกอนดินรอบบริเวณเมืองพระรถ ท่ีเกิดจากน ้าหลากอนัเป็นตวัแสดงถึงการไหลหลากของน ้าตามธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าระดบัท่ีตั้งของตวัเมืองพระรถจะอยู่ไม่สูงจากระดบัน ้ าทะเลมากนกัแต่ดว้ยสภาพพ้ืนท่ี

โดยรอบเป็นท่ีราบลาดเทลงสู่ทะเลอ่าวไทยจึงท าให้น ้ า

ปริมาณมากในหน้าน ้ าหลากสามารถระบายลงสู่ทะเลได้

อยา่งสะดวก (ภาพท่ี 10) 

  ผลจากการเจาะหลุมทดสอบเพ่ือเก็บตวัอย่างดิน 

ไดแ้สดงให้เห็นชดัในเร่ืองของระดบัน ้ าใตดิ้นท่ีอยู่กบัชั้น

ทรายท่ีพบในหลุมเจาะท่ี 1 ถึง 3 ซ่ึงทรายเหล่าน้ีน่าท่ีจะเกิด

การพดัพามากบักระแสน ้ าในสมยัโบราณเพราะลกัษณะ

ของเมด็ทรายมีลกัษณะท่ีหยาบเมด็ใหญ่ ซ่ึงมีความแตกต่าง

จากทรายท่ีเกิดจากทรายทะเล25และค่าความเค็มท่ีวดัไดจ้าก
                                                           
25สิน สินสกุล, “การจัดการทรัพยากรทรายของประเทศไทย” (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ, กรมทรัพยากรธรณี), 2540, 6. 
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ในบริเวณชั้นทรายน้ีมีระดบัท่ีสูง จึงอาจสันนิษฐาน

ไดว้า่ดินในบริเวณเมืองพระรถน้ีคงจะมีการสะสมตวั

ของแร่ธาตุต่าง ๆอยู่ในดินเป็นจ านวนมาก และอาจมี

การเช่ือมโยงของระบบน ้ าใตดิ้นในบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความเค็มของเกลือสะสมอยู่ จากการศึกษาวิเคราะห์

รูปแบบแนวคนัดินรอบเมืองพระรถและแนวคนัดิน

รูปส่ีเหล่ียมดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องเมืองนั้น ใน

เร่ืองอายุสมยัของแนวคนัดินรูปส่ีเหล่ียมทางดา้นทิศ

เหนือและทิศใตน้ั้นไม่มีขอ้มลูหลกัฐานในเร่ืองอายุสมยัการสร้างอย่างแน่ชดัจึงอาจสันนิษฐานในเบ้ืองตน้ว่ามีการสร้าง

หลงัจากสร้างคนัดินก าแพงเมืองเสร็จแลว้ เพราะรูปแบบการก่อสร้างนั้นแตกต่างกนัโดยมีการสร้างแนวคนัดินเพียงสาม

ดา้นเท่านั้นโดยดา้นในสุดไดอ้าศยัคนัดินเดิมของก าแพงเมืองเป็นแนวดา้นในเหมือนกนัทั้งทิศเหนือและทิศใต ้(ภาพท่ี 

11) จากการเปรียบเทียบขอ้มลูการศึกษาการชลประทานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆพบวา่แนวคนัดินดงักล่าวมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้

ในการกกัเกบ็น ้า โดยพิจารณาจากแหล่งน ้าท่ีพบในตวัเมืองนั้นมีเพียงสองแห่งคือสระฆอ้งและหนองศาลา ซ่ึงมีปริมาณ

น ้าท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัขนาดของเมืองหรืออาจมีความตอ้งการน ้ามากข้ึนในภายหลงั และประกอบกบัระดบัน ้าใตดิ้นใน

บริเวณนั้นมีความสูงจึงสามารถท่ีพยุงใหน้ ้ าภายในสระนั้นรักษาระดบัอยู่ไดซ่ึ้งวิธีการแบบน้ีพบไดใ้นพ้ืนท่ีแถบอินเดีย

ตอนใตบ้ริเวณรัฐอานธรประเทศ (Andhara Pradesh) และทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) ท่ีใชก้ารสร้างคนัดินเพ่ือกกัเก็บน ้ า

ในช่วงปลายฤดูน ้าหลากโดยการสร้างคนัดินเป็นลกัษณะต่าง ๆ ตามภูมิประเทศท่ีจะสามารถเก็บกกัน ้าเพ่ือไวใ้ชใ้นยาม

หนา้แลง้26 

ในการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะภูมิประเทศและวิธีการจดัการน ้ าของเมืองโบราณทั้ง 3 เมืองนั้นไดข้อ้สรุป

ท่ีว่าในแต่ละเมืองไม่มีความเหมือนกนัเลยในเร่ืองขนาดของเมือง ลกัษณะท่ีตั้งและระบบท่ีใชใ้นการจดัการน ้าแต่ส่ิงท่ี

คลา้ยกนัคือการใชบ่้อหรือสระน ้าในการกกัเก็บน ้าเพ่ือไวใ้ชใ้นยามหนา้แลง้ แต่ในปัจจุบนัเมืองท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสูงคือเมือง

ดงละคร และเมืองศรีมโหสถนั้นบ่อน ้ าท่ีมีการขุดไวไ้ม่สามารถท่ีจะเก็บน ้ าไดใ้นช่วงฤดูแลง้จึงสันนิษฐานจากขอ้มูล

เร่ืองระดบัน ้าใตดิ้นในปัจจุบนัท่ีมีระดบัท่ีต ่ากวา่ในอดีตมาก เม่ือน าขอ้มลูเร่ืองการศึกษาระดบัน ้าทะเลโบราณในอดีตมา

ประกอบการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหผ้ลการสนันิษฐานนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกนัท่ีระดบัการขุดบ่อน ้าของเมืองโบราณ

บนพ้ืนท่ีสูงนั้นสร้างข้ึนมาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะภูมิอากาศในสมยัทวารวดีและสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่บริเวณท่ีลุ่ม

                                                           
26J. Stargardt. Satingpra I : The Environmental and Economic Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 
1983). 186. 
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ภาคกลางเป็นท่ีลุ่มชุ่มน ้าบริเวณกวา้ง27จึงส่งผลใหร้ะดบัน ้าใตดิ้นอยูสู่งระบบการจดัการน ้าในพ้ืนท่ีศึกษาจึงจะท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพได ้

ในดา้นทกัษะและความรู้ในการสร้างส่ิงก่อสร้างในการจดัการน ้ านั้น การศึกษาการชลประทานในประเทศ

อินเดียและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไดพ้บหลกัฐานในเร่ืองจารึกในพ้ืนท่ีก่อสร้างต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชลประทานท่ีจะบ่งบอกช่ือ

ผูส้ร้างและจุดประสงค์การสร้างนั้น นอกจากน้ีแนวคิดในการสร้างส่ิงก่อสร้างทางชลประทานไดถู้กบนัทึกในคมัภีร์

โบราณของผูป้กครองท่ีเรียกวา่ คมัภีร์อรรถศาสตร์ (Arthasastra) ท่ีมีขอ้ก าหนดในการเป็นผูน้ าท่ีดีตอ้งมีการสร้างระบบ

ชลประทานเพ่ือประชาชนภายใตก้ารปกครอง กษตัริยห์รือพราหมณ์ตอ้งศึกษาคมัภีร์ ปาทานศาสตร์ (Pathas-Sastra) ซ่ึง

เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการสร้างระบบชลประทาน28เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลหลกัฐานท่ีพบ

ในประเทศไทยพบว่าการศึกษาเก่ียวกบัสมยัทวารวดีนั้นมีระบบกษตัริย ์รัฐท่ีมัน่คง และ การศาสนา ลว้นท่ีจะไดรั้บ

อิทธิพลมาจากชาวอินเดียโบราณ29 ส่วนในพ้ืนท่ีศึกษานั้นยงัขาดเพียงหลกัฐานดา้นจารึกในบริเวณท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างทาง

ชลประทานท่ียงัไม่มีการคน้พบ แต่ในพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนของประเทศไทยพบจารึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชลประทาน 2 แห่งคือ 

จารึกช่องสระแจง30 และจารึกเขาพระนารายณ์31ซ่ึงจารึกทั้งสองหลกัน้ีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ีใกลเ้คียงกบั

อายุเมืองในช่วงสมยัทวารวดี ถึงแมใ้นพ้ืนท่ีศึกษาจะยงัไม่พบจารึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชลประทาน แต่ก็สามารถท่ีจะ

สันนิษฐานจากหลกัฐานอ่ืน ๆ ไดว้่าเมืองในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 3 แห่งน้ีลว้นท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดองค์ความรู้เดียวกนั 

หลกัฐานทางศิลปะ ศาสนา ฯลฯ ลว้นเช่ือมโยงอารยธรรมทวารวดีกบัอินเดียอย่างแนบแน่นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูค้นท่ี

อยูอ่าศยัในบริเวณเมืองศรีมโหสถ เมืองดงละครและเมืองพระรถจะน ารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชาวอินเดียในบริเวณ

ลุ่มน ้ ากฤษณา มาเป็นตน้แบบและแนวคิดในการสร้างรูปแบบเมืองของตน ตามการพฒันาทางสังคมท่ีใหญ่ข้ึนและมี

รูปแบบสงัคมท่ีชดัเจนจึงมีการสร้างส่ิงก่อสร้างและจดัการทรัพยากรน ้าตามความกดดนัทางสังคมท่ีตอ้งการน ้ามากข้ึน 

การสร้างระบบการจดัการน ้าท่ีใหญ่และซบัซอ้นดงัเช่นท่ีพบไดใ้นเมืองศรีมโหสถ เป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงขนาดของ

เศรษฐกิจของเมืองศรีมโหสถ ท่ีมีขนาดใหญ่โตกวา่เมืองดงละคร และเมืองพระรถ และน่าท่ีจะมีความส าคญักว่าในดา้น

อ่ืนเช่นกนัจึงมีก าลงัทางทรัพยากรต่างๆ มาใชส้ร้างส่ิงก่อสร้างทางชลประทานได ้ 

                                                           
27  ตรงใจ หุตางกูร, อู่ทองเป็นเมืองชายฝัง่ทะเลจริงหรือ? สาระสังเขปจากเรณูวิทยาและเรดิโอคาร์บอน, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://sac.or.th/databases /archaeology/sites/default/files/article/files/U-Thong%20palynology.pdf 
28  Srinivasan. T.M., “A brief account of the ancient irrigation engineering systems prevalent in south India,” In National Comission 
for the Compilation of History of Sciences of India. (New Delhi: Bahadur Shah Zafar Marg, 1994), 320-321. 
29 ผาสุข อินทราวธุ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542), 202-213. 
30 ประสาร บุญประคอง, “ค าอ่านศิลาจารึกอักษรอินเดียใต้ภาษาสันสฤต ได้มาจากช่องสระแจง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุร,ี” ศิลปากร 12, 1 
(พฤษภาคม 2511), 78. 
31  ยอร์ช เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่2 จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว ้(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2504), 34-35. 
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 การเลือกต าแหน่งท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศของแต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัเหตุผลและ

ปัจจยัท่ีเลือกบริเวณนั้น ๆ ในการตั้งเมือง เช่นเหมาะสมต่อการติดต่อคา้ขาย อยู่ใกลแ้หล่งทรัพยากรหรืออยู่สูงจากระดบั

น ้าท่วมถึง แต่ส่ิงท่ีชาวทวารวดีน ามาใชเ้พ่ือแกปั้ญหาในเร่ืองทรัพยากรน ้านั้นคือความรู้ในดา้นการชลประทานท่ีไดรั้บ

มาจากชาวอินเดียแลว้น ามาใชใ้นการจดัการน ้าและแกปั้ญหาการขาดแคลน 
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ยุทธวิธีการรับมือและการเปลยีนแปลงการใช้พนืทีของผู้ติดเชือเอชไอว/ีเอดส์ ในอาํเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
Coping Strategies and a Change of Spaces of HIV/AIDS Infected People in 
San Pa Tong District, Chiang Mai Province 

 

ผู้วิจัย อโณทยั  กอ้นแกว้ ผูว้จิยั, ผศ.ดร.ลิวา  ผาดไธสง-ชยัพานิช  

สาขาวชิา ภูมิศาสตร์  สถาบนัการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคัดย่อ 

 แมว้า่การระบาดของเอชไอวหีรือเอดส์จะเขา้มาสู่ประเทศไทยเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษและ

มีการเปลียนแปลงรูปแบบของการติดเชือไปยงัประชากรกลุ่มเสียงทีมีความหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน 

แต่งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการรับมือของผูติ้ดเชือเอชไอว/ีเอดส์โดยใชแ้นวคิดทางภูมิศาสตร์การแพทย ์ยงัมี

อยู่ค่อนขา้งจาํกดั โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงภูมิศาสตร์จุลภาค (Microgeography) การศึกษาครังนีจึงมี

วตัถุประสงค์ในการศึกษายุทธวิธีการรับมือและการเปลียนแปลงการใช้พืนทีของผู ้ติดเชือเอชไอวี 

ในอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างอายุ 20 ปีขึนไปทีเป็นผูติ้ดเชือเอชไอวี 

จาํนวนทงัสิน 28 โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูติ้ดเชือ  

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูติ้ดเชือเอชไอวมีีทศันคติ พฤติกรรมและรูปแบบการยอมรับต่อการเป็นโรค

ทีแตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นองค์กรทางสาธารณสุขเป็นปัจจยัทีมีส่วนสําคญัต่อทศันคติและความเขา้ใจ 

ทีถูกตอ้งเกียวกบัโรค สําหรับการเปลียนแปลงการใชพื้นทีนนั พบว่า ผูติ้ดเชือทุกรายมีการใช้พืนทีทีต่าง

ออกไปเมือเทียบกบัก่อนการติดเชือ ทงัการใชพื้นทีภายในบา้นและนอกบา้น รวมถึงการใชพื้นทีทางสงัคม 

ผลจากการศึกษาครังนี ทาํใหเ้ขา้ใจถึงยุทธวธีิในการรับมือกบัการเป็นโรคและการเปลยีนแปลงการใชพื้นที

ของผูติ้ดเชือเอชไอว ีอนัจะนาํไปสู่ความเขา้ใจและยอมรับกลุ่มผูติ้ดเชือในสังคมทีมากขึน รวมถึงการนาํไป

ประกอบการวางแผนของหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการวางแผน 

ดา้นการใช้พืนทีในทุกระดบั  

 

คําสําคัญ : ยุทธวธีิการรับมือ การเปลียนแปลงการใชพื้นที ผูติ้ดเชือเอชไอว ีเอดส์ เชียงใหม่ 
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Abstract 
 Although HIV/AIDS has spread into Thailand for almost three decades 
and the risk population groups has been changed in a more diverse and complex 
patterns, the research on the coping strategies of the HIV/AIDS infected people by 
using approach in medical geography has been limited, particularly in microgeography. 
Therefore, the objective of this study is to study the coping strategies and a change of 
spaces of HIV/AIDS infected people in San Pa Tong district, Chiang Mai province. 
The study population are 28 HIV/AIDS infected people aged 20 years or more. Data 
are collected by using in-depth interviews. Results showed that HIV infected people 
have different attitudes, behaviors, and the pattern of acceptance. One of the important 
factors is the role of health institution that affects proper attitudes and understanding 
of the disease. For the change of spaces, it was found that all of the infected people 
have used spaces in different ways, compare to the way they used before infected, 
both in physical spaces, inside and outside their house, and social spaces. Findings 
from this study help to understand more about the coping strategies and the change of 
spaces of HIV infected people. This would lead to the more understanding and 
acceptance of infected group in a society as well as help in planning for public health 
institutes, and other institutes responsible for space/area planning at all levels.   

 
Keywords : Coping strategies, Change of spaces, HIV, AIDS Infected people, Chiang Mai 
 

บทนํา 

ประเทศไทยมีการระบาดของเอชไอวหีรือเอดส์เป็นเวลาเกือบสามทศวรรษแลว้ และมีการ

เปลียนแปลงรูปแบบของการติดเชือไปยงัประชากรกลุ่มเสียงทีมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึน 

โดยในปัจจุบนัพบการระบาด และมีผูติ้ดเชือเอชไอวแีลว้ 1.1 ลา้นคน ในแต่ละวนัมีผูติ้ดเชือเพิ มขึนเฉลีย 

27 คน หรือไม่ตาํกว่าชวัโมงละ 1 คน อีกทงัรูปแบบการถ่ายทอดเชือเอชไอวีนนั ได้เปลียนแปลงไป 

เมือเทียบกบัสิบปีทีแลว้ คือ พบการติดเชือจากคู่ครองเพิมมากขึน โดยใน พ.ศ. 2554 พบจาํนวนผูติ้ดเชือ  

1 ใน 3 จากคู่ครอง (สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2555) อีกทงัการติดเชือเอชไอวนีนัไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได ้ผูติ้ดเชือเกิดความเครียด วิตกกังวล อาจส่งผลให้ไม่ยอมรับความจริง นอกจากนี 

ความเจ็บป่วยทีเกิดขึน ยงัมีผลทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอาจเปลียนแปลงไป มีการพึงพาคนอืน

มากยิงขึน เกิดความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเองลดลง ขาดความเชือมนัในตนเอง ตลอดจนอาจส่งผลให ้

ผูติ้ดเชือไม่สามารถปฏิบติังาน หรือดาํรงหน้าทีต่าง ๆ ในสังคมไดเ้ช่นเดิม ประสิทธิภาพในการทาํงาน

ลดลง และตอ้งหยุดหรือลาออกจากงาน ทาํให้ขาดรายได ้ในขณะทีผูติ้ดเชือ กลบัตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่าย 

เพือรักษาพยาบาลตนเองเพิมขึน (นงนุช เชาวน์ศิลป์, 2540) แต่ในปัจจุบนั มีการเปิดโอกาสยอมรับและ

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกบัผูติ้ดเชือได ้โดยมีการอบรมให้ความรู้ การผลกัดนัช่วยเหลือจากรัฐบาล  

และองคก์รเอกชนต่าง ๆ  
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อาํเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่นัน มีรายงานพบผู้ติดเชือ ตังแต่พ.ศ. 2531 และ

โรงพยาบาลสันป่าตอง ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเฝ้าระวงัและรวบรวมขอ้มูลผูติ้ดเชือเอดส์ ตงัแต่เดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา ต่อมาใน พ.ศ. 2536-2539 อาํเภอสันป่าตอง มีสถิติผูติ้ดเชือและผูป่้วยเอดส์เป็นอนัดบั

หนึงของจงัหวดัเชียงใหม่ ซึงถือไดว้า่มีสถิติสูงสุดของประเทศไทยในขณะนนั ทาํใหท้างอาํเภอสันป่าตอง

มีนโยบายเชิงรุกในการจดัการเกียวกบัโรคเอดส์ จึงทาํการจดัตงัคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสันป่าตอง สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอสันป่าตอง และสถานี

อนามยัในอาํเภอสันป่าตอง มีการจดัการอบรมให้ความรู้ โดยมีการเชิญวิทยากร ทงัแพทย์ เจ้าหน้าที

สาธารณสุข รวมทงัผูติ้ดเชือซึงมาร่วมเป็นวทิยากรพิเศษในการบรรยาย เพือใหผู้ติ้ดเชือยอมรับและเปิดเผย

ตวัตน รวมถึงใหค้วามรู้กบัตวัผูติ้ดเชือเองและคนในสังคม อีกทงัยงัช่วยสนบัสนุนในการจดัตงักลุ่มชมรม

ผูเ้ชือเอชไอว ีเพือใหผู้ติ้ดเชือไดมี้สถานทีพบปะพูดคุย และมีส่วนร่วมมากขึนในการรับมือกบัเชือเอชไอวี

ในร่างกายของตนเอง ซึงแต่ละคนจะมียุทธวธีิในการรับมือทีแตกต่างกนัออกไป เพือให้ตนเองมีกาํลงัใจ

ในการดาํรงชีวติต่อไปได ้สําหรับในดา้นการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือเอชไอว ีโดยใชแ้นวคิด

ทางภูมิศาสตร์การแพทย์ถือเป็นเรืองใหม่ในการศึกษา ซึงผู ้ติดเชือแต่ละคนจะมีพฤติกรรมและ 

การเปลียนแปลงการใชพื้นทีแตกต่างขึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  

จากความสําคญัข้างต ้นจึง เป็นทีมาของงานวิจยั นี ทีมุ่งทาํความเข้าใจถึงยุทธวิธีใน 

การรับมือกบัการเป็นโรคและการเปลียนแปลงการใช้พืนทีของผูติ้ดเชือเอชไอวี ว่าเมือผูติ้ดเชือรับรู้ว่า

ตนเองติดเชือแลว้ มีการเปลียนแปลงทศันคติ พฤติกรรมและรูปแบบการยอมรับต่อการเป็นโรคทีแตกต่าง

กนัอย่างไร มีปัจจยัดา้นใดทีมีส่วนสําคญัต่อทศันคติ และความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัโรค และผูติ้ดเชือ 

มีการเปลียนแปลงการใชพื้นทีทีต่างออกไปเมือเทียบกบัก่อนติดเชืออย่างไร ทงัการใช้พืนทีภายในบา้น

และนอกบา้น รวมถึงการใช้พืนทีทางสังคม ซึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจและยอมรับกลุ่มผูติ้ดเชือในสังคม 

ทีมากขึน รวมถึงการนาํไปประกอบการวางแผนของหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขและหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนดา้นการใชพื้นทีในทุกระดบั 

 

วัตถุประสงค์ 

เพือศึกษายุทธวธีิการรับมือและการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือเอชไอวี ในอาํเภอ

สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษานีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพือศึกษาถึงยุทธวิธีการรับมือและการเปลียนแปลง 

การใชพื้นทีของผูติ้ดเชือเอชไอว ีซึงมีขอบเขตพืนทีศึกษา คือ อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ (รูป 1) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2209 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
รูป 1 พืนทีศึกษา 
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ด้านขอบเขตประชากร จะศึกษาประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มของผู ้ติดเชือเอชไอว ี 

ทงัเพศชายและเพศหญิง และเป็นสมาชิกกลุ่มผูป่้วยในชมรมใจเขาใจเรา ของอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดั

เชียงใหม่ ทีมีอายุตงัแต่ 20 ปีขึนไป จาํนวนทงัสิ น 271 คน และยงัคงมีชีวิตอยู่ในพืนที โดยเลือกการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง หาผูติ้ดเชือทุกตาํบลตามความเหมาะสม โดยจะทาํการติดต่อผูน้าํกลุม่ชมรมใจเขาใจเรา 

และหมอบหมายให้ผูน้าํกลุ่มไปประสานกบัผูติ้ดเชือภายในกลุ่ม เพือหาผูติ้ดเชือทีให้ความร่วมมือและ

สามารถทาํการเปิดเผยขอ้มูลได ้ซึงจะทาํการให้โควตาในอตัราร้อยละ 10 ในแต่ละตาํบล เพือทีจะให้

ขอ้มูลทีไดรั้บมีการกระจายเชิงพืนที และครอบคลุมพืนทีศึกษาเนืองจากเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาํใหไ้ด้

ผูติ้ดเชือทีตอ้งสัมภาษณ์ จาํนวนทงัสิน 28 คน ดงันี 

 

ตารางที 1 รายละเอียดผูติ้ดเชือทีทาํการสัมภาษณ์ 

ลําดับ ตําบล ชาย หญิง รวม 

1 ยุหวา่ -  4 4 

2 ทุ่งตอ้ม - 3 3 

3 บา้นกลาง - 3 3 

4 บา้นแม 1 1 2 

5 มะขนุหวาน 1 1 2 

6 ทุ่งสะโตก 2 2 4 

7 สันกลาง 2 - 2 

8 ท่าวงัพร้าว - 1 1 

9 แม่ก๊า -  2 2 

10 มะขามหลวง 2 1 3 

11 นาํบ่อหลวง 1 1 2 

รวม 9 19 28 

 

โดยการศึกษา จะทาํการศึกษาใน 2 ส่วน ในส่วนแรก จะทาํการศึกษาถึงยุทธวธีิในการรับมือ

ในดา้นต่าง ๆ ของผูต้ิดเชือเอชไอวี ซึงจะทาํการศึกษาโดยการทาํแบบสอบถามแบบนาํสัมภาษณ์  

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การเยียมบา้น การสนทนากลุ่ม การบนัทึกเทป  

โดยนาํมาขอ้มูลนนัมาสรุปผล และวเิคราะห์ถึงวิธีการรับมือต่อโรคในดา้นทศันคติของผูติ้ดเชือเอชไอวี 

และการเปลียนแปลงทางดา้นพฤติกรรม เพือสรุปถึงยุทธวิธีการรับมือ และในส่วนที 2 จะการศึกษาถึง 

การเปลียนแปลงการใช้พืนที ซึงนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาในส่วนแรกมาวิเคราะห์ร่วมดว้ย เนืองจาก
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ยุทธวิธีการรับมือจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม และการเปลียนแปลงพฤติกรรมดงักล่าว  

ทาํใหท้ราบถึงการเปลียนแปลงการใช้พืนทีของผูติ้ดเชือเอชไอวี โดยจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง ดว้ยการทาํแบบสอบถามแบบนาํสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม การเยียมบา้น การสนทนากลุ่ม การบนัทึกเทป เช่นเดียวกบัยุทธวิธีการรับมือ ซึงการศึกษา 

ในส่วนนีถือเป็นมุมมองใหม่ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์การแพทย ์ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 1. ยุทธวิธีในการรับมือในด้านต่าง ๆ ของผู้ติดเชือเอชไอว ี

  การศึกษายุทธวิธีในการรับมือของผูติ้ดเชือเอชไอวีนนั จะทาํการศึกษาถึงทศันคติของ 

ผูติ้ดเชือและการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูติ้ดเชือเอชไอวี และการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูติ้ดเชือ 

เอชไอว ีซึงมีขอ้มูลพืนฐานมาจากขอ้มูลทวัไปของผูติ้ดเชือ 

 1.1  ข้อมูลทัวไปของผู้ติดเชือ 

  จากการสัมภาษณ์ผูติ้ดเชือในชมรมใจเขาใจเรา จาํนวน 28 คน พบว่า มีผูติ้ดเชือเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย โดยอตัราส่วนของผูติ้ดเชือเพศหญิงอยู่ทีร้อยละ 67.85 เพศชาย ร้อยละ 32.15 

อายุของผูติ้ดเชือส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 51 - 60 ปี ถึงร้อยละ 25 สถานภาพผูติ้ดเชือ 

ร้อยละ 46.44 จะเป็นหมา้ยและเป็นเพศหญิงซึงถือเป็นจาํนวนมากทีสุด  สําหรับระดบัการศึกษาของ 

ผูติ้ดเชือนนั พบวา่ ผูติ้ดเชือทงัเพศหญิงและเพศชายจะมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา โดยคิด

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.44 และเพศชาย ร้อยละ 25 อาชีพของผูติ้ดเชือจะพบผูติ้ดเชือเพศหญิงทีประกอบ

อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 57.14 และร้อยละ 17.84 เป็นเพศชายทีประกอบอาชีพรับจา้งเช่นเดียวกนั ดา้นรายได้

ของผูติ้ดเชือพบว่า เพศชายจะมีรายไดส่้วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,100 - 7,000 บาท อยู่ทีร้อยละ 10.72 และ 

เพศหญิงจะมีรายได ้น้อยกว่า 3,000 บาท และ 3,100 - 5,000 บาท อยู่ในอตัราทีเท่ากนั คือ ร้อยละ 25 

สําหรับดา้นระยะเวลาทีติดเชือ พบว่า เพศชาย ร้อยละ 21.42 และเพศหญิง ร้อยละ 25 มีระยะเวลาการ 

ติดเชืออยู่ในช่วง 10 - 14 ปี ดงัตารางที 2 
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ตารางที 2 ขอ้มูลทวัไปของผูติ้ดเชือ 

 

ขอ้มูลทวัไปของผูติ้ดเชือ 

เพศ  

จาํนวนเพศชาย 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวนเพศหญิง 

(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 9  32.15 19  67.85 

2. อายุ  

นอ้ยวา่ 30 ปี 1 3.58 - - 

31 - 40 ปี 3 10.72 6 21.42 

41 - 50 ปี 2 7.14 6 21.42 

51 - 60 ปี 3 10.72 7 25 

3. สถานภาพ  

โสด 3 10.72 - - 

สมรส 6 21.42 6 21.42 

หมา้ย - - 13 46.44 

4. ระดับการศึกษา 

ประถม  7 25 13 46.44 

มธัยม 2 7.14 5 17.84 

อนุปริญญา - - 1 3.58 

5. อาชีพ  

รับจา้ง 5 17.84 16 57.14 

คา้ขาย 3 10.72 - - 

ทาํสวน - - 2 7.14 

อืน ๆ 1 3.58 1 3.58 

6. รายได้ 

นอ้ยกวา่ 3,000 บาท 2 7.14 7 25 

3,100 - 5,000 บาท 2 7.14 7 25 

5,100 - 7,000 บาท 3 10.72 1 3.58 

7,100 - 9,000 บาท 1 3.58 3 10.72 

9,000 บาท ขึนไป 1 3.58 1 3.58 

7. ระยะเวลาทีติดเชือ 

นอ้ยกวา่ 9 ปี 1 3.58 3 10.72 

10 - 14 ปี  6 21.42 7 25 

15 - 19 ปี - - 6 21.42 

20 ปี ขึนไป 2 7.14 3 10.72 
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 1.2  การศึกษาทัศนคติและการยอมรับต่อการติดเชือของผู้ติดเชือ 

 ผูติ้ดเชือส่วนใหญ่มีการปรับทศันคติและสามารถยอมรับและเปิดเผยตวัตนได ้แมใ้น

ช่วงแรกจะไม่ยอมรับ แต่ใช้เวลาเพียงไม่นานในการยอมรับและเปิดเผยตวัตน เนืองจากในช่วงแรกนนั 

ผูติ้ดเชือจะมีทศันคติในแง่ลบเป็นอย่างมาก ทงัสังคมแวดล้อมทีมองผูป่้วยอย่างน่ารังเกียจ และมีการ

แบ่งแยกกลุ่มอย่างชดัเจน ทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดเชือในช่วงแรก มีความรู้สึกทีไม่ดี มีความเครียดและความกงัวลสูง 

ถูกสังคมประณาม ไม่มีการเขา้ใกล ้ซึงสามารถแบ่งการศึกษาทศันคติและการยอมรับต่อการติดเชือของ 

ผูติ้ดเชือได ้ดงันี 

 1.2.1 ทัศนคติในแง่ลบของผู้ติดเชือ การยอมรับและเปิดเผยตัวตน  

  ผูต้ ิดเชือในกลุ ่มนี ส่วนใหญ่จะเป็นผูที้ไดร้ับความรู้จากคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุข ทีประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสันป่าตอง สํานกังานสาธารณสุข

อาํเภอสันป่าตอง และสถานีอนามยัในอาํเภอสันป่าตอง โดยมีการเชิญวิทยากรพิเศษ ซึงเป็นผูติ้ดเชือ 

มาเป็นวทิยากรร่วมในการบรรยาย อบรมใหค้วามรู้ เพือให้ผูติ้ดเชือยอมรับและเปิดเผยตวัตน รวมถึงให้

ความรู้กบัตวัผูติ้ดเชือเองและคนในสังคม 

  ผูติ้ดเชือในกลุ่มนี จะมีทศันคติต่อโรคในแง่ลบในช่วงแรก เช่น มีความเครียด 

วิตกกงัวล ห่วงว่าตนเองป่วยและจะต้องตาย แต่ผู ้ติดเชือกลุ่มนีจะทาํใจค่อนขา้งเร็ว ซึงเป็นผลมาจาก

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ทีมีการอบรมใหค้วามรู้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ของผูติ้ดเชือ 

ทียอมรับและเปิดเผยตวัตน รวมถึงกาํลงัใจจากสภาวะแวดล้อมดว้ย เช่น ผูติ้ดเชือรายหนึง มีทศันคติ

เลวร้ายต่อโรคเอดส์ เป็นอย่างมาก โดยผูติ้ดเชือเล่าวา่  

  "ตอนเริมรู้จักโรคนีกลัวมาก เห็นคนเป็นโรคจะไม่อยากอยู่ใกล้ เพราะคิดว่าเชือ

โรคเปรียบเสมือนหมดัหรือเห็บ เมือเราไปอยู่ใกล้ตัวผู้ ป่วย มนัจะกระโดดมาเกาะตัวเรา และทาํให้เป็นโรค

ได้ แต่พอเมือตนเป็นเป็นผู้ ติดเชือเอง และมีโอกาสมีความรู้เรืองโรค ทาํให้รู้ว่าเชือไม่ได้แพร่แบบนัน และ

กย็ังทาํใจไม่ได้อยู่ ดีทีเรากลายเป็นผู้ ติดเชือ"  (ผูติ้ดเชือ, สัมภาษณ์ 6 ธนัวาคม 2556) 

  โดยผูติ้ดเชือมองว่าตนเองจะตอ้งเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ไม่มีโอกาสดูแลลูก  

ทงัทีลูกยงัเรียนไม่จบ มีการวติกกงัวลกลวัไม่มีคนส่งลูกของตนเรียน  ก่อใหเ้กิดความเครียด มีการเก็บตวั 

แต่เมือไดรั้บกาํลงัใจจากลูก และคนรอบขา้ง รวมถึงการเปิดใจเขา้รวมกลุ่มผูติ้ดเชือ ภายใตช้มรมใจเขาใจ

เรานัน ทาํให้ผูต้ ิดเชือท่านนี มีทศันคติทีดีขึน ยอมเปิดเผยตวัตนต่อสังคม มีการเขา้รับยาตา้นอย่าง

ต่อเนือง อีกทงัยงัมีสภาพจิตใจทีเขม้แข็งมากขึน จากการมีทศันคติทีดี ทาํให้มีการมีความคิดทีจะดูแล

ตนเองเพิมมากขึน และพยายามหาโอกาสต่าง ๆ ให้กบัตนเอง ซึงส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ 

ผูติ้ดเชือดว้ย ส่วนผูติ้ดเชืออีกรายหนึง มีทศันคติในแง่ลบหลงัจากทีทราบว่าตนเองเป็นผูติ้ดเชือเช่นกนั  

แต่ก็มีการปรับทศันคติให้ดีขึนไดค่้อนขา้งเร็วจากการเปิดใจยอมรับว่าตนเป็นผูติ้ดเชือ โดยการเขา้ร่วม 

ปฏิบติัธรรมร่วมกบัผูติ้ดเชือรายอืน ๆ ทาํใหผู้ติ้ดเชือดงักล่าว ไดรั้บฟังประสบการณ์จากผูติ้ดเชือรายอืน  

จึงสามารถปรับทศันคติให้มีทศันคติทีไม่เลวร้ายมากนกักบัโรคและสามารถทาํใจยอมรับได ้นอกจากนี
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ผูติ้ดเชือรายนี ยงัเป็นวทิยากรทีมาใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงการปฏิบติัตนเมือเป็นผูติ้ดเชือได ้ซึงถือไดว้่า

เป็นการสร้างคุณค่าใหก้บัตวัผูติ้ดเชือเอง เป็นตน้ ดงันนัจะเห็นไดว้่า จากการอบรมให้ความรู้ของอาํเภอ 

สันป่าตองในรูปของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ทีประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาล

สันป่าตอง สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอสันป่าตอง และสถานีอนามยัในอาํเภอสันป่าตอง ซึงดาํเนินการ 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคเอดส์มาตงัแต่เริมตน้พบผูป่้วยรายแรก ๆ โดยเสริมสร้างความรู้ให้กบั

ชาวบา้นในทุกหลงัคาเรือน ทงัผูติ้ดเชือและผูที้ไดรั้บผลกระทบ ทาํให้ชาวบา้นเขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัตน

เมือเป็นผูติ้ดเชือเองและการปฏิบติัตนกบัผูติ้ดเชือ และมีความเขา้ใจในเรืองโรค รวมไปถึงวิธีการป้องกนั

การแพร่ของโรคดว้ย ในปัจจุบนัผูป่้วยมีทศันคติทีดีขึนกว่าแต่ก่อน เพราะพวกเขายงัสามารถมีชีวิต 

อยู่ไดต่้อไป แมต้อ้งกินยาตา้นอยู่ตลอดตามเวลาก็ตาม อีกทงัยงัมีการสร้างทศันคติทีดี คือ เมือนาํผูติ้ดเชือ 

ไปเปรียบเทียบกบัผูป่้วยโรคมะเร็ง โรคไต ทีไดรั้บความทรมานเนืองจากไม่มียารักษา และทาํให้เสียชีวิต

ไดร้วดเร็วกวา่ผูติ้ดเชือเอชไอวดีว้ย 

 1.2.2 ทัศนคติในแง่ลบของผู้ติดเชือ การไม่ยอมรับและเปิดเผยตัวตน  

  ผูติ้ดเชือในกลุ่มนี ส่วนใหญ่จะพบในช่วงแรก เนืองจากสือในช่วงแรกค่อนขา้ง

น่ากลวั ประกอบกบัมีสโลแกนการป้องกนัโรคในแง่ลบ เช่น การให้ความรู้ผ่านสือมวลชนทีเน้นให้เห็น

ความน่ากลวัของโรคเอดส์ คือ โรคเอดส์เป็นแลว้ตายลูกเดียว และไดล้งรูปผูป่้วยโรคเอดส์ระยะสุดทา้ย  

ทีน่าเกลียดน่ากลวั เหลือแต่หนงัหุ้มกระดูก มีผิวหนังเน่าเปือยทวัตวั ดว้ยความคิดว่า การใช้แนวทางนี 

จะทาํให้ผูช้ายกลวั และเลิกเทียวโสเภณีได ้แต่เมือเวลาผ่านไปพบว่า แนวทางการให้ความรู้โดยสร้าง 

ความกลวัโรคเอดส์ไม่ใช่วิธีทีถูกตอ้ง และทีสําคญัคือ ผูที้ไดร้ับผลกระทบจากความกลวัโรคเอดส์ 

เป็นอย่างมากคือ ผูติ้ดเชือเอดส์ถูกสังคมรังเกียจ ครอบครัวไม่ยอมรับให้อยู่ร่วมบา้น เพราะกลวัติดโรค  

ทาํใหค้นบางกลุ่มทีไม่มีความรู้เพียงพอไม่ยอมรับผูที้ติดเชือ และพยายามกีดกนัเขาเหล่านนัออกจากสังคม 

ทาํให้พวกเขาไม่กลา้ออกมายืนอยู่ในมุมสว่างของสังคม ไดแ้ต่หลบอยู่ในมุมมืด ส่งผลให้พวกเขา 

ขาดโอกาสอีกหลายอย่าง เช่น โอกาสทีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ โอกาสทีจะไดรั้บการดูแล 

จากแพทย์ โอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติและโอกาสทางสังคมอืน ๆ อีกมากมาย ซึงถือเป็นทศันคติ 

ในช่วงแรกของกลุ่มผูติ้ดเชือ 

  นอกจากตวัของผูติ้ดเชือจะโดนรังเกียจจากทางสังคมแลว้ ลูกของกลุม่ผูติ้ดเชือนนั 

ยงัโดนรังเกียจ ถึงขนัไม่สามารถไปเขา้โรงเรียนไดต้ามปกติเหมือนเดก็ทวัไป และหากจะไปเขา้โรงเรียน

ตอ้งให้เด็กไปตรวจเลือดก่อน หรือแม้แต่เด็กทีมีผู ้ปกครองทีเป็นกลุ่มผูติ้ดเชือ ก็หาทีเรียนได้ลาํบาก 

สร้างความเสียใจและกระทบกระเทือนจิตใจของผูติ้ดเชือเป็นอย่างมาก 

  ผูติ้ดเชือบางราย จะมีทศันคติในแง่ลบ มีความกลวัและวิตกกงัวลมาก และ 

ไม่ยอมเปิดเผยตวัตน จนกระทงัเจบ็ป่วยดว้ยอาการของโรค จนเขา้รับการรักษาตวัทีโรงพยาบาลสนัป่าตอง 

หรือ สถานพยาบาลอืน ๆ จึงกลายเป็นการเปิดเผยตวัตนโดยทีไม่เต็มใจ ผูติ้ดเชือกลุ่มนี จะมีทศันคติใน 

แง่ลบ ยงัมีความหวาดระแวงต่อสังคมแวดล้อม ไม่กลา้ทีจะพบปะใคร มีลกัษณะค่อนขา้งเก็บตวัและ 
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มีความเครียดอยู่ตลอดเวลา แมจ้ะไดรั้บการอบรมให้ความรู้จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข  

ก็ยงัไม่สามารถทีจะทาํใจยอมรับได้ และไม่พร้อมทีจะเปิดเผยตวัตน เช่น ผูติ้ดเชือเพศหญิงรายหนึง  

เมือทราบวา่สามีเสียชีวติดว้ยโรคเอดส์ จึงไปตรวจเลือดและพบวา่ ตนเองเป็นผูติ้ดเชือ จึงมีความกลวัและ

เป็นกงัวล กลายเป็นคนเก็บตวั ไม่ออกไปไหน และไม่บอกบิดา มารดา จมอยู่กบัทศันคติทีเลวร้าย ไม่กลา้

ยอมรับและเปิดเผยตวัตน โดยผูติ้ดเชือเล่าวา่ 

   "ตอนนันสามีเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ประมาณปี พ.ศ.2533 เลยไปลองตรวจ

เลือดดูและพบว่าตนเองเป็นผู้ ติดเชือ ตอนนันรู้สึกกลัวมาก กลัวว่าตนเองจะตาย ไม่กล้าออกไปไหน  

เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน โรคเอดส์ก็ยังเพิงเข้ามาใหม่ ๆ ไม่มีความรู้เกียวกับโรคมากนัก แล้วยังเห็นสือที

นาํเสนอออกมา ทาํให้เรายิงตอกยาํความน่ากลัวของโรคเลยทาํให้มีทัศนคติในแง่ลบเข้าไปอีก ตอนนัน

ไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อ แม่ เลย ไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วย เป็น 10 ปี เก็บตัวอยู่แต่บ้าน แต่พอมีอาการกาํเริบ 

ต้องไปเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลสันป่าตอง ทาํให้ต้องเปิดเผยตัวตน และเข้าร่วมในชมรมใจเขาใจเรา"  

(ผูติ้ดเชือ, สัมภาษณ์ 6 ธนัวาคม 2556) 

  โดยผู ้ติดเชือมีทศันคติในแง่ลบ มองว่าตนเองจะต้องถูกรังเกียจ ไม่ได้รับ 

การตอ้นรับในสังคม เป็นคนส่วนนอ้ยของสังคม อย่างไรก็ตาม เมือผูติ้ดเชือยอมเปิดเผยตวัตน แมจ้ะเป็น

การเปิดเผยแบบไม่เต็มใจนกั แต่ถือว่าเป็นเรืองทีดี เพราะเมือพวกเขาเหล่านนั ยอมเปิดเผยตวัตนแลว้  

พวกเขากลบัรู้สึกโล่งใจ มีการปรับทศันคติใหดี้ขึน มีความสบายใจมากขึนกวา่เดิม ไม่อึดอดัและไม่ไดถู้ก

รังเกียจจากสังคมอย่างทีคิด และนอกจากนนั พวกเขายงัมีกลุ่มมีชมรมไปร่วม ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 

เพิมมากขึนอีกดว้ย  

 1.3  การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้ติดเชือเอชไอว/ีเอดส์ 

 สําหรับการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูต้ิดเชือนัน เป็นผลมาจากทศันคติของ 

ผูติ้ดเชือทีมีต่อโรคและตนเองในขณะเป็นโรค อย่างไรก็ตาม การปรับเปลียนพฤติกรรมขึนอยู่กบัทศันคติ

ของแต่ละคน ซึงแน่นอนว่า แต่ละคนจะมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีไม่เหมือนกนั  

 1.3.1 พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร  

  ผูติ้ดเชือจะมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารทีแตกต่างกนั ผูติ้ดเชือ

ส่วนหนึงไม่ทานของแสลง โดยเฉพาะจาํพวกเนือของสัตวใ์หญ่ ปลาไหล ปลาดุก และกบ เป็นตน้ แต่ผูติ้ดเชือ

อีกส่วนหนึงกลบัทานอาหารทุกชนิด โดยเริมจากทดลองทานอาหารแสดงดงักล่าว พอทดลองทานแลว้ 

ไม่มีอาการกาํเริบจึงทานปกติ แต่พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยทวัไปตามหลกัสากลซึงมีการใช้

ชอ้นกลาง จึงไม่มีผลกบัการรับประทานอาหารร่วมกนั มีการงดเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุรี 

และงดพฤติกรรมเสียงในทุกดา้น  
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 1.3.2 พฤติกรรมในด้านการกินยา 

  สําหรับพฤติกรรมในดา้นการกินยานนั ผูติ้ดเชือจะกินยาตามเวลาทุกครังและ

ทุกวนั เพือหลีกเลียงการดือยา เพราะถา้เมือเกิดอาการดือยาแลว้ จะทาํใหย้าตวัเดิมไม่สามารถช่วยรักษาอาการ

ได ้ตอ้งทาํการเปลียนตวัยาในการรักษาซึงจะมีโอกาสเสียงทีทาํใหอ้าการแย่ลง โดยผูติ้ดเชือเล่าวา่  

  “เวลากินยาจะปลุกนาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือ โดยปกติจะกินยาตอนแปดโมง

เช้าทุกวัน พอนาฬิกาปลุกปุ๊บ ไม่ว่าทาํอะไรก็จะต้องกินทันที แต่มีครังหนึง ไปทาํธุระกับเพือนข้างนอก 

แล้วนาฬิกาปลุกพอดี ตอนนันไม่มีนาํเพือให้กินยาเลย เพราะอยู่ในรถ จะจอดซือกเ็กรงใจคนอืน คนกเ็ตม็รถเลย 

ตอนนันไม่รู้จะทาํยังไง เลยกินยาไปเลย ด้วยความทีเรากลัวตายไง” (ผูติ้ดเชือ, สัมภาษณ์ 6 ธนัวาคม 2555) 

  จากคาํบอกเล่าของผูต้ิดเชือ ทาํให้เราทราบถึงพฤติกรรมของผูต้ิดเชือ ทีมี 

การเปลียนแปลงไปจากเดิม คือการพกยาติดตวัอยู่ตลอดเวลา ผูติ้ดเชือบางราย พกยาไวท้งัในรถ ในบา้น 

และพกยาติดตวัอยู่ตลอดเวลา รวมทงันาํดว้ย ผูติ้ดเชือรายดงักล่าวยงัไดพ้กนาํไวติ้ดรถอยู่ตลอดเวลาดว้ย

เช่นกนั 

 1.3.3 พฤติกรรมในด้านการใช้ชีวิตประจําวัน 

  สําหรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจาํวนั หลงัจากทราบว่าเป็นผูติ้ดเชือนนั  

มีการเปลียนแปลงการใชชี้วติประจาํวนั เช่น ผูติ้ดเชือรายหนึง มีพฤติกรรมปิดกนัตนเองจากสังคม ใชชี้วติ

อยู่กบัตนเอง ไม่ติดต่อญาติพีนอ้ง พ่อแม่ หรือแมแ้ต่เพือนบา้นก็ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย บางรายเลือกทีจะเขา้

ร่วมกลุ่ม เพือพูดคุยกนัภายในกลุ่ม ทาํใหส้ภาวะจิตใจดีขึนอีกทงัยงัสามารถช่วยคลายเครียดได ้นอกจากนี

ยงัถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการเขา้ร่วมกลุ่มจะมีการปรึกษากนัในเรืองของขอ้มูล

ความรู้ มีการแลกเปลียนประสบการณ์ในการดาํเนินชีวติ มีการสร้างเสริมอาชีพ ทาํใหผู้ติ้ดเชือลดความเครียด

ในการดาํเนินชีวติ ผูติ้ดเชือบางรายมีการออกกาํลงักายตามกาํลงัแรงของตนทีมี หรือตามความชอบของแต่ละ

บุคคล ซึงแตกต่างจากเดิมทีผูติ้ดเชือไม่ไดส้นใจสุขภาพของตนเองมากเท่าทีควร   

 

 2. การเปลียนแปลงการใช้พืนทีของของผู้ติดเชือเอชไอว ี

 การศึกษาในส่วนของการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือนนั พบวา่ ผูติ้ดเชือทุกราย

มีการเปลียนแปลงการใชพื้นทีทงัหมด ทงัพืนทีทางกายภาพ และพืนทีทางสังคม มีการเคลือนยา้ยทางพืนที

โดยการเดินทางไปโรงพยาบาลเพือไปรับยาตา้น การเดินทางไปเขา้ร่วมกลุ่มชมรมใจเขาใจเราเพือพบปะ

พูดคุยหรือปรับทุกขใ์หผู้ติ้ดเชือรายอืนฟัง มีการเขา้ร่วมการอบรมต่าง ๆ ในพืนที เพือเป็นการใหค้วามรู้แก่

ผูติ้ดเชือรายใหม่ นอกจากนียงัรวมถึงการเปลียนแปลงการใชพื้นทีทางนามธรรม ซึงถือเป็นพืนทีสมมติขึน 

เช่น พืนทีทางสังคม กล่าวคือ พืนทีทีตวัของผูติ้ดเชือเองสามารถสร้างตวัตนให้มีพืนทียืนในสังคมได ้ 

อาจหมายรวมถึง พืนทีในโลกออนไลน์ ซึงในกรณีนีจะใช้เครือข่ายทางสังคม หรือ Social Network 

เป็นเครืองมือร่วมดว้ย 
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  2.1 การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพ 

 การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพ ทงัภายในและภายนอกบา้นนนั พบว่า ผูติ้ดเชือ 

ทุกรายทีทาํการสัมภาษณ์นนั เป็นผูที้ไดรั้บยาตา้นอยู่ตลอดเวลา ทาํใหมี้สุขภาพค่อนขา้งปกติ ไม่แสดงอาการ 

ทีเห็นชดั ถือเป็นผูป่้วยในระยะแรก ทาํใหมี้การใชชี้วติปกติจึงไม่มีการปรับเปลียนการใชพื้นทีภายในบา้น

เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูติ้ดเชือ หรือเพือแยกผูติ้ดเชือ  

 2.1.1 การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพภายในบ้าน  

  การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพภายในบา้นของผูต้ิดเชือนัน พบว่าไม่มี 

การเปลียนแปลงการใชพื้นที เช่น การสร้างห้องนาํเพิมสําหรับผูติ้ดเชือ การสร้างห้องนอกแยกผูติ้ดเชือ 

หรือการสร้างราวจบัตามทางเดินใหผู้ติ้ดเชือ เป็นตน้ เนืองจากผูติ้ดเชือไดรั้บยาตา้นอย่างต่อเนือง ทาํใหอ้าการ

ปกติทวัไป การใชพื้นทีทางกายภาพภายในบา้นยงัเหมือนเดิม ไม่มีการเปลียนแปลง แต่จากการสังเกต 

โดยการเยียมบา้นของผูติ้ดเชือนนั พบวา่ พืนทีภายในบา้นของผูติ้ดเชือโดยส่วนใหญ่ มีการรักษาความสะอาด

พอสมควร เพือใหบ้ริเวณบา้นปราศจากเชือโรคมากทีสุด เนืองจากการเป็นผูติ้ดเชือ ถือเป็นโรคภูมิคุม้กนั

บกพร่องอาจทาํใหเ้กิดการติดเชือง่าย ดงันนั พืนทีทงัภายในบา้นตอ้งมีความสะอาดอยู่เสมอ  

 2.1.2 การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพภายนอกบ้าน 

  การเปลียนแปลงพืนทีทางกายภาพภายนอกบา้นของผูติ้ดเชือนัน พบว่าไม่มี 

การเปลียนแปลงเช่นเดียวกบัพืนทีภายในบา้น เนืองจากผูติ้ดเชือนนัใชชี้วติไดต้ามปกติ เพราะถอืเป็นผูป่้วย

ระยะแรก ไม่มีการสร้างทางลาดสําหรับรถเขน็ ประกอบกบัผูติ้ดเชือทีทาํการสัมภาษณ์ทุกรายนนั มีรายได้

จากการรับจา้ง คา้ขาย รายไดข้องผูติ้ดเชือส่วนใหญ่ อยู่ทีประมาณ 3,100 - 5,000 บาท ถือเป็นรายได ้

ทีค่อนขา้งจาํกดั การเปลียนแปลงพืนทีจึงถือเป็นเรืองทีไม่ใช่ส่วนทีสําคญัทีสุดทีตอ้งทาํ แต่จากการเขา้ไป

สังเกตบริเวณบา้นของผูติ้ดเชือนนั ยงัพบพืนทีภายนอกบา้นทีมีการปลูกพืชผกัสวนครัว เมือสอบถามดู

พบวา่ เพือบริโภคผกัปลอดสารพิษ และเพือเป็นการหลีกเลียงการเดินทางไปตลาดโดยไม่จาํเป็น  

 2.1.3 การเปลียนแปลงพืนทีสาธารณะ 

  การเปลียนแปลงพืนทีสาธารณะนนั ถือวา่มีการเปลยีนแปลง กลา่วคือ มีการสร้าง

ชมรมใจเขาใจเราขึน เพือให้เป็นทีทาํการของกลุ่มผูติ้ดเชือ ใช้เป็นพืนทีเยียวยาทางจิตใจของผูต้ิดเชือ  

ซึงในส่วนของชมรมใจเขาใจเรานนั เดิมเป็นพืนทีของสโมสรโรตารี แต่ชมรมใจเขาใจเราในขณะก่อตงันนั

อยู่ทีโรงพยาบาลสันป่าตอง ต่อมามีการเปลียนแปลงการใช้พืนที ให้ชมรมใจเขาใจเรามาอยู่แทนทีของ

สโมสรโรตารีเดิม ซึงอยู่ภายในพืนทีของทีว่าการอาํเภอสันป่าตอง ทาํให้ผูติ้ดเชือสามารถขา้ถึงไดง้่าย  

ถือเป็นจุดรวมพลไดดี้ทีสุด เพราะอาํเภอสันป่าตองถือเป็นศูนยก์ลางของอาํเภอ 

  สําหรับการเคลือนทีทางกายภาพนัน พบว่า  ผู ้ติดเ ชือต้องเดินทางไปยัง

โรงพยาบาลบ่อยขึนและต่อเนืองในทุกครังทีตอ้งเขา้ไปรับยาตา้น ซึงโดยส่วนมากจะเขา้ไปรับยาตา้น 

ดว้ยตวัเองทีโรงพยาบาลสันป่าตอง 2 เดือนต่อหนึงครัง หรือแมแ้ต่การทีผูติ้ดเชือเดินทางไปเขา้ร่วมกลุ่ม

ชมรมใจเขาใจเรา เพือเป็นการพบปะพูดคุยหรือปรับทุกขใ์หผู้ติ้ดเชือรายอืนไดฟั้ง นอกจากนียงัมีการเขา้ร่วม 
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การอบรมต่าง ๆ ในพืนที เพือเป็นการใหค้วามรู้แก่ผูติ้ดเชือรายใหม่ ในเรืองการปรับทศันคติของผูติ้ดเชือ 

พฤติกรรมและการปฏิบติัตน ถือเป็นการยอมรับและเปิดเผยตวัตน รวมทงัเป็นการเปิดประสบการณ์ใหก้บั

ผูอ้ืนไดรั้บรู้ดว้ย หนึงในผูติ้ดเชือรายหนึงทาํงานในมูลนิธิเกียวกบัเอดส์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าววา่  

  "การเป็นผู้ ติดเชือนัน ถ้าคิดในอีกแง่นึงก็ถือเป็นเรืองดี เพราะถือเป็นการเปิด

โอกาสให้ชีวิตเรา ทาํให้เราได้นังเครืองบินไปอบรม ไปสัมมนาทีไกล ๆ ได้นอนโรงแรมแพง ๆ ราคาสีห้าพัน 

ถ้าเราปกติเราคงไม่โอกาสแบบนี ถ้าคิดแบบนีกดี็ไปอีกแบบ" (ผูติ้ดเชือ, สัมภาษณ์ 6 ธนัวาคม 2556) 

  เนืองจากผูติ้ดเชือรายนีเป็นประธานกลุ่มของชมรมใจเขาใจเรา จบการศึกษา

ระดบัอนุปริญญา ประกอบกบัไดรั้บโอกาสทาํงานในมูลนิธิฯ ทาํให้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรอบรมให้

ความรู้เกียวกบัโรคเอดส์ในหลาย ๆ ที ถือเป็นการเปิดโอกาสตนเองกบัสังคมมากกวา่ผูติ้ดเชือส่วนใหญ่ที

ทาํงานรับจ้างหรือทาํงานค้าขาย การเปลียนแปลงการใช้พืนทีจึงยงัไม่ค่อยช ัดเจนนัก นอกจากนี  

การรวมกลุ่มยงัถือเป็นการเพิมพืนทีทางสังคม ถือเป็นการใช้พืนทีทางสังคมในการแสดงออก เพราะ 

การรวมกลุ่มทาํใหมี้อาํนาจในการต่อรอง โดยเฉพาะการต่อรองเพือใหไ้ดค้วามช่วยเหลือจากองคก์รต่าง ๆ  

ในสังคมเป็นตน้ 

 2.2 การเปลียนแปลงพืนทีทางสังคม 

 นิยามของการใชพื้นทีทางสังคม หมายถึง พืนทีต่าง ๆ ทีถูกสมมุติขึน เป็นพืนทีทาง

นามธรรม ซึงผูติ้ดเชือทีมีการถูกจาํกดัพืนทีทางกายภาพ จะพยายามหาพืนทีทีตนเองสามารถสร้างตวัตน

ขึนมาไดขึ้นอยู่กบัปัจจยัของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น การใช้เครือข่ายทางสังคม หรือ Social Network  

ซึงในปัจจุบนัค่อนขา้งไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และถือเป็นสือทีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย สําหรับ 

ดา้นการเปลียนแปลงการใช้พืนทีทางสังคม จากการศึกษาพบว่า ผูติ้ดเชือโดยส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้

เครือข่ายทางสังคม หรือการเล่นอินเตอร์เน็ต เนืองจากปัจจยัทางดา้นการศึกษาเป็นส่วนสําคญั ผูติ้ดเชือ

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 17 จบการศึกษาระดบัมธัยม และร้อยละ 4  

จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา ทาํใหมี้ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตค่อนขา้งน้อย 

คือ มีเพียงผูที้จบอนุปริญญาเท่านนั ซึงผูติ้ดเชือรายนี เป็นผูน้าํของชมรมใจเขาใจเรา จึงจาํเป็นตอ้งมีการใช้

อินเตอร์เน็ตในการสืบหาขอ้มูล และติดต่อประสานกบัหน่วยงานอืน ๆ หรือองค์กรเครือข่ายทางสังคม 

เพราะตอ้งนาํขอ้มูลข่าวสารมาชีแจงให้กบัสมาชิกกลุ่มทราบ ถือเป็นการใช้พืนทีทางสังคมรูปแบบหนึง 

นอกจากนีพืนทีทางสังคมของผูติ้ดเชือ ยงัรวมถึงการมีบทบาทหน้าทีภายในสังคม การแสดงออกทาง

สังคมอีกดว้ย ซึงผูติ้ดเชือทีมีประสบการณ์ในการดาํรงชีวติอยู่กบัสภาวะทีเป็นผูติ้ดเชือมานาน จะสามารถ

บอกเล่าประสบการณ์ในการใชชี้วติใหผู้ติ้ดเชือรายใหม่ได ้ 

 ผูติ้ดเชือในชมรมใจเขาใจเรา ยงัมีเครือข่ายไปยงัตาํบล เช่น ตาํบลทุ่งสะโตก ถือเป็น

เครือข่ายย่อย โดยใชชื้อวา่ ชมรมประสานใจ ซึงเป็นหนึงในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

โดยเป็นการรวมตวัของผูติ้ดเชือ ทาํหตักรรมสิงทอ และมีการพฒันาฝีมืออย่างต่อเนือง ทาํใหมี้การส่งออก

เสือผา้ทีผูติ้ดเชือทาํไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีปุ่น ทีมียอดสังจองเขา้มาอย่างต่อเนืองเป็นเวลา
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หลายปี และยงัมีการออกแบบมาใหผู้ติ้ดเชือในชมรมใจประสานใจทาํ ทาํใหถ้ือเป็นส่วนช่วยในการสร้าง

พืนทีทางสังคมอีกรูปแบบหนึง และถือเป็นการสร้างตวัตนใหต้วัผูติ้ดเชือมีบทบาทในสังคมมากยิงขึน  

 

อภิปรายผล 

การศึกษาถึงยุทธวธีิการรับมือและการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือเอชไอว ีในอาํเภอ

สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่นนั เป็นการศึกษาจากโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกับ

ทศันคติและการยอมรับต่อการติดเชือของผูติ้ดเชือ และการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูติ้ดเชือ พบว่า  

ผูติ้ดเชือส่วนส่วนใหญ่มีการปรับทศันคติและสามารถยอมรับและเปิดเผยตวัตนได ้แมใ้นช่วงแรกจะ 

ไม่ยอมรับแต่ใชเ้วลาเพียงไม่นานในการยอมรับและเปิดเผยตวัตน โดยปัจจยัดา้นองค์กรทางสาธารณสุข

เป็นปัจจยัทีมีส่วนสําคญัต่อทศันคติและความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัโรค รวมไปถึงการยอมรับและ

เปิดเผยตวัตน และมีผูติ้ดเชือบางราย ทียงัมีทศันคติในแง่ลบ มีความกลวัและวิตกกงัวลมาก และไม่ยอม

เปิดเผยตวัตน จนกระทงัเจบ็ป่วยดว้ยอาการของโรค จนเขา้รับการรักษาตวัทีโรงพยาบาลสันป่าตอง หรือ 

สถานพยาบาลอืน ๆ  จึงกลายเป็นการเปิดเผยตวัตนโดยทีไม่เตม็ใจ แมจ้ะมีปัจจยัดา้นองคก์รทางสาธารณสุข 

มาช่วยในการปรับเปลียนทศันคติและการยอมรับและเปิดเผยตวัตนนนั ยงัมีปัจจยัในเรืองของระยะเวลา

เขา้มามีผลต่อการทาํใจและยอมรับอีกดว้ย สําหรับในดา้นการเปลียนแปลงพฤติกรรมนนั พบว่า ผูติ้ดเชือ

ทุกรายมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีแตกต่างและหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่จะมีการเปลียนแปลง

พฤติกรรมในทางทีดี มีการออกกาํลงักายตามสภาวะร่างกายของตวัผูติ้ดเชือเอง มีการเลือกรับประทาน

อาการทีมีประโยชน์ มีพฤติกรรมเพิมคือ การกินยาตา้นทีผูติ้ดเชือตอ้งกินทุกวนัตามเวลาแมจ้ะอยู่ทีไหน

หรือทาํอะไรอยู่ก็ตาม นอกจากนียงัมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมในการใชชี้วติประจาํวนั เช่น การเขา้ร่วม

กลุ่ม การพูดคุยกนัภายในกลุ่ม การปรึกษาหรือแลกเปลียนประสบการณ์ในการดาํเนินชีวติ ทาํใหผู้ติ้ดเชือ

ลดความเครียดในการในการดาํเนินชีวติ เป็นตน้ 

สําหรับการศึกษาในส่วนของการเปลียนแปลงการใช้พืนทีของผูป่้วยนนั พบว่า ผูต้ิดเชือ 

ทุกรายมีการใชพื้นทีทีต่างออกไปเมือเทียบกบัก่อนการติดเชือ โดยผูติ้ดเชือทุกรายทีทาํการสัมภาษณ์นนั 

เป็นผูที้ไดรั้บยาตา้นอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นผูป่้วยในระยะแรก ทาํให้มีสุขภาพค่อนขา้งปกติ ทาํให้มีการใช้

ชีวติปกติ ไม่มีการปรับเปลียนการใชพื้นทีภายในบา้นเพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูติ้ดเชือ หรือเพือแยกผู ้

ติดเชือ ทาํให้พืนทีทางกายภาพในบา้นยงัเหมือนเดิม เช่นเดียวกบัพืนทีภายนอกบา้น แต่จากการเขา้ไป

สังเกตพืนทีบริเวณรอบบา้นของผูติ้ดเชือนนั ยงัพบการปลูกพืชผกัสวนครัว เมือสอบถามดูพบว่า เพือเป็น

การหลีกเลียงการเดินทางไปตลาดโดยไม่จาํเป็น และเพือบริโภคผกัปลอดสารพิษ ดา้นการเคลือนยา้ยทาง

พืนทีของตวัผูติ้ดเชือเองทีตอ้งเดินทาง ซึงการเดินทางของผูติ้ดเชือจะมีการเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยขนึ 

เพราะตอ้งไปรับยาตา้น และการเดินทางไปเขา้ร่วมกลุ่มชมรมใจเขาใจเรา เพือเป็นการพบปะพูดคุยหรือ

ปรับทุกขใ์หผู้ติ้ดเชือรายอืนฟัง มีการเดินทางไปเขา้ร่วมการอบรมต่าง ๆ ถือเป็นการเพิมพืนทีทางสังคม

ของผูติ้ดเชือ ทาํใหมี้อาํนาจในการต่อรอง โดยเฉพาะการต่อรองเพือให้ไดค้วามช่วยเหลือจากองคก์รต่าง ๆ  
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ในสังคมได ้สําหรับการใช้พืนทีทางสังคมนนั พบว่า ปัจจยัทางดา้นการศึกษา เป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้ 

ผูติ้ดเชือใชเ้ครือข่ายทางสังคมในการหาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และติดต่อประสาน หรือหาองค์กรเพือ

ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ภายในชมรมใจเขาใจเรา และนอกจากนียงัมีการจดัตงัโครงการ 

หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เพือให้ผูติ้ดเชือมีโอกาสในการแสดงบทบาทภายในสังคม ถือเป็น

การสร้างพืนทีทางสังคมใหก้บัผูติ้ดเชืออีกรูปแบบหนึง 

 

ข้อเสนอแนะ 

การนาํแนวคิดทางภูมิศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาถึงเรือง ยทุธวธีิการรับมือและการเปลยีนแปลง

การใช้พืนทีของผูติ้ดเชือเอชไอวี เป็นการศึกษาในมุมมองทีแปลกใหม่ ทาํให้สามารถมองการศึกษา

ทางดา้นการใช้พืนทีและการรับมือไดช้ดัเจนมากยิงขึน ไม่ว่าจะเป็น การมองถึงทศันคติของผูต้ิดเชือ 

ทีมีต่อโรค รวมไปถึงการยอมรับและเปิดเผยตวัตนของผูติ้ดเชือ ซึงจะขึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ  ของตวัผูติ้ดเชือ 

นอกจากนีการใช้พืนทีทางกายภาพและการใช้พืนทีทางดา้นสังคมของผูต้ิดเชือ ถือเป็นมุมมองใหม่ 

ของการศึกษาทางดา้นนี เพือทาํความเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์เชิงพืนทีของผูติ้ดเชือ การสร้างโอกาสกบัผูติ้ดเชือ

ให้มีบทบาททางสังคมมากขึน ดงันัน การศึกษาในดา้นนีจะทาํให้เขา้ใจถึงยุทธวิธีในการรับมือกบั 

การเป็นโรคและการเปลียนแปลงการใชพื้นทีของผูติ้ดเชือเอชไอวี อนัจะนาํไปสู่ความเขา้ใจและยอมรับ

กลุ่มผูติ้ดเชือในสังคมทีมากขึน รวมถึงการนาํไปประกอบการวางแผนของหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข

และหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนดา้นการใชพื้นทีในทุกระดบั  
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย 

The Relative of Good Governance and Thai Financial Institution Management 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ

สถาบันการเงินไทย 2) เพื่อศึกษาระดับการมีธรรมาภิบาล และระดับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินไทย      

3) เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย การวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณคือผู้จัดการสาขาของสถาบันการเงินไทย 

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มค านึงถึงความน่าจะเป็น จ านวน 395 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ และการวิจัย เชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้มีความรอบรู้จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 5 คน 

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบเปิด สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ และค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบสรุปดังน้ี หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการบริหาร

จัดการสถาบันการเงินไทยในระดับสูง หลักความโปร่งใสและหลักความส านึกรับผิดชอบ   มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยในระดับค่อนข้างสูง หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์ในเชิง

บวกกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟา (α) เท่ากับ 

.05 สถาบันการเงินไทย มีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง โดยหลักความส านึก

รับผิดชอบ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และหลักนิติธรรมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นในองค์ประกอบย่อย คือธรรมาภิบาลกับการ

บริหารการปฏิบัติงาน พบว่าหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  ธรรมาภิบาลกับการบริหารการตลาด พบว่าหลัก

ความโปร่งใสอยู่ในระดับต่ า ธรรมาภิบาลกับการบริหารสภาพคล่อง พบว่า หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่ า ธรรมาภิ-

บาลกับการบริหารชื่อเสียงพบว่าหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับต่ าที่สุด และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการ

บริหารจัดการโดยพิจารณาจากผลก าไรก่อนการกันส ารองและภาษีเงินได้ เฉลี่ยต่อสาขาเท่ากับ 60.8446 ล้านบาท อยู่

ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีก าไร ฯ ต่ าสุด เท่ากับ 3.33 ล้านบาท และมีก าไร ฯ สูงสุดเท่ากับ 95.00 ล้านบาท และสมการ

ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย พบว่าหลักธรรมาภิบาลทุกหลักสามารถร่วมกัน

ท านายก าไรก่อนการกันส ารอง และภาษีเงินได้ของสถาบันการเงินไทยได้ร้อยละ 75.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
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 ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ และผู้บริหารสถาบันการเงินไทยควรจะปรับกระบวนการบริหารจัดการ

สถาบันการเงินไทยท่ีมีระดับธรรมาภิบาลต่ าให้มีระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ABSTRACT 

  

The objectives of this research were 1) to study the relationship between Good Governance 

and Thai Financial Institution Management, 2) to study level of Good Governance and level 

of Thai Financial Institution Management and 3) to create regression equations for Good 

Governance and Thai Financial Institution Management. The research methodology was an 

integration of quantitative research and qualitative research. For the quantitative research, 

395 branch managers were selected by probability sampling and using questionnaire and 

multiple regression analysis. For qualitative research, 5 experts were selected from the Bank 

of Thailand, the Ministry of Finance and the Stock Exchange of Thailand by purposive 

sampling and using the in-depth interview, structured interviews and open-ended questions. 

The statistics consisted of percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple 

coefficient of determination and standardized coefficient.  

 The research found as follows : the rule of law and the merits had significant 

relationship with the Thai Financial Institution Management in terms of positivity at  the high 

level, the transparency and the accountability had significant relationship with the Thai 

Financial Institution Management in terms of positivity at the rather high level, the 

participatory and the worth the expense had significant relationship with the Thai Financial 

Institution Management in terms of positivity at the middle level, at the alpha (α) level of .05. 

The Thai Financial Institutions had the level of Good Governance on average at the rather 

high to high level. The accountability was at the rather high level and the rule of law was at 

the high level. But the research also found that the worth the expense in the relative of Good 

Governance and the operational management was at the rather low level, the transparency in 

the relative of Good Governance and the marketing management was at the low level, the 

participatory in the relative of Good Governance and the liquidity management was at the 

low level and the accountability in the relative of Good Governance and the reputation 

management was at the lowest level. The Thai Financial Institutions had the level of 

management by considering of profits before provisions and taxes per branch on average at 

60.8446 million Baht at the rather high level. The lowest and the highest of profits before 

provisions and taxes were 3.33 million Baht and 95.00 million Baht respectively. The 

regression equation for Good Governance and Thai Financial Institution Management, the 

Good Governance principles could significantly predicted 75.7 % of its profits before 

provisions and taxes at the level of .05.     

   Recommendation: The board of directors and management of Thai Financial 

Institutions should raise their processes on Good Governance to a higher level.   
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บทน า

                       ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในการเก้ือหนุน ภาค

เศรษฐกิจท่ีส าคัญ เน่ืองจากสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการระดมเงินทุน เงินฝาก จากประชาชนและน าไปปล่อย

สินเชื่อให้แก่ผู้ต้องการซึ่งอยู่ในทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศกล่าวอีกนัยหน่ึงการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน

เป็นการรับฝากเงินจากประชาชนและจ่ายดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน แล้วน าเงินน้ันไปแสวงหาประโยชน์ซึ่งส่วน

ใหญ่น าไปให้กู้ หรือเงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงินมีรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยรับของเงินที่ให้สินเชื่อ กับดอกเบี้ย

จ่ายของเงนิที่รับฝาก และรายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในขณะที่เงินของผู้ลงทุนในสถาบันการเงินเอง (ส่วนของ

เจ้าของ) หรือทุนจดทะเบียนที่น าไปลงทุนตั้งสถาบันการเงินขึ้นมามีเป็นส่วนน้อยนิด เม่ือเทียบกับเงินของ

ประชาชนที่สถาบันการเงินรับฝาก และเงินที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อออกไป เช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

สถาบันการเงินไทยมีเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นจ านวน 7,544,323.83 ล้านบาท มีเงินฝากทั้งสิ้นจ านวน 7,247,468.67 ล้าน

บาท ในขณะที่มีส่วนของเจ้าของเพียง 1,057,410.64 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้นเม่ือ 3 มีนาคม 

2555, จาก http://www.bot.or.th)  

 เม่ือการด าเนินธุรกิจสถาบันการเงินเป็นลักษณะเช่นน้ี สถาบันการเงินจะด ารงอยู่ได้จึงขึ้นอยู่กับการบริหาร

จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อม่ันต่อประชาชนเป็นส าคัญ การศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหาร

จัดการสถาบันการเงินไทย ผู้วิจัยมีแรงจูงใจเน่ืองมาจากได้ปฏิบัติงานอยู่กับสถาบันการเงินมามากกว่า 30 ปีได้ศึกษา

และสังเกตในอดีตที่ผ่านมาเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง หลายสถาบันการเงิน บางครั้ง

เม่ือเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินหน่ึงเหตุการณ์ได้ลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นเกิดวิกฤตด้วย ซึ่งยังไม่มีผู้วิจัย

อย่างชัดเจนว่าสาเหตุที่ท าให้สถาบันการเงินเกิดวิกฤตน้ัน มีสาเหตุปัจจัยอะไร แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยภายในของ

สถาบันการเงินเองปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญคือ การบริหารจัดการที่ไม่มีธรรมาภิบาล หรือมีธรรมาภิบาลน้อยซึ่งมี

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของนักวิชาการต่าง ๆ สนับสนุนแนวคิด กล่าวคือ 

  ธนาคารจีนสยามทุนถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ในปี พ .ศ. 2456 สาเหตุมาจากมีการทุจริตในหมู่
ผู้บริหารจนท าให้ธนาคารขาดเงินทุนหมุนเวียน ในปี พ.ศ. 2502 ได้เกิดกรณีธนาคารเกษตรได้ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ถือ
หุ้นใหญ่ เป็นจ านวนสูงโดยไม่มีความสมารถในการช าระหน้ีคืน ผู้ฝากเงินไม่เชื่อม่ันท าให้เกิดความตระหนกพากัน
ไปถอนเงินฝาก ท าให้ธนาคารขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถหาเงินจ่ายคืนผู้ฝากได้   
 กรณีต่อมาคือกรณีวิกฤตธนาคารไทยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2513 ธนาคารไทยพัฒนาให้กู้ยืมแก่กิจการใน
เครือข่ายเป็นจ านวนสูง โดยหลักประกันไม่เพียงพอ และธุรกิจในเครือข่ายนั้นไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีคืน 
ธนาคารไทยพัฒนาจึงเกิดภาวะวิกฤตขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ถอนเงินฝากได้  และได้เกิดวิกฤตอีก
หลายสถาบันการเงิน เช่น  

ในปี พ.ศ. 2522 ได้เกิดวิกฤตบริษัทราชาเงินทุน จ ากัด   
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 ในปี พ.ศ. 2527 ได้เกิดวิกฤตธนาคารเอเซียทรัสต์ จ ากัด 
              ในปี พ.ศ. 2529 ได้เกิดวิกฤตธนาคารมหานคร จ ากัด 
 ในปี พ.ศ. 2530 ได้เกิดวิกฤตธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด 
 ในปี พ.ศ. 2536  ได้เกิดวิกฤตบริษัทเงินทุน เฟริสท์ซิตี้อินเวสท์เม้นต์ จ ากัด  
 ในปี พ.ศ. 2539 วิกฤตธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชย์การ จ ากัด  
(คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย 
(ศปร.). 2543 : 136-137; ชัยชาญ วิบูลย์สิน. 2541 : 63; สมศักดิ์ ศักดิ์ชลาธร. 2539 : 100-101; พงศ์อดุล กฤษณะราช. 
2549 : 58-61)  
 ในปี 2540ได้เกิดวิกฤตสถาบันการเงินไทยทั้งระบบ ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งประมาณการความเสียหายต่าง ๆ คือสูญเสียทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ
ประมาณ 35,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) จ านวน 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยังไม่รวมดอกเบี้ย) มาเพิ่มทุนส ารองของประเทศ หน้ีด้อยคุณภาพ
ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะต้องตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณ 1,316,000 ล้าน
บาท ภาระหน้ีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประมาณ 700,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระ
หน้ีที่เกิดจากการเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินที่มีปัญหา นอกจากน้ียังมีความเสียหายของภาคเอกชน นักลงทุนและ
ประชาชนท่ัวไปอีกเป็นจ านวนมหาศาล (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2546; คณะกรรมการศึกษาและ
เสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย (ศปร.), 2543 : 51- 100)  
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินหน่ึงจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิ-
บาลกับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินไทย โดยศึกษาในรายละเอียดแนวคิดทฤษฎีของธรรมาภิบาล และการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ดังน้ี 
 จากรายงานของธนาคารโลก (World Bank : WB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and The Pacific : UNESCAP) องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program : UNDP) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development : OECD)    ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : 
ADB) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institution : TDRI)  ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand : 
BOT) ส านักนายกรัฐมนตรี (Office of The Prime Minister : OPM) แต่ละองค์กรมีหลักธรรมาภิบาลทั้งที่มี
เหมือนกันและบางหลักมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้คัดเลือกหลักธรรมาภิบาลที่มีเหมือนกันมากที่สุดได้จ านวน 6 
หลักคือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Merits/Virtues/Ethics) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักการมีส่วนร่วม (Participatory) หลักความส านึกรับผิดชอบ (Accountability) หลักความคุ้มค่า (Worth The 
Expense/Efficiency and Effectiveness) 
(สถาบันพระปกเกล้า. 2545; เทียมจิต จันทรภูมี. 2550; สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์. 2549; โกวิทย์ พวงงาม. 2553 : 175-

182; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ. 2550 : 61-77; อรพินท์ สพโชคชัย. 2541; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้. 
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2544 : 11; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2549; ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2552; สมบูรณ์ ศิริประชัย. 2550 : 

10; International Monetary Fund. 2005; United Nations Economic and Social Commission for Asia and The 

Pacific. 2009; ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2554; OECD. 1995 : 14-20) 

ส าหรับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการทั้งหลายได้ให้

ความส าคัญล าดับแรกคือผลก าไรจากการประกอบการ (Profit) ของสถาบันการเงินเป็นมาตรวัด   ซึ่งผลก าไรจาก

การประกอบการจะเป็นตัวหลักที่ท าให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอ (Capital Adequacy) ตามหลักเกณฑ์ที่

ทางการก าหนด ซึ่งแสดงถึงความม่ันคงของสถาบันการเงินและเป็นการสร้างความเชื่ อม่ันต่อประชาชนผู้ฝากเงิน

และผู้ลงทุนซึ่งนักวิชาการเหล่าน้ีประกอบด้วย Rose จาก Texas A and M University; MacDonald, Hampel, 

Coleman จาก Southern Methodist University; Simonson จาก University of New Mexico; Koch จาก University of 

South Carolina; Ireland จาก Boston College; Zhang and Li จาก South China University และ Bascom ซึ่งเป็น 

President and Chief Executive Officer, Investment Bankers 

(Rose. 2002 : 154-157; Hampel, Coleman and Simonson. 1994 : 82-89; Koch and MacDonald. 2000 : 103-114; 

Rose. 2004 : 2-12; Zhang and Li. 2009 :  206-208; Bascom. 1997 : 27-35, 176-178; Hampel and Simonson. 1999 

: 60-63)   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย 
 2. เพื่อศึกษาระดับการมีธรรมาภิบาลและระดับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินไทย  
         3. เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 1. เม่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ผู้บริหารสถาบัน

การเงินไทยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. เม่ือทราบระดับการมีธรรมาภิบาลแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินไทย คือธนาคาร

แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังสามารถน าความรู้ไปใช้ในการก ากับดูแลใน

เรื่องการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยให้มีธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
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3. เพื่อน าเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการเงิน น าเครื่องมือในรูปของสมการไปใช้ในการ

ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยให้มีธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดวิกฤต

สถาบันการเงิน 

กรอบแนวคิดการวิจัย ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระคือหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีองค์ประกอบคือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยใช้สัญลักษณ์ 

GR หลักคุณธรรม (Merits/Virtues/Ethics) โดยใช้สัญลักษณ์ GM หลักความโปร่งใส (Transparency) โดยใช้

สัญลักษณ์ GTY หลักการมีส่วนร่วม (Participatory) โดยใช้สัญลักษณ์ GP หลักความส านึกรับผิดชอบ 

(Accountability) โดยใช้สัญลักษณ์ GAC หลักความคุ้มค่า (Worth The Expense/Efficiency and Effectiveness) โดย

ใช้สัญลักษณ์ GW  

 ใช้มาตรวัด SD – Scale (Semantic Differential Scale) เพื่อวัดระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจากน้อย

ที่สุดให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน และมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 10 คะแนน (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2550 : 257-

258)  

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน        
ในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1)  หลักนิติธรรม (Rule of Law)      
2)  หลักคุณธรรม 

(Merit/Virtues/Ethics)   
3)  ความโปร่งใส (Transparency)  
4)  การมีส่วนร่วม (Participatory)  
5)  หลักความส านึกรับผิดชอบ 

(Accountability)     
  6) หลักความคุ้มค่า (Worth The 

Expense/Efficiency and 
Effectiveness)           

   
 

การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย    
ในองค์ประกอบย่อย ดังน้ี 
1)  การบริหารสินเชื่อ (Credit 

Management)  
2)  การบริหารการตลาด            

(Marketing Management)  
3)  การบริหารการปฏิบัติงาน 

(Operational Management) 
4)  การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity 

Management)  
5)  การบริหารกลยุทธ์ (Strategic 

Management)  
6) การบริหารชื่อเสียง (Reputation 

Management) 
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ตัวแปรตามคือการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใช้สัญลักษณ์ PF ซึ่งมีการบริหารด้านต่าง ๆ 

ในองค์ประกอบย่อย คือ การบริหารสินเชื่อ (Credit Management) โดยใช้สัญลักษณ์ PL การบริหารการตลาด 

(Marketing Management) โดยใช้สัญลักษณ์ DS การบริหารการปฏิบัติงาน (Operational Management) โดยใช้

สัญลักษณ์ RN การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) โดยใช้สัญลักษณ์ DTL การบริหารกลยุทธ์ 

(Strategic Management) โดยใช้สัญลักษณ์ PTE การบริหารชื่อเสียง (Reputation Management) โดยใช้สัญลักษณ์ 

ST  

จ านวนก าไร (Profit : PF) หน่วยเป็นล้านบาท เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย และใน
องค์ประกอบย่อยด้านต่าง ๆ คือการบริหารสินเชื่อใช้จ านวนเปอร์เซ็นต์สินเชื่อดี ต่อสินเชื่อทั้งหมด (Performing 
Loans/Total Loans : PL) เป็นตัวชี้วัด การบริหารการตลาดใช้จ านวนเงินฝาก (Deposit : DS) มีหน่วยเป็นล้านบาท
เป็นตัวชี้วัด การบริหารการปฏิบัติงานใช้จ านวนรายได้รวม (Revenue : RN) มีหน่วยเป็นล้านบาทเป็นตัวชี้วัด การ
บริหารสภาพคล่องใช้เปอร์เซ็นต์จ านวนเงินฝากต่อจ านวนเงินให้สินเชื่อ (Deposit to Loan : DTL) เป็นตัวชี้วัด การ
บริหารกลยุทธ์ใช้จ านวนก าไรต่อหัวพนักงาน (Profit to Employee : PTE) หน่วยเป็นล้านบาทเป็นตัวชี้วัด  การ
บริหารชื่อเสียงใช้คะแนนความพึงพอใจ (Satisfaction : ST) ของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นตัวชี้วัด  

การตีค่าความหมายคะแนนหรือค่าสัมประสิทธ์ิ หรือค่าเปอร์เซ็นต์ โดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมาย ของผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังน้ี   

0.00 – 2.00 คะแนน   หรือ  0.00 - 0.20   หรือ    0.00  - 20.00  ความหมาย ต่ าที่สุด   
2.01 – 3.00 คะแนน   หรือ  0.21 - 0.30   หรือ  20.01  - 30.00  ความหมาย ต่ ามาก 
3.01 – 4.00 คะแนน   หรือ  0.31 - 0.40   หรือ  30.01  - 40.00  ความหมาย ต่ า 
4.01 – 5.00 คะแนน   หรือ  0.41 – 0.50   หรือ 40.01  - 50.00  ความหมาย ค่อนข้างต่ า 
5.01 – 6.00 คะแนน   หรือ 0.51 – 0.60    หรือ  50.01  - 60.00  ความหมาย ปานกลาง 
6.01 – 7.00 คะแนน   หรือ 0.61 – 0.70    หรือ  60.01  - 70.00  ความหมาย ค่อนข้างสูง 
7.01 – 8.00 คะแนน   หรือ 0.71 – 0.80    หรือ  70.01  - 80.00  ความหมาย สูง 
8.01 – 9.00 คะแนน   หรือ 0.81 – 0.90    หรือ  80.01  - 90.00  ความหมาย สูงมาก 
9.01 – 10.00 คะแนน  หรือ 0.91 – 1.00   หรือ  90.01  - 100.00  ความหมาย สูงที่สุด  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
                การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยในครั้งน้ีใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกัน (หรือเป็นการวิจัยกรณีและการวิจัยส ารวจ) โดยมุ่งเน้นการ
วิจัยส ารวจและเป็นการวิจัยส ารวจตัดขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลในปี 2554 ควบคู่กับการวิจัยกรณี ซึ่งใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้สัมภาษณ์ เลือกมาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ที่มี

ความรอบรู้ หรือมีประสบการณ์ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินไทยคือ  ผู้ว่าการหรืออดีตผู้ว่าการ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปหรืออดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หัวหน้าหน่วยงานในฝ่าย

ตรวจสอบ สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดหรือรองปลัด หรืออดีตปลัด  หรืออดีตรองปลัด

กระทรวงการคลัง และกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 5 

คน 

ในการวิจัยเชิงปริมาณประชากรคือผู้จัดการสาขาสถาบันการเงินไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้แบบสอบถามเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาโดยการสุ่ม ด้วยวิธี Stratified Random Sampling  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเอาไว้ (1) คือกลุ่ม

สถาบันการเงินไทยขนาดใหญ่ ประกอบด้วย จ านวน 4 สถาบันการเงินคือธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 993 

สาขา ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1,033สาขา ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1103สาขา ธนาคาร 

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 816สาขา ( 2) กลุ่มสถาบันการเงินไทยขนาดกลางประกอบด้วย จ านวน 3 สถาบัน

การเงินคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 594สาขา ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 670สาขา ธนาคาร 

ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 462สาขาและ (3)กลุ่มสถาบันการเงินไทยขนาดเล็ก จ านวน 14 สถาบันการเงิน 554สาขา  

รวมจ านวนประชากร 6,225 คน ค านวณโดยวิธีการใช้สูตรของ Yamane ได้จ านวนตัวอย่าง 395 คน 

ผู้วิจัยได้บูรณาการวรรณกรรม ตัวอย่างค านิยามปฏิบัติการของนักวิชาการ และองค์การที่ส าคัญทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเพื่อสรุปค านิยามปฏิบัติการในการวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบัน

การเงินไทย ซึ่งเป็นชุดค าถามหรือแบบสอบถามที่น าตัวแปรในกรอบแนวคิดมาสร้างมาตรวัดที่จะน าไปสอบถาม

ในภาคสนาม ได้ดังน้ี   

1. หลักนิติธรรม  หมายถึง การมีกฎระเบียบ การยึดถือกฎระเบียบของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หน่วยงานก ากับดูแล และปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมทุกธุรกรรมของสถาบัน

การเงิน เช่นเรื่องการอ านวยสินเชื่อ การประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน การขายผลิตภัณฑ์ (Product) ต่าง ๆ การท า

นิติกรรมสัญญา การบริหารเงินสด การสร้างชื่อเสียงและการรักษาชื่อเสียง เป็นต้น การมีเครื่องมือวิเคราะห์สินเชื่อ

ที่เป็นมาตรฐาน พนักงานมีสิทธิเสมอภาคในการหาลูกค้ารายใหม่ การมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard 

Operation Procedure : SOP) ที่ชัดเจน มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงครบทุกด้าน การมีแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 

Plan) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่เหมาะสม  

2. หลักคุณธรรม  หมายถึง การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบายสินเชื่อของสถาบัน

การเงินทุกรายไม่มีการยกเว้น การประกาศขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การประเมินราคาหลักทรัพย์และการ
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เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเปิดเผย เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่มีการรับรางวัล ค่าตอบแทน 

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบก าหนดจากผู้ขอสินเชื่อ และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง การจ่ายดอกเบี้ย 

ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่นเป็นไปตามอัตราตลาด มีการประกาศให้ลูกค้าทราบโดยเปิดเผย ให้สิทธิ

พนักงานในการหาลูกค้าเท่าเทียมกัน มีการก าหนดเป้าหมาย (KPI) อย่างมีหลักเกณฑ์ และสมเหตุสมผล ให้บริการ

ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ มีการจัดสรรปริมาณเงินสดให้ลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน 

มีการใช้สัญญาจ้างบุคลากรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  มีการสร้างแรงจูงใจ 

มีการฝึกอบรมเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนต าแหน่ง เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่า

เทียมกัน มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการโยกย้าย การแต่งต้ัง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาโทษ

ทางวินัย และก าหนดฐานความผิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน การลงโทษเป็นไปตามฐานความผิดที่สามารถวัดได้ (เช่นใช้

จ านวนเงินที่เสียหายเป็นตัววัด)  

3. หลักความโปร่งใส หมายถึงการมีข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลในการอ านวยสินเชื่อ การประเมิน

ราคาหลักทรัพย์ประกันอย่างรอบคอบ ในการวิ เคราะห์สินเชื่อมีสมมติฐานทางการเงินที่สมเหตุสมผล  

(Reasonable) มีการก าหนดวงเงิน เง่ือนไข ประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมกับกิจการ ตรงตามวัตถุประสงค์ และ

สอดคล้องกับความจ าเป็นในการใช้เงินกู้ มีการแสดงบัญชีทรัพย์สิน หน้ีสินของผู้มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อ คู่สมรส

และบุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) การเจรจาต่อรองกับลูกค้าเรื่องการซื้อขายท าเป็นทีมหรือเป็นคณะบุคคล การ

ตรวจสอบธุรกรรมอย่างสม่ าเสมอ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานที่

ควบคุมการท าธุรกรรมออกจากส่วนงานที่ท าธุรกรรมอย่างชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม 

การเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาโทษ การให้ความช่วยเหลือ การให้

สวัสดิการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ มีการก าหนดงบประมาณ เป้าหมาย (KPI) อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับอัตราก าลัง และสภาวะตลาด มีคณะบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างตรงไปตรงมา และมีการแจ้งให้สาธารณะชนทราบทางสื่อมวลชนต่าง ๆ    

4. หลักการมีส่วนร่วม  หมายถึงมีการกระจายอ านาจอนุมัติสินเชื่อ การประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน

และอนุมัติราคา การวิเคราะห์สินเชื่อ การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกู้ การพิจารณาอนุมัติการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง 

การท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ การพิจารณาอนุมัติแผนต่าง ๆ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนชั้นเลื่อน

ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาโทษทางวินัย การให้ความช่วยเหลือ การให้สวัสดิการ ให้คณะ

บุคคลในระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 คน คณะบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและในการ

ตัดสินใจ มีการเปิดเผยข้อมูลชื่อของผู้หาลูกค้า มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่หาทั้งลูกค้าดี และลูกค้า     

ด้อยคุณภาพ มีการคิดค้นสินค้า และบริการ (Products) ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า องค์การมี

ช่องทางมีกระบวนการให้พนักงานเสนอแนวคิดสร้างสรรค์สินค้า และบริการใหม่ ๆ พนักงานสามารถหาลูกค้าใหม่
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ได้อย่างอิสระ การมีโครงการต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชน   

 5. หลักความส านึกรับผิดชอบ หมายถึงมีมาตรฐานในการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน การวิเคราะห์

สินเชื่อ การเบิกจ่ายเงินกู้มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและคุณสมบัติลูกค้าอย่างรอบคอบรัดกุม การอนุมัติ

สินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงไม่ท าให้เกิดการกระจุกตัวของสินเชื่อ ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ

และไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้จะต้องด าเนินคดีตามระเบียบทุกรายไม่มีการยกเว้น  การเข้าแข่งขันใน

ตลาดเงินฝากอยู่ในขอบเขตไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ส่วนลดจากลูกค้า

อย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้พ่อค้า นักธุรกิจ บริษัท ห้างร้านเข้าร่วมประมูลได้ผลงาน สินค้า 

บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจของหน่วยงาน การบริหารสภาพคล่อง การประเมินความต้องการเงินสดในอนาคต มีการ

จัดท าแผนงานการบริหารสภาพคล่องสภาพคล่องฉุกเฉิน (ในกรณีขาดสภาพคล่องฉุกเฉิน) มีความรับผิดชอบต่อ

ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อผู้ถือหุ้น และมีโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ    

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึงมีการใช้ทรัพยากร อัตราก าลัง งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลูกค้าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ สถาบันการเงินได้รับดอกเบี้ย 

ค่าธรรมเนียมในอัตราตลาดโดยสูงกว่าต้นทุน มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานต่าง ๆ การบริหารเงินสดเพื่อให้

มีสภาพคล่องเหมาะสม มีการก าหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการศึกษาเปรียบเทียบผลได้ผลเสียใน

การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้นทุนต่ าในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้มีความเหมาะสม 

ผู้วิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะได้แนวคิดในการสร้าง

มาตรวัดการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ซึ่งนักวิชาการทั้งหลายให้ความส าคัญล าดับแรกคือผลก าไรจากการ

ประกอบการ (Profit) ของสถาบันการเงินเป็นมาตรวัด   ซึ่งผลก าไรจากการประกอบการจะเป็นตัวหลักที่ท าให้

สถาบันการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอ (Capital Adequacy) ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก าหนด ซึ่งแสดงถึงความม่ันคง

ของสถาบันการเงินและเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อประชาชนผู้ฝากเงินและผู้ลงทุน  

สามารถพิจารณาองค์ประกอบย่อยในการบริหารจัดการสถาบันการเงินให้มีผลก าไร ใน 6 ด้านการ

บริหารที่ส าคัญ คือ  
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1. การบริหารสินเชื่อ (Credit Management) ซึ่งสินเชื่อเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญที่สุดของสถาบันการเงิน

เน่ืองจากเป็นตัวสร้างรายได้หลักให้กับสถาบันการเงินคือดอกเบี้ยรับ หัวใจส าคัญในการบริหารสินเชื่อคือให้ได้

สินเชื่อที่คุณภาพดี คือสินเชื่อที่ไม่ผิดนัดผิดสัญญา มีการช าระคืนเป็นปกติ โดยสามารถพิจารณาได้จากเปอร์เซ็นต์

สินเชื่อดีต่อสินเชื่อทั้งหมดของหน่วยงาน หมายถึงจ านวนเงินให้สินเชื่อที่ดี (Performing Loans) หารด้วยจ านวน

เงินให้สินเชื่อทั้งหมด (Total Loans) ของหน่วยงาน คูณด้วย 100 

2. การบริหารการตลาด (Market Management) สถาบันการเงินเน้นในเรื่องการหาเงินฝาก เน่ืองจากเงิน

ฝากเป็นแหล่งที่มาของเงินทุน (Source of Fund) ของสถาบันการเงิน ที่จะน าไปปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นตลาดมีการ

แข่งขันสูง ดังน้ันจึงพิจารณาได้จากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน หมายถึงปริมาณเงินฝากที่หน่วยงาน

สามารถหาได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (มีหน่วยเป็นล้านบาท) ซึ่งปริมาณเงินฝากประกอบด้วยผลรวม เงินฝากกระแส

รายวัน (Current Deposit) เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝากประจ า (Fixed Deposit) และตั๋วแลกเงิน 

(Bill of Exchange)  

3. การบริหารการปฏิบัติงาน (Operational Management) เป็นความสามารถในการให้บริการลูกค้า เป็น

เรื่องคุณภาพการบริหารจัดการกระบวนการภายในและความสามารถในการหารายได้ เน่ืองจากธุรกิจของสถาบัน

การเงินเป็นธุรกิจบริการ เป็นการบริหารจัดการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และ

สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้รวดเร็วโดยพิจารณาได้จากหลายด้าน แต่ด้านที่ส าคัญคือด้านรายได้รวมของ

สถาบันการเงินคือผลรวมรายได้จากดอกเบี้ยรับ ส่วนลดรับและค่าธรรมเนียมรับต่าง ๆ     

4. การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) เป็นการบริหารเงินสดให้มีเพียงพอความต้องการ

ของลูกค้าที่มาเบิกถอนโดยสามารถพิจารณาได้จากเปอร์เซ็นต์เงินฝาก ต่อเงินให้สินเชื่อของหน่วยงาน คือจ านวน

เงินฝากทั้งหมดของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หารด้วยจ านวนเงินให้สินเชื่อทั้งหมดของหน่วยงาน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คูณด้วย 100 ซึ่งเงินฝากประกอบด้วยผลรวม เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit) เงิน

ฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝากประจ า (Fixed Deposit) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เงินให้สินเชื่อ

หมายถึงเงินให้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งน้ีไม่รวมภาระผูกพันที่ยังไม่ทดลองจ่าย 

5. การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นการวางแผนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ แผนงาน แผนบริหารความเสี่ยง แผนเทคโนโลยี และเป็นการวัดคุณภาพการบริหารจัดการกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ และการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งสามารถวัดในเชิงปริมาณโดยพิจารณาได้จากก าไรสุทธิก่อนการกันส ารอง

และภาษีต่อจ านวนพนักงานของหน่วยงาน หมายถึงก าไรสุทธิก่อนการกันส ารองและภาษีของหน่วยงานหารด้วย

จ านวนพนักงาน ลูกจ้าง ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (มีหน่วยเป็นจ านวนล้านบาท)    
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6. การบริหารชื่อเสียง (Reputation Management) สถาบันการเงินเน้นในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ การ

ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่นให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หมายถึงคะแนนประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ผู้ใช้บริการซึ่งได้ท าการส ารวจในปี 2554 (มีหน่วยเป็นคะแนน)  

สรุปผลการวิจัย 
  ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ได้ข้อค้นพบคือ  
           ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบัน

การเงินไทยในแต่ละหลักเป็นดังน้ี  

 หลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับสูง ( มีค่า R2 เท่ากับ .514 มี

ค่า  เท่ากับ .717)   

 หลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับสูง (มีค่า R2 เท่ากับ .537 มี

ค่า  เท่ากับ .733)   

 หลักความโปร่งใส มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (มีค่า R2 

เท่ากับ .366 มีค่า  เท่ากับ .605)   

 หลักการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับ    ปานกลาง ( มีค่า R2 

เท่ากับ .357 มีค่า  เท่ากับ .598)   

 หลักความส านึกรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (มี

ค่า R2 เท่ากับ .383 มีค่า  เท่ากับ .619)   

 หลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่า R2 

เท่ากับ .269 มีค่า  เท่ากับ .519)  

  ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างธรรมาภิบาลทุกหลัก กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย พบว่าธรร

มาภิบาลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of Determination: R2) เท่ากับ .757  

 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ระดับการมีธรรมาภิบาลและระดับการบริหารจัดการของ
สถาบันการเงินไทย พบว่า โดยภาพรวม สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึง
ระดับสูง โดยหลักความส านึกรับผิดชอบมีระดับธรร-มาภิบาลน้อยกว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น แต่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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และหลักนิติธรรมมีระดับธรรมาภิบาลมากกว่าหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยู่ในระดับสูง และพบว่าระดับการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินไทยโดยมีก าไรก่อนการกันส ารองและภาษีเงินได้เฉลี่ยสาขาละ 60.8446 ล้านบาทอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.22614 มีก าไร ฯ ต่ าสุดเท่ากับ 3.33 ล้านบาท มีก าไร ฯ สูงสุดเท่ากับ 95.00 
ล้านบาท และมีความถี่สูงสุดที่ก าไรอยู่ระหว่าง 60.01 ถึง 70.00 ล้านบาท   
 

เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบย่อย มีข้อค้นพบดังน้ี  

1. ธรรมาภิบาลกับการบริหารสินเชื่อ พบว่ามีระดับ ธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก โดย

หลักความคุ้มค่ามีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง และหลักการมีส่วนร่วมมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูงมาก และ

พบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารสินเชื่อโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์สินเชื่อดีต่อสินเชื่อทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 

85.5605 อยู่ในระดับสูงมาก 

2. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการตลาด พบว่า มีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าไปถึงระดับสูง

มาก โดยหลักความโปร่งใสมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ า และหลักการมีส่วนร่วมมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ใน

ระดับสูงมาก และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารการตลาดโดยพิจารณาจากปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

เท่ากับ 122.1900 ล้านบาท อยู่ในระดับปานกลาง  

3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการปฏิบัติงาน พบว่า มีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าถึง

ระดับสูงที่สุด โดยหลักความคุ้มค่ามีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และหลักความโปร่งใสมีระดับ   ธรรมาภิ

บาลอยู่ในระดับสูงที่สุด และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากรายได้รวมของ

สาขาเฉลี่ย เท่ากับ 130.0100  ล้านบาทอยู่ในระดับปานกลาง  

4. ธรรมาภิบาลกับการบริหารสภาพคล่อง พบว่า มีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าไปจนถึง

ระดับสูงมากโดยหลักการมีส่วนร่วมมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ า และหลักความคุ้มค่ามีระดับธรรมาภิบาลอยู่ใน

ระดับสูงมาก และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารสภาพคล่องโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์เงินฝากต่อเงินให้

สินเชื่อ เท่ากับ  67.583 อยู่ในระดับต่ า 

5. ธรรมาภิบาลกับการบริหารกลยุทธ์ พบว่ามีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง

มากโดยหลักคุณธรรมมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง และหลักความโปร่งใสมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ใน

ระดับสูงมาก และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารกลยุทธ์โดยพิจารณาจากก าไร ฯ ต่อจ านวนพนักงาน 

เท่ากับ 2.4441ล้านบาท อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

6. ธรรมาภิบาลกับการบริหารชื่อเสียง พบว่า มีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุดถึงระดับสูงมาก 

โดยหลักความส านึกรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ าที่สุด และหลักนิติธรรมมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ใน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2234 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ระดับสูงมาก และพบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับการบริหารชื่อเสียงโดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ เฉลี่ย เท่ากับ 72.5620  คะแนน อยู่ในระดับสูง    

 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างสมการความสัมพันธ์ ธรรมาภิบาล กับการบริหาร  

จัดการสถาบันการเงินไทย พบว่าได้สมการความสัมพันธ์  ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย 

ดังน้ี   

 PF  = a + 1GR +2GM + 3GTY + 4GP + 5GAC+ 6GW  
             = -33.986  + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+ .151GW  
                (-10.956)   (8.766)     (8.145)      (2.820)        (6.783)     (3.532)       (5.220)               
    R2  =  .757,   SEE  =  8.06432,   F  =  201.185,    Sig. of   F = .000    

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t   

ผลการวิจัยได้สมการความสัมพันธ์ธรรมาภิ-บาลกับการบริหารสถาบันการเงินไทยในองค์ประกอบย่อย

อีก 6 สมการคือ    

1. ธรรมาภิบาลกับการบริหารสินเชื่อ 

  PL  = a1 + b1GR1 +c1GM1 + d1GTY1 + e1GP1 + f1GAC1+ g1GW1  
                          =  42.027+.243GR1+.147GM1+.266GTY1+.183GP1+.192GAC1+.254GW1                                                                                      

                (29.513)   (7.556)    (3.874)      (5.451)     (5.208)      (5.017)      (7.228)                                                                            
 R2  =  .734,  SEE  =  4.59411,  F  =  178.077,  Sig. of   F = .000   

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t   

2. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการตลาด   

   DS  = a2 + b2GR2 +c2GM2 + d2GTY2 + e2GP2 + f2GAC2+ g2GW2  
                      = -37.104 + .351GR2 +.231GM2 + .306GTY2 + .295GP2 + .229GAC2+ .282GW2  

                (-8.712)   (14.633)       (8.181)    (13.472)       (12.441)     (8.290)      (11.718) 
       R2   =  .809,  SEE  =  15.56652, F  =  274.741, Sig. of F = .000    

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t  

 3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการปฏิบัติงาน 

   RN  = a3+ b3GR3+ c3GM3+ d3GTY3 + e3GP3 + f3GAC3 + g3GW3   

                = -33.823 + .154GR3 +.234GM3 + .123GTY3 + .353GP3 + .428GAC3+ .252GW3 
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                              (-4.295)    (4.545)       (8.361)      (3.713)      (11.737)     (14.688)      (9.442)  
       R2  = .729,  SEE = 18.38361,  F = 173.755,  Sig. of  F = .000     

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t  

4. ธรรมาภิบาลกับการบริหารสภาพคล่อง 

  DTL  = a4 + b4GR4 +c4GM4 + d4GTY4 + e4GP4 + f4GAC4+ g4GW4  
                  = -5.176+.324GR4+.326GM4+.151GTY4+.534GP4 +.212GAC4+.173GW4 

              (-1.978)  (13.451)    (13.620)    (6.312)     (22.894)   (8.700)       (7.210)         
     R2 = .800,  SEE = 8.06905,  F = 258.803,  Sig. of  F = .000     

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t  

5. ธรรมาภิบาลกับการบริหารกลยุทธ์ 

  PTE  = a5 + b5GR5 +c5GM5 + d5GTY5 + e5GP5 + f5GAC5+ g5GW5  
                        =-.960 + .249GR5+ .306GM5+ .096GTY5+ .236GP5+ .340GAC5+ .183GW5 

          (-9.133)   (9.449)    (10.154)     (3.656)        (8.574)     (12.193)      (6.013) 
   R2   = .777,  SEE  =  .30489,  F = 225.673,  Sig. of  F = .000    

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t  

 6. ธรรมาภิบาลกับการบริหารชื่อเสียง  

   ST  = a6 + b6GR6 +c6GM6 + d6GTY6 + e6GP6 + f6GAC6+ g6GW6  
                 = 19.030 +.216GR6+.323GM6+.231GTY6+.320GP6 +.215GAC6+.227GW6 

            (10.573)   (7.125)   (10.943)    (7.885)      (11.008)   (7.815)    (7.544) 
           R2 = .727,  SEE =  6.53805,  F = 172.452,  Sig. of  F = .000    

หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t    

 
การอภิปรายผล 
 

ผู้วิจัยอภิปรายผลตามข้อค้นพบดังน้ี 
 การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมาภิบาลกับการ

บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยในแต่ละหลักเป็นดังน้ี  
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 หลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับสูง ( มีค่า R2 เท่ากับ .514 มี
ค่า  เท่ากับ .717)   

 หลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับสูง (มีค่า R2 เท่ากับ .537 มี
ค่า  เท่ากับ .733)  

 หลักความโปร่งใส มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (มีค่า R2 
เท่ากับ .366 มีค่า  เท่ากับ .605)   

 หลักการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับ    ปานกลาง ( มีค่า R2 
เท่ากับ .357 มีค่า  เท่ากับ .598)   

 หลักความส านึกรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (มี
ค่า R2 เท่ากับ .383 มีค่า  เท่ากับ .619)   

 หลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่า R2 
เท่ากับ .269 มีค่า  เท่ากับ .519)   

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตสถาบันการเงินครั้งใหญ่ เม่ือปี พ.ศ. 2540  ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้มีนโยบายมุ่งเน้นการก ากับดูแลสถาบันการเงินไทยให้มีธรรมาภิบาลและมีความม่ันคง สอดคล้องกับ รายงาน
การวิจัยของ Lazonik and Sullivan (2000) เรื่อง Perspectives on Corporate Governance and Economic 
Performance ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) ชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปเริ่มตระหนักถึงปัญหาธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ประเทศต่าง ๆ เริ่มให้ความส าคัญในเรื่องธรร
มาภิบาล ที่อ่อนแอกับการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงระดับธุรกิจ  

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Porta, Silanes, shleifer, and Vishny (2000) เรื่อง Investor Protection 
and Corporate Governance ชี้ให้เห็นว่า บริษัทในประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษาหลายประเทศให้ความส าคัญกับธรรมาภิ
บาลในเรื่องการปกป้องนักลงทุนภายนอก จากการแสวงหาผลประโยชน์น าเงินรายได้ของกิจการเป็นรายได้ส่วนตัว
ของผู้บริหาร รวมทั้งปกป้องผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ และปกป้องสถาบันการเงินผู้ให้บริษัทกู้เงินหรือให้เครดิตด้วย  โดย
ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งเห็นว่าการมีธรรมาภิบาล (Corporate Governance) โดยออกเป็นกฎหมายบังคับใช้จะ
ได้ผลมากกว่า  
 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of Determination : R2) มีค่าเท่ากับ .757 มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ใน

ระดับสูง หมายถึงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการบริหาร

จัดการสถาบันการเงินไทยได้สูง หรือสามารถอธิบายได้ว่าการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะ

ท าให้ก าไรก่อนการกันส ารองและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.7  
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 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก โดย

พิจารณาได้จากค่าแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients) หรือค่า Beta () ซึ่ง

หมายถึง ถ้าตัวแปรอิสระใดมีค่า Beta มาก แสดงว่าตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากกว่าตัวแปร

อิสระที่มีค่า Beta น้อย จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระทุกตัวมี

นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และแสดงค่าเป็นบวก 

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Kanchanapoomi (2006) เรื่อง Accelerating Corporate Governance 

Reform in Thailand กล่าวว่าสาเหตุหน่ึงที่เกิดวิกฤตทางการเงินกับ ประเทศไทยในปี ค.ศ. 1997 เน่ืองจากสถาบัน

การเงินขาดธรรมาภิบาลในการปล่อยสินเชื่อซึ่งลูกหน้ีเหล่าน้ันไม่สามารถช าระหน้ีได้ ท าให้เกิดหน้ีด้อยคุณภาพ  

(Non Performing Loans : NPL) จ านวนมากท าให้สถาบันการเงินมีผลประกอบการขาดทุน ในที่สุดหลายสถาบัน

การเงินไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งแสดงถึงธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบัน

การเงินไทยในระดับสูง 

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Alba, Claessens and Djankov (2003) เรื่อง Thailand’s Corporate 

Financing and Governance Structures ได้ศึกษานโยบายลดความสูญเสีย  และการปรับปรุงธรรมาภิบาลของบริษัท

ธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย จากวิกฤตสถาบันการเงินปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นซึ่งพบสิ่งที่ส าคัญคือความอ่อนแอ

ของธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง 

สอดคล้องกับงานการวิจัยของ Gompers, Ishii and Metrick (2003) ได้พบว่าความ สัมพันธ์ของการที่

บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะท าให้บริษัทมีก าไรสูง มียอดขายเติบโตสูง การใช้จ่ายเงินทุนต่ า 

บริษัทมีมูลค่าสูง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง รวมทั้ง

สอดคล้องกับการวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony (2007) เรื่อง Relationship Between Corporate 

Governance and Firm Performance: An African Perspective พบว่าองค์กรที่น าธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได้ดีกว่า จะ

เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่า และมูลค่าของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกว่า และผลการวิจัยของ  Kowalewski, 

Stetsyuk and Talavera (2007) เรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดยการสร้างดรรชนี

ความโปร่งใสและการเปิดเผย (Transparency and Disclosure Index : TDI) เพื่อวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ของ

องค์กรธุรกิจ พบว่าองค์กรธุรกิจที่มี TDI สูงกว่าจะเชื่อมโยงกับระดับการจ่ายผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้น (Level of 

Dividend) ที่สูงกว่า และองค์กรที่น าธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได้ดีกว่า จะเชื่อมโยงกับมูลค่าของธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น

สูงกว่าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง  

การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ระดับการมีธรรมาภิบาลและระดับการบริหาร

จัดการของสถาบันการเงินไทย ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลโดยเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง โดยหลักความความส านึกรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลน้อยกว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น แต่

อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และหลักนิติธรรมมีระดับธรรมาภิบาลมากกว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น และอยู่ในระดับสูง และ

พบว่าสถาบันการเงินไทยมีก าไรเฉลี่ยสาขาละ 60.8446 ล้านบาทอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

16.22614 โดยมีก าไรต่ าสุด เท่ากับ 3.33 ล้านบาท และมีก าไรสูงสุดเท่ากับ 95.00 ล้านบาท และมีความถี่สูงสุดที่ก าไรอยู่

ระหว่าง  60.01 ถึง 70.00 ล้านบาท   

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตสถาบันการเงินครั้งใหญ่ของประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2540 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายมุ่งเน้นการก ากับดูแลสถาบันการเงินไทยให้มี ธรรมาภิบาลโดย สอดคล้องกับ 
รายงานการวิจัยของ Lazonik and Sullivan (2000) เรื่อง Perspectives on Corporate Governance and Economic 
Performance ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) ชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปเริ่มตระหนักถึงปัญหาธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ประเทศต่าง ๆ เริ่มให้ความส าคัญในเรื่องธรร
มาภิบาลท่ีอ่อนแอกับการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงระดับ  

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Johnson, Boone, Breach and Friedman (1999) เรื่อง Corporate 
Governance in The Asian Financial Crisis และรายงานการวิจัยของ Cabalu (2003) เรื่อง Reforms in Corporate 
Governance in Asia after The Financial Crisis และรายงานการวิจัยของ  Nam Woo and Nam Chon (2004) เรื่อง 
Corporate Governance in Asia, Recent Evidence from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand 
พบว่าการเกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียในปี ค.ศ.1997-1998 เป็นผลมาจากปัญหากฎหมายเก่ียวกับธรรมาภิบาล
อ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพการปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อย และการเบียดบังผลประโยชน์ขององค์กรเป็นของ
ผู้บริหาร เป็นสาเหตุท่ีส าคัญ และหลังจากเกิดวิกฤตจึงได้เริ่มน าหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้ 

รวมทั้งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Chhaochharia and Laeven (2007) เรื่อง Corporate 

Governance Norms and Practices ซึ่งได้ศึกษาจากข้อมูลบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Firm) ใน 30 ประเทศ 

ผลการประเมินธรรมาภิบาลพบว่าธรรมาภิบาลได้ถูกน าไปใช้มากขึ้น และกระเตื้องขึ้น มีทิศทางที่เป็นบวก และจาก

รายงานการวิจัยของ DeNicolò, Laeven and Ueda (2006) เรื่อง Corporate Governance Quality : Trends and Real 

Effects ได้ศึกษาในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ และประเทศที่พัฒนาแล้ว (Emerging and Developed Economies 

Countries) ระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 ถึง ค.ศ. 2003 พบว่าส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศโดยภาพรวม คุณภาพของ

ธรรมาภิบาล (Corporate governance) ดีขึ้น 

การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างสมการความสัมพันธ์ ธรรมาภิ-บาลกับการ

บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ข้อค้นพบคือได้สมการความสัมพันธ์ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบัน

การเงินไทย มีลักษณะดังน้ี   

  PF  = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW  
                    = -33.986  + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+ .151GW  
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                 (-10.956)   (8.766)        (8.145)    (2.820)    (6.783)   (3.532)     (5.220)                                                          
    R2 = .757, SEE = 8.06432, F = 201.185, Sig. of F = .000    
     หมายเหต:ุ ในวงเล็บคือ ค่าของ t      

 ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of Determination : R2) ซึ่งหมายถึงสัดส่วน
หรือเปอร์เซ็นต์ที่ตัวแปรอิสระ (ทุกตัว) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ หรือหมายถึงสัดส่วน
หรือเปอร์เซ็นต์ของความผันแปรของตัวแปรตามที่มีสาเหตุเน่ืองมาจากความผันแปรของตัวแปรอิสระทุกตัว  จาก
สมการ R2 มีค่าเท่ากับ .757 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอยู่ในระดับสูง ซึ่งหมายถึงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่
ตัวแปรอิสระ (GR GM GTY GP GAC GW) คือหลักธรรมาภิบาลทุกตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
PF คือการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยได้สูง หรือสามารถอธิบายได้ว่าการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลจะท าให้ก าไรก่อนการกันส ารองและภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.70  ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่าหาก
การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลสูง ผลก าไร ฯ ก็จะสูง แต่หากการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ไทยมีธรรมาภิบาลต่ าผลก าไร ฯ ก็จะต่ าหรือขาดทุน 
 สอดคล้องกับงานการวิจัยของ Gompers, Ishii and Metrick (2003) ได้พบว่าความสัมพันธ์ของการที่
บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะท าให้บริษัทมีก าไรสูง มียอดขายเติบโตสูง การใช้จ่ายเงินทุนต่ า 
บริษัทมีมูลค่าสูง และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Zheka (2007) เรื่อง Does Corporate Governance Predict 
Firms’ Performance ? The Case of Ukraine พบว่าเม่ือดรรชนี ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นหน่ึงจุด ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.4 - 1.9 และท าให้ผลประกอบการของธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40% แต่ 

ในการวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony (2007) เรื่อง Relationship Between Corporate 
Governance and Firm Performance: An African Perspective พบว่าองค์กรที่น าธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได้ดีกว่า จะ
เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่า และมูลค่าของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกว่า และผลการศึกษาวิจัยของ Kowalewski, 
Stetsyuk and Talavera (2007) เรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดยการสร้างดรรชนี
ความโปร่งใสและการเปิดเผย (Transparency and Disclosure Index : TDI) เพื่อวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ของ
องค์กรธุรกิจ พบว่าองค์กรธุรกิจที่มี TDI สูงกว่าจะเชื่อมโยงกับระดับการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (Level of 
Dividend) ที่สูงกว่า และองค์กรที่น าธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได้ดีกว่า จะเชื่อมโยงกับมูลค่าของธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น
สูงกว่า  

การวิจัยในครั้งน้ีสามารถสร้างสมการในองค์ประกอบย่อยได้อีก 6 สมการคือ 

สมการที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารสินเชื่อ มีค่า  R2 =  .734 แสดงว่ามี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ชี้ให้เห็นว่าหากสถาบันการเงินน้ันบริหารสินเชื่อ (Credit Management) โดยมีธรรมาภิ

บาลสูง ผลคือสถาบันการเงินน้ันมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ดีก่อให้เกิดรายได้ (Performing Loans : PL) ต่อสินเชื่อ

ทัง้หมด (Total Loans) จ านวนสูง และหากสถาบันการเงินบริหารสินเชื่อ (Credit Management) โดยมีธรรมาภิบาล

ต่ า ผลที่ชี้ให้เห็นคือสถาบันการเงินน้ันมีอัตราส่วนสินเชื่อดังกล่าวต่ า หรือมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non 

Performing Loans : NPL) สูง  
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สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสถาบันการเงินตามหลักการ CAMEL ที่ว่า การบริหารจัดการ

สินเชื่อที่ดีพิจารณาได้จากอัตราส่วนหน้ีคุณภาพดี ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมด (Performing Loans/Total Loans) ถ้า

อัตราส่วนดังกล่าวยิ่งสูง แสดงว่า สินเชื่อคุณภาพดี หรือสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้มีมาก เทียบกับเงินให้กู้ยืมทั้งหมด 

สะท้อนให้เห็นการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี  

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว

ด้านเครดิต (Credit Concentration Risk) ของ Bank for International Settlement (BIS) ที่ว่า ความเสี่ยงที่ให้สินเชื่อ

ไปแล้วจะไม่ได้รับคืนบางส่วนหรือไม่ได้รับคืนทั้งจ านวน และการให้สินเชื่อ การลงทุน การก่อภาระผูกพัน หรือ

การท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ี หรือภาคธุรกิจใดเป็นจ านวนสูงมากซึ่งหากเกิดหน้ี

ด้อยคุณภาพ (Non Performing Loans : NPL) มาก จะส่งผลต่อฐานะ และความสามารถในการด าเนินงานของ

สถาบันการเงินอย่างมีนัยส าคัญ  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission (COSO) และ Pricewaterhouse Cooper (2004) ที่ว่าการบริหารความเสี่ยง และระบบการ

บริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

สอดคล้องกับการวิจัยของ Kanchanapoomi (2006) เรื่อง Accelerating Corporate Governance 

Reform in Thailand กล่าวว่าสาเหตุหน่ึงที่เกิดวิกฤตทางการเงินกับประเทศไทยในปี ค.ศ. 1997 เน่ืองจากการขาด

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้ผ่าน BIBF (Bangkok International Banking Facility) ท าให้

ประเทศไทยมีหน้ีต่างประเทศสูงถึง 51% ของ GDP ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้นของภาคเอกชน ที่ปล่อยกู้โดย

สถาบันการเงินซึ่งให้กู้แก่กลุ่มนักธุรกิจตระกูล ที่มีอิทธิพล มีอ านาจชักจูง มีความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจในวง

ราชการ และนักการเมือง โดยขาดการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีคืน และขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ทางด้านสินเชื่อ  ซึ่งลูกหน้ีเหล่าน้ันไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ท าให้เกิดหน้ีด้อยคุณภาพ (Non Performing 

Loans : NPL) จ านวนมาก  

สมการที่  2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารการตลาด (Marketing 

Management) ซึ่งมีค่า R2 = .809 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ดังน้ันหากสถาบันการเงินไทย บริหาร

การตลาด โดยมีธรรมาภิบาลสูง จะมีเงินฝากมาก แต่หากสถาบันการเงินไทยบริหารการตลาดโดยมีธรรมาภิบาลต่ า 

จะมีเงินฝากน้อย  เงินฝากเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญที่สุดที่สถาบันการเงินน าไปปล่อยสินเชื่อเพื่อหารายได้จึงมีการ

แข่งขันกันหาเงินฝากสูง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Baker, Godridge, Gottesman and Morey (2007) ซึ่งพบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีธรรมาภิบาล (Corporate Governance Rating) กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ เป็นบวก 

แต่มีความแตกต่างในเรื่องตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เน่ืองจากการวิจัยของ Baker, Godridge, Gottesman and Morey 
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มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีธรรมาภิบาลกับมูลค่าตลาดโดยรวมของธุรกิจ แต่การวิจัยในครั้งน้ีที่มุ่งเน้น

หาความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมาภิบาล กับปริมาณเงินฝากที่ สถาบันการเงินไทยสามารถหาได้  

สมการที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารการปฏิบัติงาน  (Operational 

Management) มีค่า R2 = .729 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงซึ่งหากสถาบันการเงินไทยบริหารการ

ปฏิบัติงานโดยมีธรรมาภิบาลสูง รายได้ของสถาบันการเงินไทยจะมาก เน่ืองจากจะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก มี

โอกาสในการสร้างรายได้ แต่หากสถาบันการเงินน้ันบริหารด้านการปฏิบัติงานโดยมีธรรมาภิบาลต่ า สถาบัน

การเงินน้ันจะมีรายได้น้อย เน่ืองจากจะมีลูกค้ามาใช้บริการน้อย โอกาสที่จะหารายได้มีน้อย สอดคล้องกับทฤษฎี

การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของ Bank for International Settlement (BIS) ที่ว่า 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร การท างาน

ของระบบ Information Technology (IT)  หรือกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อรายได้และต้นทุนของสถาบัน

การเงิน และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission (COSO) และ Pricewaterhouse Cooper ที่ว่าการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารความ

เสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gompers, Ishii and Metrick (2003) เรื่อง Corporate Governance and 

Equity Price ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการที่บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะท าให้บริษัทมี

รายได้สูง มีมูลค่าสูง ยอดขายเติบโตสูง แต่มีความแตกต่างกับการวิจัยในครั้งน้ีในเรื่องตัวแปร ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเน้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมาภิบาลกับรายได้ของสถาบันการเงินไทย  

สมการที่  4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity 

Management) มีค่า R2 = .800 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก หากสถาบันการเงินไทยบริหารด้านสภาพ

คล่องโดยมีธรรมาภิบาลสูง อัตราส่วนเงินฝากต่อเงินให้สินเชื่อจะสูง สภาพคล่องจะสูง แต่หากสถาบันการเงินไทย

บริหารด้านสภาพคล่องโดยมีธรรมาภิบาลต่ า อัตราส่วนดังกล่าวจะต่ า สภาพคล่องจะต่ า ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการ

หาความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมาภิบาลกับการบริหารสภาพคล่องซึ่งใช้ตัวแปรคือธรรมาภิบาลกับเปอร์เซ็นของเงิน

ฝากต่อเงินให้สินเชื่อ  

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ  Bank for International Settlement 

(BIS) ที่ว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถช าระหน้ีสินหรือ

ภาระผูกพันเม่ือถึงก าหนดเน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น เงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้

เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเงินฝากที่สถาบันการเงิน
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หามาได้มีสภาพเป็นเงินสด และสถาบันการเงินจะน าเงินฝากเหล่าน้ีไปหาประโยชน์ซึ่งก็คือน าไปปล่อยเงินกู้ หาก

สถาบันการเงินน าเงินฝากเหล่าน้ีไปปล่อยเงินกู้ทั้งหมดก็จะไม่มีเงินเหลือที่จะเป็นสภาพคล่องให้กับผู้ที่ขอถอนเงิน

ฝาก หรือขอกู้เงินได้อีก และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission (COSO) และ Pricewaterhouse Cooper ที่ว่าการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Ireland (2004) และ Koch and MacDonald (2000) ที่กล่าวว่าการบริหาร

สภาพคล่องของสถาบันการเงิน สามารถวัดได้จากอัตราส่วน เงินฝากต่อเงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงินจะต้องมีการ

บริหารจัดการที่ดี น่ันคือมีการบริหารจัดการโดยมีธรรมาภิบาล เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวมีความเหมาะสม จะท าให้

สภาพคล่องมีความเหมาะสม  

สมการที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) 

มีค่า R2  = .777  แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง หากสถาบันการเงินไทยบริหารด้านกลยุทธ์โดยมีธรรมาภิ

บาลสูง จะท าให้มีก าไรสุทธิต่อหัวพนักงานจะสูง แต่หากสถาบันการเงินไทยบริหารกลยุทธ์โดยมีธรรมาภิบาลต่ า 

ก าไรสุทธิต่อหัวพนักงานจะต่ า การบริหารกลยุทธ์จะแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไรของพนักงาน ซึ่งแสดงถึง

ความมีประสิทธิภาพของสถาบันการเงินด้วย  

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ของ Bank for International 

Settlement (BIS) ที่กล่าวว่าเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติที่

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในที่ส าคัญ เช่น จ านวนคน เป็นต้น อันอาจส่ งผลกระทบต่อ

รายได้ ก าไร เงินกองทุน และการด ารงอยู่ของกิจการ  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสถาบันการเงินตามหลักการ CAMEL ที่กล่าวว่าอัตราส่วน

ระหว่างก าไรต่อจ านวนพนักงานทั้งหมด (Working Profits/Head Counts) ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูง แสดงถึงสถาบัน

การเงินมีการบริหารจัดการที่ดี น่ันคือการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) และ Pricewaterhouse Cooper ที่ว่าการบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zheka (2007) เรื่อง Does Corporate Governance Predict Firms’ 

Performance ? The Case of Ukraine. โดยได้จัดสร้างดรรชนีธรรมาภิบาล (Corporate Governance Index) ขึ้นและ

พบว่าเม่ือดรรชนีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นหน่ึงจุด ผลการปฏิบัติงาน (Performance) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.4 - 1.9 
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แต่แตกต่างกับการวิจัยในครั้งน้ีในเรื่องตัวแปร Zheka ได้สร้างดรรชนีธรรมาภิบาลและหาความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทธุรกิจ ขนาดใหญ่ ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีหาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลก าไรสุทธิ

ต่อหัวพนักงานของสถาบันการเงิน  

สมการที่  6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการบริหารชื่อเสียง  (Reputation 

Management) มีค่า R2  =  .727 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง หากสถาบันการเงินไทยบริหารด้านชื่อเสียง

โดยมีธรรมาภิบาลสูง ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าประชาชนจะอยู่ในระดับสูง แต่หากสถาบันการเงิน

ไทยบริหารชื่อเสียงโดยมีธรรมาภิบาลต่ า        ผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าประชาชนจะอยู่ในระดับต่ า 

สถาบันการเงินน้ันจะมีข่าวด้านลบมากกว่าข่าวด้านบวก ภาพลักษณ์ที่ลูกค้าประชาชนรับรู้ไม่เป็นไปในด้านที่ท าให้

เกิดความพึงพอใจในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับคะแนนความพึงพอใจของ

ลูกค้าผู้ใช้บริการ  

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของ Bank for International Settlement (BIS) 

ที่ว่าความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณะชนได้แก่ลูกค้า คู่ค้า นัก

ลงทุน และผู้ก ากับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อม่ันในสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้ และ/หรือเงินกองทุนของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการ

ปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง

หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า สถาบันการเงินจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี น่ันคือต้องบริหารจัดการโดยมี

ธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) และ Pricewaterhouse Cooper ที่ว่าการบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยกรณีและการวิจัยส ารวจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยส ารวจ และเป็นการวิจัยส ารวจ

ตัดขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็น

ข้อมูลในปี 2554 การวิจัยเรื่องน้ีในครั้งต่อไปควรใช้วิธีวิจัยส ารวจระยะยาว ซึ่งอาจจะท าให้ผลการวิจัยแม่นย ามาก

ขึ้นควบคู่กับการวิจัยกรณี ซึ่งใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนรวม การสัมภาษณ์เจาะลึก   

ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ีขอบเขตการวิจัยทางด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้นิยามสถาบัน

การเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ในการวิจัย
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ครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินของรัฐ แต่ทั้งน้ีตัวแปรในเรื่อง

การบริหารจัดการอาจจะแตกต่างจากการวิจัยครั้งน้ี  

ในการวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA หรือ 

Ordinary Least Square : OLS) เพื่อหาระดับการมีธรรมาภิบาลและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือหลัก

ธรรมาภิบาลกับตัวแปรตามคือการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควร

จะใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

กับวิธีการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ที่ส าคัญคือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ มีข้อเง่ือนไขว่าตัวแปรอิสระ

ทุกตัวต้องเป็นอิสระจากกันและกัน ส่วนการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธ์กันได้ หรือมีความสัมพันธ์ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยต้องการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตอบปัญหา

ของการวิจัย    
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ชาดกเร่ือง “ชรุทปานชาดก” กบัการคตคีวามภาพชาดก 
ในจติรกรรมฝาผนังอโุบสถวดักลาง จงัหวดัอตุรดติถ์  

 
Jarudapana Jataka and an interpretation of its visual allegory in the mural 

painting of Klang temple, Uttaradit Province. 
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ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. รุ่งโรจน ์ธรรมรุ่งเรือง       
 
บทคดัย่อ 

ผลการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบปัญหาเก่ียวกบัการตีความภาพชาดกท่ีเขียนข้ึนบนฝา
ผนังของอุโบสถวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยเลือกตีความภาพชาดกท่ียงัไม่สามารถตีความไดอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเขียนข้ึนโดยอา้งอิงกบัชาดกหรือนิทานพ้ืนบา้นเร่ืองใด ผลการตรวจสอบพบว่าเร่ืองราวท่ีเขียน
ข้ึนดงักล่าวสามารถตีความไดว้่าเป็นเร่ือง ชรุทปานชาดก ซ่ึงเป็นเร่ืองหน่ึงในชาดกชุด 547 พระชาติ หรือ
นิบาตชาดก ผลดงักล่าวยงัสะทอ้นให้เห็นการเลือกเร่ืองชาดกท่ีน ามาเขียนในต าแหน่งผนงัทั้งสองของ
อุโบสถในระดบัเดียวกนั ในท่ีน้ีคือจิตรกรรมดา้นหน่ึงเลือกเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก อีกดา้นหน่ึง
เลือกเขียนเร่ืองชรุทปานชาดก ซ่ึงทั้งสองเร่ืองจดัอยู่ในนิบาตชาดก โดยชรุทปานชาดกอยู่ในติกนิบาต
ชาดก ขณะท่ีเวสสันดรชาดกอยู่ในมหานิบาตชาดก นอกจากน้ีการตีความว่าช่างเลือกเร่ืองชรุทปานชาดก
มาเขียนยงัแสดงใหเ้ห็นนยัส าคญัเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมีการศึกษานิบาตชาดกอย่างแพร่หลายมากข้ึนจึงมีการรับรู้และเลือก
เร่ืองท่ีจะใชเ้ขียนจิตรกรรมไทยประเพณีหลากหลายมากข้ึน สะทอ้นความคิด ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ
สังคมวฒันธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชจิ้ตรกรรมเป็นส่ือสะทอ้นการแสดงออกเพ่ือต่อตา้น
สังคมท่ีมีความโลภของบุคคล และแสดงตวัอย่างของหายนะจากความโลภตามเร่ืองชรุทปานชาดก และ
ความสุขสนัติจากการใหต้ามเร่ืองเวสสนัดรชาดก 
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Abstract 

The objective of this research was to interpret the mural painting on the 

wall of ordinary hall of Wat Klang, Uttaradit Province by choosing a mural depicting 

the story which has not been interpreted clearly that it based on which the jakata tales 

or the local folkores. The interpretion revealed that the mural tells the story of 

Jarudapana Jataka which was one of the 547 tales in the Nibat Jataka. Moreover, the 

result also showed the idea how painters portrayed the two jakata murals on both side 

of the wall at the same level, the scenes from Vessantara Jataka was presented on one 

side of the wall and  Jarudapana Jataka was also depictes on another side of the wall. 

Both jakata mural paintings are the part of Nibat Jataka; Jarudapana Jataka is the part 

of Tikkanibat Jataka while Vessantara Jataka is the part of Maha Nibat Jataka. 

Jarudapana Jataka was portrayed showed a new train of thought in the middle 

Rattanakosin period to late 24 century a.d . According to the study of Nibat Jataka 

was studied extensively in the period, there were various Thai traditions, cultures and 

liftstyles were often portrayed which was noticeably different from the past. 

Especially, the idea expressed in the proscriptions greed in society and the example of 

disasters because of being greedy based on Jarudapana Jataka and Giving of 

Vessantara Jataka. 

 

ค าส าคญั  
การตีความภาพชาดกเร่ืองชรุทปานชาดก, จิตรกรรมวดักลาง อุตรดิตถ ์

 
บทน า 

การศึกษาในอดีตเก่ียวกบังานจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลางโดยมากจะศึกษาในลกัษณะ
การก าหนดอายุจากรูปแบบและเทคนิคท่ีใชเ้ขียนงาน ในส่วนของการตีความก็พบว่ามกัจะตีความตามท่ีมี
การบอกเล่าสืบต่อกนัมา ยงัไม่มีการใชก้ระบวนการตรวจสอบท่ีเป็นหลกัวิชาการอย่างแทจ้ริง เช่น ตีความ
ภาพเล่าเร่ืองดา้นทิศใตข้องอุโบสถว่าเป็นเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก และตีความภาพเล่าเร่ืองดา้นทิศเหนือ
ของอุโบสถว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดก1 มีขอ้สังเกตว่าผนงัท่ีตีความว่าเป็นเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกนั้นเน้ือ
เร่ืองและการแสดงออกสอดคลอ้งกบัลกัษณะการแสดงออกของภาพจิตรกรรมอย่างค่อนขา้งชดัเจน แต่
ผนงัท่ีตีความว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นพบว่าไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างเน้ือเร่ืองและการแสดงออก จาก
ผลการศึกษาสามารถตีความเบ้ืองตน้ไดว้่า จิตรกรรมท่ีเคยมีผูตี้ความว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นไม่น่าจะ
เป็นไปได ้แต่ควรจะเขียนในเร่ือง ชรุทปานชาดก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะน าเสนอเก่ียวกบัการตีความ

                                                           
1อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง (คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2548), 72. 
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ภาพเล่าเร่ืองชาดกดา้นทิศเหนือของอุโบสถ ว่าเหตุใดจึงเช่ือว่าภาพเล่าเร่ืองดงักล่าวจึงน่าจะเขียนในเร่ือง 
ชรุทปานชาดก 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาความส าคญัของงานจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลาง อ าเภอเมือง จงัหวดั

อุตรดิตถ ์ท่ีสะทอ้นถึงแนวคิด สภาพสงัคม และวฒันธรรมของผูค้นในพ้ืนท่ี 

2.  เพ่ือให้ทราบความคิดของช่างทอ้งถ่ินเมืองอุตรดติถ ์ในการเลือกเร่ืองราวท่ีใชเ้ขียนบน

จิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงมีรายละเอียดต่างจากแนวความคิดของช่างในเมืองหลวง 

3.  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบังานจิตรกรรมไทยประเพณีต่อไปใน

อนาคต 

 

ขั้นตอนของการวจิยั 

1. คน้ควา้รวมรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรม 

และงานศิลปกรรมภายในจงัหวดั 

2.  ศึกษาขอ้มลูทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัวดักลาง และจงัหวดัอุตรดิตถ ์

3.  คน้ควา้รวบรวมผลการศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้  

4.  รวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัชาดกในนิบาตรและนอกนิบาตรท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศ

ไทย 

5.  น าเสนอขอ้มลูและสรุปผลการศึกษา 
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ผลการวจิยั 
ภาพจิตรกรรมท่ีเขียนเร่ืองชาดกภายในอุโบสถของวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ปรากฏอยู ่2 เร่ือง โดยทั้งสองเร่ืองเขียนอยูเ่หนือหนา้ต่าง ในต าแหน่งผนงัดา้นยาวของอุโบสถ
ทั้งดา้นทิศเหนือและใต ้การศึกษาท่ีผ่านมาในอดีตสามารถตีความไดอ้ย่างชดัเจนเพียงเร่ือง
เดียว คือ ชาดกเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (ภาพที่ 1) ซ่ึงเขียนอยู่ในต าแหน่งผนังดา้นทิศใต ้
คงเหลือแต่ผนงัดา้นทิศเหนือซ่ึงก็คือดา้นตรงขา้มกบัชาดกเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ยงัไม่มี
นักวิชาการท่านใดสามารถตีความและแสดงรายละเอียดหรือแสดงท่ีมาของการตีความได้
อย่างชดัเจน มีนักวิชาการบางท่านตีความไวว้่าเป็นการเขียนเร่ืองราวของชาดกเร่ืองจุลปทุม
ชาดก2 แต่จากการตรวจสอบการแสดงออกของภาพกบัเร่ืองราวในชาดกและเปรียบเทียบ
ลกัษณะการเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดกกบัจิตรกรรมในแหล่งอ่ืนๆพบว่าจิตรกรรมของวดักลาง
ไม่น่าจะเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดก อน่ึงจากการศึกษาคน้ควา้ของผูศึ้กษาพบว่าจิตรกรรมท่ียงั
ตีความไม่ไดด้งักล่าวน่าจะเขียนแสดงออกในเร่ืองชรุทปานชาดก (ภาพที่ 2) ซ่ึงเป็นชาดกท่ี
เป็นหน่ึงในนิบาตชาดกท่ีประมวลเอาไว ้547 เร่ือง โดยผลการวิเคราะห์สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

2 เร่ืองเดียวกนั, 72. 
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เน้ือเร่ืองย่อ พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในตระกูลพ่อคา้เกวียนในเมืองพาราณสี อยู่มาคราวหน่ึง

พระโพธิสัตว์ซ้ือสินค้าในเมืองพาราณสีข้ึนบรรทุกเกวียน แลว้ก็พาพ่อค้าเป็นอนัมากออกจากเมือง

จนกระทัง่เขา้เขตเสน้ทางกนัดาร คร้ันเห็นบ่อน ้าในในระหว่างทางแหง้เหือดไม่มีน ้ าพวกพ่อคา้เหล่านั้นจึง

คิดกนัวา่จะขดุลงไปในบ่อนั้นเพ่ือหาน ้ากิน เม่ือขดุลึกลงไปเร่ือยๆก็พบว่ามีสมบติัอยู่มากมาย แต่อย่างไรก็

ตามพ่อคา้เหล่านั้นก็ยงัไม่พอใจดว้ยความโลภจึงขุดลึกลงไปเร่ือยๆ พระโพธิสัตวเ์ห็นดงันั้นจึงหา้มพ่อคา้

ทั้งหลายวา่ความโลภมกัจะน าพาซ่ึงความฉิบหาย มีทรัพยม์ากมายเพียงน้ีกน่็าจะพอแลว้ แต่เหล่าพ่อคา้ก็ไม่

เช่ือฟัง พากนัขดุอยูอ่ยา่งนั้นจนบ่อนั้นลึกลงไปแทบถึงวิมานของพญานาค 

ฝ่ายพญานาคซ่ึงมีนิวาสถานอยู่ ณ ภายใตบ่้อน้ีนั้น คร้ังวิมานเป็นท่ีอยู่ของตนพงัทะลาย ก็

เกิดความโกรธจึงพ่นพิษออกทางจมูกไปถูกพ่อคา้เหล่านั้นตายส้ิน ยงัเหลือแต่พระโพธิสัตวผ์ูเ้ดียว แลว้

พญานาคนั้นกอ็อกจากนาคพิภพแปลงกายเป็นเดก็หนุ่มมาเทียมเกวียน ขนแกว้แหวนเงินทองใหเ้ต็มเกวียน

แลว้เชิญพระโพธิสัตวใ์ห้ข้ึนนัง่บนเกวียน ให้นาคบริวารช่วยขบัเกวียนไป ส่วนตนก็ข้ึนนัง่เกวียนไปกบั

พระโพธิสตัว ์คร้ันถึงเมืองพาราณสีจึงใหพ้ระโพธิสัตวข้ึ์นสู่เคหสถาน ช่วยท าการขนทรัพยส่์งเสร็จแลว้ก็

กลบัไปยงันาคพิภพอนัเป็นท่ีอยู่ของตน ส่วนพระโพธิสัตวก์็บริจาคทรัพยบ์ าเพ็ญการกุศล คือให้ทานแก่

มหาชน เม่ือส้ินชีพกไ็ปบงัเกิดในสวรรคเ์ทวโลก3 

จากการตรวจสอบเร่ืองราวในนิบาตชาดก 547 เร่ือง4 และปัญญาสชาดก5 รวมถึงนิทานพ้ืน

ถ่ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยม พบวา่เร่ือง “ชรุทปานชาดก” หน่ึงในนิบาตชาดก 547 เร่ือง น่าจะเป็นเร่ืองท่ี

ช่างน ามาเขียนจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองบนผนงัพระอุโบสถทางดา้นทิศเหนือ ทั้งน้ีมีขอ้สนบัสนุนและแสดง

กระบวนการการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ท่ีท าให้ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง ชรุทปานชาดก เน่ืองจากลกัษณะการ

แสดงออกของภาพเล่าเร่ืองประมวลกบัเน้ือเร่ืองชรุทปานชาดกแลว้พบว่าการแสดงออกในฉากส าคญัของ

เร่ืองนั้นกคื็อ ฉากท่ีตวัพระชะโงกหนา้ลงไปในสระน ้าท่ีมีศีรษะมนุษยล์อยอยูเ่ตม็สระ สอดคลอ้งกบัตอนท่ี

พระโพธิสตัวก์ าลงัคอยเฝ้ามองและเตือนเหล่าพ่อคา้วานิชวา่ใหห้ยุดขุดบ่อน ้า อย่าโลภมากในทรัพยส์มบติั 

และในท่ีสุดการขุดบ่อนั้นเลยไปถูกปราสาทของพญานาคก็ท าใหพ้ญานาคโกรธและพ่นพิษท าใหพ้่อคา้
                                                           

3 พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี 3 ภาคท่ี 4, มหามกุฏราชวิทยาลยัในพระ
บรมราชูปถมัภ ์พิมพเ์น่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : ศิวพร
, 2525), 46-50. 
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การตรวจสอบจากชาดกเร่ืองอ่ืนๆไม่พบว่ามีชาดกเร่ืองใดท่ีมีลกัษณะซ่ึงจะเก่ียวขอ้งการ

การขุดบ่อน ้า หรือผูค้นลอยอยู่ในบ่อน ้ าหรือสระน ้า โดยการแสดงออกซ่ึงน่าจะเป็นลกัษณะการเขียนใน

จิตรกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัภาพศีรษะบุคคลลอยอยู่เต็มบ่อน ้าหรือสระน ้า ก็คือการเขียนแสดงในฉากนรก ซ่ึง

มกัจะแสดงออกถึงศีรษะบุคคลท่ีเป็นสัตวน์รกเบียดเสียดกนัอยู่ในกระทะทองแดงหรืออยู่ในสระน ้ าท่ีมี

การทรมานในลกัษณะต่างๆ (ภาพที่ 3) โดยความแตกต่างของการเขียนในฉากนรกกบัลกัษณะการเขียน

ของเร่ืองชรูทปานชาดกน้ีมีส่วนของรายละเอียดและบริบทโดยรอบท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ลกัษณะความ

แออดัยดัเยียดของศีรษะบุคคลในฉากนรก แสดงถึงความทรมานและสีหนา้อนัทุรนทุรายเป็นอย่างมาก ทั้ง

ฉากโดยรอบก็เต็มไปดว้ยความทุกขท์รมานจากการลงทณัฑข์องนายนิรยบาลในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงท่ีกล่าว

มาทั้งหมดนั้นต่างจากลกัษณะการเขียนในภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลาง (ภาพที่ 4) ซ่ึงสระน ้าท่ีมี

ศีรษะบุคคลลอยูน่ั้นแมว้า่จะมีลกัษณะท่ีเต็มพ้ืนท่ี แต่ก็มิไดแ้สดงออกว่าแออดัเท่ากบัการทนทุกขข์องสัตว์

นรก ศีรษะของบุคคลในสระกมิ็ไดมี้การแสดงสีหนา้เจบ็ปวดทรมานมากนกั นอกจากน้ีสีของน ้าในบ่อนั้น

ก็เป็นสีฟ้าซ่ึงเป็นการส่ือถึงน ้าธรรมดาอนัแตกต่างจากน ้าท่ีมีเหล่าสัตวน์รกจมอยู่ซ่ึงมกัจะเขียนดว้ยสีแดง

หรือสีท่ีร้อนแรงเพ่ือส่ือว่าไดรั้บความทรมานมาก นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มโดยรอบสระน ้าก็เป็นภาพป่า

เขาตรงขา้มกบัสภาพแวดลอ้มในฉากนรกโดยส้ินเชิง 

ภาพที่ 3 ฉากนรก 

ที่มา : สมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย 

ภาพที่ 4 สระน ้า จิตรกรรมภายใน

อุโบสถวดักลาง 
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ประการท่ีสอง ฉากส าคญัอีกฉากหน่ึงท่ีอาจบ่งบอกวา่ เป็นเร่ืองชรูทปานชาดกคือ ฉากเมือง

ทั้ง 3 เมืองกล่าวคือ เมืองแรกคือเมืองพาราณสีท่ีพระโพธิสัตวอ์อกมา เมืองต่อมาอาจจะตีความไดว้่าเป็น

เมืองบาดาลของพญานาค เน่ืองจากปรากฏว่ามีการเขียนตวัพระจ านวนสององค์ต่างจากฉากในเมืองอีก

สองเมืองท่ีมีตวัพระประทบัในปราสาทแค่องค์เดียว จึงอาจอธิบายไดว้่าภาพปรากฏนั้นคือพระโพธิสัตว์

และพญานาค อย่างไรก็ตามในเน้ือเร่ืองไม่ปรากฏว่าพญานาคไดน้ าพระโพธิสัตวเ์สด็จมาประทบัในเมือง

บาดาล จึงอาจตีความได้ว่าช่างอาจจะต้องการแสดงออกถึงช่วงเวลาระหว่างท่ีพญานาคก าลงัจะน า        

พระโพธิสัตวก์ลบัเมืองพาราณสี แต่ในระหว่างนั้นพญานาคอาจจะน าพระโพธิสัตวม์าประทบัท่ีเมือง

บาดาลก่อนเพ่ือท่ีจะไดส้ั่งใหเ้จา้พนกังานจดัเตรียมขา้วของมีค่ามอบใหแ้ก่พระโพธิสัตวก่์อนจะกลบัเมือง   

พาราณสีกเ็ป็นได ้เมืองท่ีสามอาจตีความไดว้า่เป็นเมืองพาราณสีซ่ึงเขียนแสดงอีกคร้ังใหเ้ห็นว่าเป็นการจบ

เร่ืองตอนท่ีพระโพธิสตัวก์ลบัมาแลว้  

มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัเมืองท่ีตีความว่าเป็นเมืองของพญานาคนั้นมีลกัษณะการแสดงออกใน

รูปแบบเดียวกบัเมืองมนุษยท์ั้งปราสาทราชวงั ผูค้น และท่ีส าคญัคือตวัพระตวันางก็แสดงออกในร่างของ

มนุษย ์มีเคร่ืองทรง เช่น มงกฏุเป็นมงกุฎยอดชยั ซ่ึงโดยมากแลว้การแสดงออกว่าเป็นพญานาคในร่างของ

มนุษยม์กัจะเขียนแสดงยอดมงกุฎเป็นรูปหวันาค ซ่ึงจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดั

กลางเองก็แสดงออกอย่างชดัเจนเก่ียวกบัเคร่ืองทรงของพญานาคในชาดกเร่ืองภูริทตัชาดก แต่อย่างไรก็

ตามภาพจิตรกรรมในอุโบสถแสดงออกวา่เป็นงานช่างพ้ืนถ่ินอยา่งชดัเจน รายละเอียดเลก็นอ้ยดงักล่าวอาจ

ไม่มีความส าคญัต่อการเขียนงานจิตรกรรมของช่าง 

ประการท่ีสาม เร่ืองชรุทปานชาดก เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในนิบาตชาดกซ่ึงนิบาตชาดกจดัเป็น

ประเภทชาดกท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการน าเร่ืองราวในชาดกประเภทน้ีมาเขียนเป็นจิตรกรรม      

ฝาผนงั ตวัอย่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ ชาดก 10 เร่ืองสุดทา้ยหรือท่ีเรียกว่า ทศชาติชาดก (มหานิบาต

ชาดก) โดยหากสงัเกตแลว้จะพบวา่ลกัษณะการเลือกเร่ืองท่ีจะมาเขียนในงานจิตรกรรมในแต่ละแห่งมกัจะ

วางเร่ืองท่ีอยูใ่นระดบัความส าคญัหรืออยู่ในระดบัเร่ืองท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น หากเลือกท่ีจะเขียน

ชาดกใน 547 เร่ืองกจ็ะเลือกเร่ืองในชาดก 547 เร่ืองมาเขียน หรืออาจจะเลือกเร่ืองท่ีมีความส าคญัใกลเ้คียง

กบัชาดก 547 เร่ือง อยา่งเช่นเร่ืองในปัญญาสชาดก เป็นตน้ อน่ึงพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ขียนภาพเล่าเร่ืองในพระอุโบสถ

วัดกลางก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในระดับเดียวกันทั้ งสองฝ่ังผนัง เ ม่ืออีกฝ่ังหน่ึงตีความได้ว่า เขียนเร่ือง               

พระเวสสันดรชาดก อีกฝ่ังก็ควรท่ีจะเขียนในเร่ืองท่ีอยู่ในท านองเดียวกันหรือมีเน้ือเร่ืองอยู่ในระดับ

เดียวกนั คือ ควรเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นชาดก 547 เร่ือง หรือเร่ืองในปัญญาสชาดก เป็นตน้ 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดรชาดกในผนงัดา้นหน่ึง

ของอุโบสถ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการบริจาคทาน ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่าอาจเลือกชาดก

เร่ืองท่ีมีค าสอนท่ีสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกันมาเขียนในฝ่ังตรงขา้มกันซ่ึงในท่ีน้ีจึงเลือกท่ีจะน าเร่ือง        

ชรุทปานชาดกมาเขียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการให้ละความโลภในทรัพยส์มบติั ถือว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัในเร่ืองค าสอนท่ีอยู่ในท านองเดียวกนั โดยอธิบายไดว้่า เม่ือบุคคลใดท่ีสามารถจะบริจาค

ทานอนัยากท่ีจะบริจาคไดก้ย็อ่มท่ีจะไม่มีความโลภเกิดข้ึนในใจ 

อน่ึงอาจมีผูก้ล่าวแยง้ว่าตวัละครเอกของเร่ืองท่ีเป็นตวัพระนั้นมีการสวมใส่อาภรณ์ท่ีเป็น

อยา่งเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์คือ มีเคร่ืองประดบัประดามากมายตามแบบอย่างการเขียนตวัพระใน

งานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป และมีการเขียนแสดงท่ีอยู่อาศยัซ่ึงก็คือปราสาทราชวงั ประกอบไป

ดว้ยพระมเหสี สนมนางในและบริวาร ซ่ึงลว้นแลว้แต่งกายอย่างประณีตงดงามทั้งส้ิน ซ่ึงขดัแยง้กนักบั 

เน้ือเร่ือง ชรุทปานชาดกซ่ึงพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพ่อคา้เกวียน ส่งผลใหก้ารแสดงออกก็น่าท่ีจะ

เป็นตามฐานะและฐานันดรศกัด์ิของพ่อคา้เท่านั้นไม่ควรท่ีจะมีการแสดงออกทดัเทียมกบัเร่ืองราวของ

กษตัริย ์ในประเด็นดงักล่าวอาจอธิบายไดว้่า แมช้าติก าเนิดของพระโพธิสัตวใ์นเร่ืองชรุทปทานชาดก     

จะเป็นเพียงพ่อคา้เกวียน แต่ดว้ยความท่ีเป็นตวัเอกและเน้ือเร่ืองตอ้งการส่ือถึงความเป็นพระโพธิสัตว ์ซ่ึง

ในความเป็นพระโพธิสัตวน์ั้นย่อมมีฐานะไม่ดอ้ยไปกว่ากษตัริยแ์ต่อย่างใด ไม่แปลกท่ีช่างจะยกย่องใน

ความเป็นพระโพธิสตัวข์องตวัพระ จึงเขียนเคร่ืองทรงและใหป้ระทบัในปราสาทราชวงัมีบริวารลอ้มรอบ 

ตวัอย่างของแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาอย่างชดัเจนในลกัษณะการเขียนจิตรกรรมในหลายเร่ือง 

เช่น เร่ืองวิทูรบณัฑิตชาดก เร่ืองสุวรรณสามชาดก เร่ืองมโหสถชาดก ซ่ึงทั้งสามเร่ืองท่ียกตวัอย่างมาน้ีตวั

ละครเอกซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวล์ว้นแลว้ไม่ไดมี้ฐานะเป็นกษตัริยใ์นโลกมนุษยท์ั้งสิน แต่การแสดงออกใน

งานจิตรกรรมก็ไดรั้บการยกย่องให้มีฐานะเท่าเทียมกบักษตัริย ์โดยการเขียนให้ทรงเคร่ืองอย่างกษตัริย ์

และมีปราสาทอยูอ่ยา่งกษตัริย ์ทั้งน้ีสงัเกตไดว้า่แมว้า่พระโพธิสตัวจ์ะเสวยพระชาติเป็นบุคคลประเภทใดก็

ยงัคงไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ฐานะเทียบเท่าพระมหากษตัริยอ์ยูเ่สมอ 

ในส่วนของ รายละเอียดอ่ืนๆ เช่นการไม่เขียนการเดินทางของกลุ่มพ่อคา้กบัพระโพธิสัตว์

โดยเกวียนตามเร่ืองราวในชรุทปานชาดก อาจจะท าความเขา้ใจไดว้่าการเขียนในลกัษณะดงักล่าวอาจจะ

ไม่เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและอาจจะลดความโด่ดเด่นของตัวพระท่ีเป็นตัวด าเนินเร่ืองท่ีส าคัญ ส่วนการ        

ไม่เขียนฉากพญานาคพน้พิษใส่เหล่าพ่อคา้อาจเพราะช่างตอ้งการตดัเหตุการณ์บางส่วนออกไปประกอบ

กบังานดงักล่าวเป็นงานช่างพ้ืนบา้นจึงอาจจะไม่สนใจในรายละเอียดมากนกั 
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อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีมีปัญหาอีกประเด็นหน่ึงคือ พบว่ามีการเขียนภาพตวัพระชะโงก

หนา้ไปมองบ่อน ้าท่ีมีศีรษะคนอยูน่ั้นไม่ไดมี้เพียงแค่ฉากเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง ชรุทปานชาดก

ท่ีมีเหตุการณ์น้ีแค่คร้ังเดียว อาจจะเป็นเหตุผลบางประการท่ีช่างตอ้งการท่ีจะส่ือ แต่เน่ืองดว้ยงานจิตรกรรม

ดงักล่าวเป็นงานพ้ืนบา้น และเร่ืองชรุทปานชาดกก็ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในงานจิตรกรรมไทย

ประเพณี ช่างจึงน่าจะมีเหตุผลบางอยา่งท่ีไม่สามารถทราบไดว้า่เพราะเหตุใดจึงเขียนออกมาเช่นน้ี โดยการ

ตดัทอนหรือเพ่ิมรายละเอียดบางอย่างอาจเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั ดงัเช่นการไม่เขียนตวัละคร

เอกอย่างพระกณัหาและพระชาลี ในตอนท่ีพระเวสสันดรและพระนางมทัรีเสด็จออกจากเมือง ในเร่ือง

เวสสนัดรชาดกซ่ึงอยูฝ่ั่งผนงัดา้นทิศใตก้ย็งัไม่สามารถจะสรุปไดว้า่เหตุใดจึงไม่ปรากฏภาพของพระกณัหา

และพระชาลีในฉากส าคญั เช่น ฉากกณัฑว์นประเวศน ์เป็นตน้ 

อน่ึงการเขียนภาพโดยการแบ่งเป็นช่องๆโดยใชแ้นวก าแพงเป็นตวัคัน่ท าใหเ้กิดภาพ 5 ช่อง

ภาพ ภาพในช่องภาพอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงออกถึงภาพบ่อน ้าและคนลอยอยู่ในบ่อซ่ึงบ่งบอกความเก่ียวขอ้งกบั

เน้ือเร่ืองของชรุทปานชาดกแลว้ อาจเป็นชาดกเร่ืองอ่ืนๆกเ็ป็นไดซ่ึ้งยงัจะตอ้งคน้ควา้ใหป้ระจกัษต่์อไป 

หากขอ้สันนิษฐานดงักล่าวเป็นความมุ่งหมายในการเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกของจิตรกร

จริง อาจเป็นภาพสะทอ้นเร่ืองราวบางอย่างได ้เช่น อาจสันนิษฐานไดว้่าผูท่ี้เขียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

เก่ียวกบัชาดกเป็นอย่างดี ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ว่าเร่ืองชรูทปานชาดกนั้นไม่ใช่เร่ืองราวในชาดกท่ีอยู่ในความ

นิยมกระแสหลกัของการน ามาเขียนจิตรกรรมฝาผนงัอย่างไทยประเพณีมาตั้งแต่โบราณแลว้ โดยเร่ืองท่ี

นิยมมากมกัจะเป็นเร่ืองราวในพุทธประวติั หรือหากเป็นเร่ืองในชาดกกม็กัจะเป็นเร่ืองในทศชาติชาดก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ชรูทปานชาดก ภายในพระอุโบสถวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ 

ที่มา : ปรุงศรี วลัลิโภดม, วรรณวิจิตร จาก นิบาตรชาดก เล่ม 2 , (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2545), 

152. 
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อย่างไรก็ตามพบว่าเร่ืองชรุทปานชาดกปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมหน่ึงในช่องภาพชาดก 

547 เร่ือง ภายในพระอุโบสถของวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ (ภาพที่ 5) ซ่ึงการท่ีช่างน าชาดกทั้ง 547 เร่ือง     

มาเขียนท าใหต้อ้งลดทอนรายละเอียดลงมากเหลือแต่การเขียนแสดงออกถึงฉากส าคญัท่ีสามารถบ่งบอก

เร่ืองราวไดเ้ท่านั้น โดยการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกภายในพระอุโบสถของวดัเครือวลัย์น้ีมีการแสดงออก

ท่ีค่อนชดัเจนตามเน้ือเร่ือง เช่น การเขียนแสดงพระโพธิสัตวใ์นรูปของพ่อคา้เกวียนธรรมดา แต่เขียนให้

ต่างจากพ่อคา้คนอ่ืนโดยเขียนเส้ือผา้ใหมี้ความสวยงามมีราคาดว้ยการใชท้องค าเปลวปิดเป็นลายดอกดวง 

ส่วนของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีสระน ้ าเป็นสถานท่ีส าคญัของเร่ืองก็แสดงออกมาไดอ้ย่างชดัเจน ในสระน ้ า 

ยงัแสดงให้เห็นบุคคลก าลงัเก็บทรัพยส์มบติัข้ึนมาจากน ้ า หากเทียบการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกของ      

วดักลางก็จะพบว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงอยู่ประการใหญ่ๆ คือ การให้ความส าคญักบัฉากท่ีแสดงออกถึง    

สระน ้ าซ่ึงเป็นสถานท่ีหลักของเร่ือง  จากหลักฐานจิตรกรรมเร่ืองชรูทปานชาดกของวดัเครือวลัย์ 

กรุงเทพฯ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 น่าจะเป็นส่ิงยืนยนัไดว้่างานจิตรกรรมท่ีเขียน

เก่ียวกบัเร่ืองชรุทปานชาดกเคยมีการเขียนแลว้อยา่งนอ้ยในงานช่างหลวงสมยัรัชกาลท่ี 36 แต่อย่างไรก็ตาม

ยงัไม่เคยพบว่ามีการเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกบนฝาผนงัในลกัษณะเต็มพ้ืนท่ีผนังของอุโบสถวิหารใน  

เมืองหลวงแต่อยา่งใด 

การท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกจึงเป็นการสะทอ้นความรู้ของช่างในระดบั

หน่ึงซ่ึงในความรับรู้ของชาวบา้นทัว่ไปอาจจะรู้แค่พุทธประวติัตตอนส าคญั และทศชาติชาดก แต่หากเป็น

ความรู้ท่ีสูงข้ึนไปเช่นน้ีอาจจะสันนิษฐานไดว้่าช่างน่าจะเป็นช่างท่ีมีความรู้ซ่ึงในท่ีน้ีมีความเป็นไปไดว้่า

ช่างผูเ้ขียนภาพเป็นพระภิกษุกเ็ป็นได ้

ส่วนสาเหตุอนัแทจ้ริงท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกนั้นไม่มีขอ้มูลหรือหลกัฐาน

ระบุไว ้แต่อย่างไรก็ตามพอจะสันนิษฐานไดว้่าช่างคงจะมีแรงบันดาลใจจากสภาพสังคมในขณะนั้น       

ซ่ึงสังคมในสมยันั้นผูค้นอาจจะก าลงัเกิดความโลภในการกระท าบางส่ิงบางอย่างท่ีท าให้น าไปสู่การ

สูญเสีย ท่ีมีผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี จึงเลือกเร่ืองชรุทปานชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองกล่าวถึงโทษของความโลภ

ในทรัพยจ์นเกินประมาณมาเขียนเพ่ือสั่งสอนประชาชนในทางออ้ม แนวคิดในลกัษณะน้ีไดมี้นกัวิชาการ

เคยตีความเก่ียวกบัการเขียนจิตรกรรมเร่ือง จุลปทุมชาดก ท่ีมีเน้ือเร่ืองสั่งสอนเก่ียวกบัคู่สามีภรรยาว่าอย่าง

นอกใจกนั ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านก็ให้เหตุผลว่าความนิยมเขียนเร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นควรจะอยู่ในช่วง

                                                           
6สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง, “การศึกษาคติการสร้างภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลท่ี 3 

ท่ีพระอุโบสถวดัเครือวลัยว์รวิหาร” (หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 1. 
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สมยัรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากมีเหตุการณ์และคดีเก่ียวกบัการคบชูโ้ดยเฉพาะการคบชูข้องคนในราชส านกั7   

การน าเร่ืองจุลปทุมชาดกมาเขียนในงานจิตรกรรมจึงอาจเป็นความตอ้งการท่ีจะสั่งสอนประชาชนทัว่ไปว่า

อยา่ไดก้ระท าเช่นน้ีกเ็ป็นได ้และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าทั้งเร่ืองชรุทปานชาดกและจุลปทุมชาดกนั้นไม่ปรากฏ

ว่าเคยมีความนิยมเขียนข้ึนมาก่อนเลยทั้ งในสมยัอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงก่อนรัชกาลท่ี 3          

แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3  เป็นต้นมาปรากฏว่าแนวคิดการน าเ ร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกเกิด             

การเปล่ียนแปลงจากระเบียบแบบอย่างท่ีมีมาก่อนอย่างมากทั้ งเน้ือเร่ืองท่ีใช้เขียนจิตรกรรมและการ

แสดงออก จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดว้่าการเลือกเร่ืองชรุทปานชาดกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยใช้

เขียนในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาก่อนเวน้แต่การเขียนภาพชาดก 547 เร่ืองท่ีวดัเครือวลัย ์

กรุงเทพฯ อาจจะเป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงแนวคิดของสังคมประกอบกบัความตอ้งการสะทอ้น

เหตุการณ์ทางสงัคมบางอยา่งของช่างทอ้งถ่ินจึงไดเ้ลือกเร่ืองน้ีมาใชเ้ขียนโดยอาจจะไม่ค านึงถึงเร่ืองราวท่ี

มีความนิยมในกระแสหลกัมากนกั 

 

สรุปผลการวจิยั 

โดยภาพรวมแล้วภาพจิตรกรรมเล่าเร่ืองภายในพระอุโบสถด้านทิศเหนือ มีนัยส าคัญ          

ท่ีสะทอ้นออกมาจากฉากส าคญัของเร่ืองและบริบทแวดลอ้มว่าน่าจะแสดงออกในเร่ือง “ชรุทปานชาดก” 

โดยการศึกษาตีความน้ีใชก้ระบวนการและวิธีการวิเคราะห์เร่ืองราวในชาดกเปรียบเทียบกบัการแสดงออก

และการล าดบัเร่ืองราวโดยภาพรวมของภาพจิตรกรรมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พบว่าภาพจิตรกรรมมีฉากส าคญั

ตอ้งตรงกนักบัเน้ือหาของเร่ืองชรุทปานซ่ึงเป็นเร่ืองในชาดก นอกจากน้ีหากขอ้สันนิษฐานเป็นความจริง 

ยงัมีผลสะท้อนให้ทราบแนวคิดและการวางแผนเลือกเร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียนของช่างท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์ซ่ึงแมว้่าหลายอย่างจะมีลกัษณะอา้งอิงระเบียบรูปแบบรวมถึงเร่ืองราวของการเขียนจากงาน  

ในเมืองหลวงอยู่มาก แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะสร้างความแปลงใหม่และค านึงถึงการตอบสนองทางด้านสังคม

บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้นโดยสะทอ้นออกมาจากเร่ืองท่ีเลือกมาเขียน แต่อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ียงั

ไม่ชดัเจนอยู่บางส่วนซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการตีความ เช่น ความซ ้ าซ้อนของการเขียนฉากตวัพระชะโงก

หนา้ลงไปมองบ่อน ้าท่ีมีศีรษะคนลอยอยู่ถึง 2 ฉาก ซ่ึงในประเด็นน้ียงัไม่สามารถตีความไดอ้ย่างชดัเจนว่า

เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี อาจกล่าวไดเ้พียงว่าเน่ืองจากงานช่างดงักล่าวเป็นงานช่างทอ้งถ่ินท่ีไม่เนน้การยึดหลกั

อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นงานช่างหลวง หรือกรณีของการสร้างภาพในช่องอ่ืนๆท่ีต่างออกไปจากเน้ือเร่ือง   
                                                           

7 วรลกัษณ์ ผ่องสุขสวสัด์ิ, “จุลปทุม ข้อสังเกตเก่ียวกับบทบาทและความนิยมท่ีปรากฏใน
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4” , เมืองโบราณ 33, 3, (ก.ค. – ก.ย. 2550) : 59-69. 
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ท่ีปรากฏในชรุทปานชาดก ซ่ึงอาจไม่ใช่ภาพแสดงเร่ืองชรุทปานชาดกทั้งหมดแต่อาจเป็นชาดกเร่ืองอ่ืนๆ

อีกกเ็ป็นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการตีความว่าจิตรกรรมในกรณีศึกษาน่าจะเขียนภาพแสดงเร่ืองราวชรุทปานชาดก ซ่ึง

ขอ้สันนิษฐานน้ีได้ผลมาจากกระบวนการการตรวจสอบเปรียบเทียบกับชาดกพ้ืนบ้านท่ีนิยมเขียนใน

ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าการตรวจสอบดงักล่าวจะไดผ้ลว่าน่าจะเขียนเร่ืองชรุทปานชาดก แต่

ชาดกเร่ืองน้ีกไ็ม่พบวา่เป็นท่ีนิยมทั้งในเมืองหลวงและในทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงภาพปรากฏท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ

เขียนชาดกเร่ืองน้ี คือ ภาพเร่ืองชรุทปานชาดกภายในพระอุโบสถวดัเครือวลัย์ กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว    

จึงเป็นตวัอย่างเปรียบเทียบท่ีส าคญักบัจิตรกรรมชาดกของวดักลางว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ช่างไดเ้ขียนภาพ

จากเร่ืองชรุทปานชาดกเช่นกัน อย่างไรก็ตามการค้นพบดังกล่าวท าให้สามารถตั้ งข้อเสนอแนะต่อ

การศึกษาคน้ควา้ต่อไปไดว้่าจิตรกรรมท่ีเขียนเร่ืองชรุทปานชาดกมีการเขียนข้ึนในจิตรกรรมฝาผนงัหรือ

จิตรกรรมประเภทอ่ืนๆในแหล่งต่างๆของประเทศไทยดว้ยหรือไม่ 

 
บรรณานุกรม 
กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์. เชียงใหม่ปัญญาสชาดก  เล่ม 1-2, 2541. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังาน  

ฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี. นิบาตรชาดก เล่ม 1-9, 2540. 
ปรุงศรี วลัลิโภดม, วรรณวิจิตร จาก นิบาตรชาดก เล่ม 2 . กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2545. 

พระสูตร และอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาคท่ี 4. มหามกฏุราชวิทยาลยัในพระบรม 
ราชูปถมัภ ์พิมพเ์น่ืองในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศจ์กัรี  
กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : ศิวพร, 2525. 

วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ. “จุลปทุม ขอ้สงัเกตเก่ียวกบับทบาทและความนิยมท่ีปรากฏในจิตรกรรม 
สมยัรัชกาลท่ี 4”, เมืองโบราณ 33, 3 ก.ค. – ก.ย. 2550. 

สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง. “การศึกษาคติการสร้างภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลท่ี 3 
ท่ีพระอุโบสถวดัเครือวลัยว์รวิหาร” หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545. 

อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท. เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง. คณะมนุษยศาสตร์ 
และสงัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตริตถ,์ 2548. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2262 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

 
 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2263 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม กรณีศึกษา พนักงานโรงแรม 
ระดับ 5 ดาว แหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
Desirable Characteristics of Hotel Restaurant Staff: A Case Study of  
a Five-Star Hotel in Bangkok  
 

นางสาวเปรมสินี เลืองยว,ี ดร. สุชาดา เจริญพันธุศิริกุล  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัง้น้ีไดศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม กรณีศึกษา 

โรงแรมระดับ 5 ดาว แหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีท่ีใชในการศึกษา เปนวิธีแบบผสมระหวางวธิีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
พนักงานระดับหัวหนางาน และระดับปฏิบัติการในภัตตาคารในโรงแรม จํานวน 100 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ง เครื่องมือท่ีใช คือ การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 
10 คน   

การวิจัยท้ังแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลท่ีไดจากการสํารวจตรงกัน คือ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
พนักงาน คือ จะตองมีความยิ้มแยมแจมใส เปนอันดับแรก และอันดับรองลงมา คือ มีความซ่ือสัตยกับลูกคา และ
ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกคา 
 

คําสําคัญ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ภัตตาคาร พนักงานโรงแรม พนักงานในสวนภัตตาคาร 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the desirable characteristics of hotel restaurant 
staff: A case study of a five-star hotel in Bangkok. The research method used in this study 
was a combination of quantitative and qualitative research.  Quantitative research was 
conducted by distributing a set of 100 questionnaires to supervisors and operational staff at 
restaurants in the selected hotel. Data analysis was conducted using descriptive and inferential 
statistics. The method used for conducting the qualitative research was in-depth interviews 
with 10 participants.  

Both the quantitative and qualitative research indicated the same results. In other words, 
affableness was the most desirable characteristic, followed by honesty with customers, and 
acceptance to customers’ opinions.   
 
Keywords: Desirable characteristics, restaurant, hotel staff, waiting staff 
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บทนํา 
อุตสาหกรรมการบริการ เปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก ทํารายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมาก ธุรกิจโรงแรมก็เปนหนึ่งในธุรกิจการบริการท่ีทํารายไดเขาประเทศอยางมหาศาล เพราะ
โรงแรมเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูเดินทางมาประกอบธุรกิจหรือทองเท่ียว ฉะนั้น ธุรกิจโรงแรมจึงเปนธุรกจิท่ีอยูเคียง
คูกับธุรกิจอื่นๆ เสมอ 

ปจจุบัน ธุรกิจโรงแรมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ควบคูไปกบัเศรษฐกิจของชาติ และของโลก ปใดท่ี
เศรษฐกิจโลกดี มีคนเดินทางเปนจํานวนมาก ธุรกิจโรงแรมกจ็ะทํารายไดเปนอยางมาก เปนธุรกิจท่ีมีการระดม
เงินทุนเปนจํานวนมาก เพ่ือสรางโรงแรมขนาดใหญ มีหองพักจํานวนหลายรอยหอง และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในขณะเดียวกัน ก็เปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง เพราะมีโรงแรมใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย นอกจาก
หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมีผลตอการเขามาใชบริการแลว สิ่งท่ีสามารถดึงดูดใจใหลูกคามาใช
บริการไดอีกอยางหน่ึง คือ การใหบริการของบุคลากรในสวนท่ีตองพบปะกับลูกคาโดยตรง เชน พนักงานตอนรับ
สวนหนา และอีกแหงท่ีสําคัญเชนกัน คือ ภัตตาคารในโรงแรม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานในสวนภัตตาคาร ความแตกตางระหวางคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคของพนักงานในการใหบริการของแตละภัตตาคาร  
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการใหบริการของพนักงานในสวนภตัตาคารในโรงแรม 

 

วิธีการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชวิธวีจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการวิจยัในกรณีศึกษาครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน เพ่ือสอบถามขอมูลจากพนักงานในภัตตาคาร ท้ังชายและหญิง สวนวิธวีิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช คือ การสัมภาษณเชิงลึก ( In–Depth Interview) กับกลุมหัวหนา
งาน และพนักงานระดับปฏิบัติการในสวนภัตตาคารในโรงแรม  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวน
ของการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ชุดคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
67.0 และอายุระหวาง 21-25 ป มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 68.0 สถานภาพโสด มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 94.0 มีภมูิลําเนาอยูตางจังหวดั มีจํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 66.0 และพักอาศัยอยูในอพารทเมนต มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 81.0  เปนพนักงานประจํา มี
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 82.0 พนักงานระดับปฏิบัติการ มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 91.0 มีประสบการณ
การทํางาน 1-3 ป มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.0 จากขอมูลของทางโรงแรม ภัตตาคารท้ัง 4 แหง มีพนักงาน
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ลาออกเฉลีย่ 5-7 คนตอเดือน  จึงทําใหมีประสบการณการทํางานคอนขางนอย และเฉลี่ยรายไดตอเดือน 10,001-
12,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 ขอมูลทางดานบุคลิกภายนอก บุคลิกภายใน และการใหบริการของพนักงาน 

1. บุคลิกภายนอกของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม พบวา บุคลิกภายนอกของพนักงานอยูในระดับ
เห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.17 โดยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ยิ้มแยมแจมใส อยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 

2. บุคลิกภายในของพนักงานอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.10 โดยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มี
ความซ่ือสัตยกับลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.28 

3. การใหบริการของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม พบวา การใหบริการของพนักงานอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.21 โดยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกคา อยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบคือ Chi-Square 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ โดยตัวแปรตน 
คือ เพศและอายุ ตัวแปรตาม คือ บุคลิกภายนอก บุคลิกภายใน และการใหบริการของพนักงาน พบวา ไมมี
ความสัมพันธกันในคาเฉลี่ยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม 
 

อภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษาครั้งน้ี  แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล 1) คุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงานบริการในสวนภัตตาคารในโรงแรม 2) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานบริการในสวนภัตตาคารในโรงแรม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. คุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงานบริการในสวนภัตตาคารในโรงแรม พบวา พนักงานในสวนภัตตาคาร
เปนเพศหญิง (รอยละ 67.0) มีอายุระหวาง 21-25 ป (รอยละ 45.0) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 68.0) 
สถานภาพโสด (รอยละ 94.0) มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด (รอยละ 66.0) พักอาศัยอยูในอพารทเมนต (รอยละ 81.0) 
เปนพนักงานประจํา (รอยละ 82.0) ตําแหนงระดับปฏิบัติการ (รอยละ 91.0) มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป (รอย
ละ 66.0) และเฉลี่ยรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท (รอยละ 29.0) 

2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานบรกิารในสวนภัตตาคารในโรงแรม เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
บุคลิกภายนอก ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ขอท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดคือ ยิ้มแยมแจมใส (คาเฉลี่ย 4.29) 
รองลงมาคือ แสดงความเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน และใหความชวย เหลอืแกลูกคา (คาเฉลี่ย 4.26) การแตงกาย
เหมาะสมกับตําแหนง หนาท่ีการงาน และถูกตองตามกาลเทศะ (คาเฉลี่ย 4.01)  เปนอันดับสุดทาย ดานบุคลิกภายใน 
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ขอท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดคือ มีความซ่ือสตัยกับลูกคา (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ 
มีความซ่ือสัตยตอองคกร (คาเฉลี่ย 4.20) ไมเอาเปรียบเพ่ือนรวมงาน และมีความอดทนตอสภาพกดดัน (คาเฉลี่ย 
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4.00) เปนอันดับสุดทาย ดานการใหบริการของพนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ขอท่ีเห็นดวย
มากท่ีสุดคือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกคา (คาเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ มีบุคลิกภาพดีพรอมใหบริการ (คาเฉลี่ย 
4.27) บริการใหลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน (คาเฉลี่ย 4.07) เปนอันดับสุดทาย 

สวนท่ี 2 การหาคาความสัมพันธระหวาง ตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  

1. พนักบริการในสวนภัตตาคารในโรงแรมท่ีมีเพศตางกัน จะมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานบุคลิกภายนอก 
บุคลิกภายใน และการใหบริการของพนักงานในโรงแรม Summer Spring (นามสมมติ) พบวา ไมมีความสัมพันธกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2. พนักบริการในสวนภัตตาคารในโรงแรมท่ีมีอายุตางกัน จะมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานบุคลิกภายนอก 
บุคลิกภายใน และการใหบริการของพนักงานในโรงแรม Summer Spring พบวา ไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลโดยใช 1) การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมหัวหนางานของโรงแรม Summer Spring   
2) การสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม Summer Spring  มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมหัวหนางานของโรงแรม Summer Spring  กับความคิดเห็นของพนักงานระดับ
หัวหนางาน จํานวน 6 คน ดังน้ี 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง ลักษณะของพนักงานบริการท่ีดี พบวา พนักงานระดับ
หัวหนางาน ใหความสําคัญกับการมีจริยธรรมในการทํางานและการใหบริการกับลูกคา มากกวาการแตงกาย
เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงาน ซึ่งใหความสําคัญนอยท่ีสุด  

ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง คุณสมบัติของการเปนผูใหบริการท่ีดี สําหรับพนักงานท่ี
ถูกคัดเลือกใหเขามาทํางานในโรงแรม พบวา พนักงานระดับหัวหนางาน จะดูคุณสมบัติของผูท่ีมาสัมภาษณงานจาก 
ทัศนคติท่ีเปนบวก ปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหา การพูดจาท่ีไพเราะ สุภาพออนโยน และความยิ้มแยม
แจมใส 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง การสํารวจความตองการของลูกคา และการนําผลท่ีไดมา
คัดเลือกพนักงาน พบวา ความตองการของลูกคา คือ ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก เพื่อนําความตองการ
เหลาน้ัน มาปรับใชในการใหบริการของพนักงาน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง การพัฒนาปจจัยท่ีมีสวนทําใหการบริการของพนักงาน 
เปนท่ีพึงพอใจของลูกคา พบวา การไดรับรายไดและคาตอบแทน ท่ีคุมคากับการทํางานในโรงแรม และการเลื่อน
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนปจจัยดึงดูดใหพนักงานต้ังใจทํางานใหออกมามีประสิทธิภาพ อีกท้ังทางโรงแรมยงัมีการจัด
ฝกอบรมพนักงาน (Training) เพ่ือใหความรู และเพิ่มทักษะในการทํางานบริการใหกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
 ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง คุณสมบัติของพนักงาน ไมเปนไปตามความตองการ จะ
ใชวิธีใดในการบริหารจัดการ พบวา วิธีท่ีใช คือ การจัดฝกอบรมพนักงาน (Training) ในสวนท่ีบกพรอง พรอมท้ัง
ประเมินผลหลงัจากการฝกอบรมทุกครั้ง โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย หรอือาจจะหางาน
ในตําแหนงอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับบุคคลน้ันๆ แทน 
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 ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการบริการกับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกัน คือ หากพนักงานมีคุณสมบัติท่ีดี พรอมใหบริการ ทําใหเห็นวา
มาตรฐานการบริการของโรงแรมดี  ยอมสงผลใหการบริการของพนักงานมีประสิทธิภาพ 
 ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง ความแตกตางของเกณฑในการคัดเลือกพนักงานเขา
ทํางาน ระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ พบวา ไมมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความสามารถ และประสบการณ
การทํางานของแตละบุคคล วามีความเหมาะสมกับตําแหนงน้ันๆ มากนอยเพียงใด  
 ความคิดเห็นของพนักงานระดับหัวหนางานในเรื่อง ปญหาในการโยกยายพนักงานในอนาคต เมื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พบวา ยังไมสามารถสรปุผลท่ีแนนอนได 
เนื่องจากผลท่ีไดมีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 50  
 2. การสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม Summer Spring กับความคิดเห็นของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน สรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ลักษณะของพนักงานบริการท่ีดี พบวา พนักงานใน
ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ใหความสําคัญกับการแตงกายเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงาน มากกวาการใหความ
ชวยเหลือแกเพือ่นรวมงาน ไดใหความสําคัญนอยท่ีสุด ซึ่งมีความ ขัดแยงกับความคิดเห็นของพนักงานระดับ
หัวหนางาน ท่ีใหความสําคัญกับการแตงกายมาเปนอันดับสุดทาย แตพนักงานระดับปฏิบัติการ ไดใหความสําคัญ
กับการแตงกายมาเปนอันดับแรก 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ประสบการณการทํางานดานการบริการ พบวา ผูตอบแบบ
สัมภาษณท้ัง 4 คน ไมเคยมีประสบการณการทํางานดานการบริการ เนื่องจาก เปนนักศึกษาจบใหม 
 ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ทัศนะในการทํางานบริการ และระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง พบวา สวนใหญรอยละ 75 อยูในระดับปานกลาง จึงตองมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 
โดยเฉพาะความสามรถทางดานภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการส่ือสารกับลูกคาชาวตางชาติ และทัศนะในการทํางาน ตอง
ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับลูกคา ใหบริการดวยความเต็มใจ รูจักท่ีจะทํางานเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกนั 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีผลตอ
มาตรฐานการบริการของโรงแรม พบวา มีผลตอมาตรฐานการบริการของโรงแรม เพราะเปนตําแหนงท่ีตองพบปะ
กับลูกคาโดยตรง จงึตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการจัดฝกอบรมทุกเดือน เพื่อดูศักยภาพและพัฒนาการของ
พนักงาน โดยเฉพาะเรื่องของการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ซึ่งเปนจุดดอยของพนักงาน และเปนปญหาท่ีตอง
ปรับปรุงแกไข 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการบริการกับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกัน เพราะคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงาน เปนตัวบงช้ี
มาตรฐานของโรงแรมได วาโรงแรมมีความพรอมในการใหบริการมากนอยเพียงใด 

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง ประสบการณการฝกอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
พบวา รอยละ 80 เคยฝกอบรมในเรื่องของการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อ
นําไปใชในการทํางานจริง 
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 ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่อง การพัฒนาปจจัยท่ีมีสวนทําใหการบริการของพนักงาน เปน
ท่ีพึงพอใจของลูกคา พบวา ดูท่ีความตองการของลูกคาเปนหลัก เปนมิตรกับลูกคา ใสใจดูแลลูกคาเปนอยางดี 
ใหบริการดวยความเต็มใจ มีใจรักการบริการ (Service Mind) 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี ไปใชในการคัดเลือก สรรหาบุคคลเขาทํางานไดอยางเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
และตรงตามขอกําหนดขอโรงแรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร  และประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน 
ซึ่งผูวิจยัมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังน้ี 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานในสวนภัตตาคารในโรงแรม ในดาน
บุคลิกภายนอกและบุคลิกภายใน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และดานการใหบริการของพนักงาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

1. ควรมีการคัดเลือก สรรหาบุคลากรเขามาทํางานในโรงแรม โดยสังเกตไดจากบุคคลเหลาน้ันตองมีความยิ้ม
แยมแจมใส แสดงความเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน มีความซ่ือสัตยกับลูกคาและองคกร ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ลูกคา มีบุคลิกภาพดีพรอมใหบริการ ซึ่งมีความสําคัญตอการใหบริการกับลูกคาเปนอยางมาก 

2. หากพนักงานท่ีรับเขามาทํางาน ไมมีคุณสมบัติท่ีกลาวมาแลวในขอท่ี 1 ทางโรงแรมก็ควรมีการเตรียมความ
พรอมในดานคุณสมบัติของพนักงานในการใหบริการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกรมากท่ีสุด และอาจจะมีการ
จัดฝกอบรมในเรื่องท่ีพนักงานยังมีความบกพรองอยูในสวนของคุณสมบัติของการเปนพนักงานบริการท่ีดี 

3. ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาหลักท่ีใชในการทํางานภายใน
โรงแรม เพื่อสือ่สารกับลูกคาชาวตางชาติไดอยางคลองแคลวมากยิ่งข้ึน และอาจจะจัดใหมีการฝกอบรมภาษาของ
ประเทศตางๆ ท่ีเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในป 2558 ซึ่งอาจจะเปน
ประโยชนตอตัวพนักงานและองคกรในอนาคต รวมถึงการอบรมในเรื่องของการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อให
พรอมสําหรับการใหบริการลูกคา ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  
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ร�ปแบบการพ	ฒนาบ�คลากรเพ��อม��งส��องค�กรแห�งการเร�ยนร�� 
กรณ�ศ�กษา : กล��มบร#ษ	ทน%&าตาลไทยร��งเร�อง ส�วนส%าน	กงานใหญ�

Model of Development the Towards a Learning Organization.
Case Study: Thai Roong Ruang Sugar Group Head office

นางสาวเพ�ญนภา สวามช�ย, ดร. ส�ร�ยะ  เจยมประชานรากร
สาขาการจ�ดการความร��  มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต

บทค	ดย�อ
การว�จ�ยเร%&องร�ปแบบการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ท

น./าตาลไทยร�+งเร%อง ส+วนส.าน�กงานใหญ+ มว�ตถ�ประสงค,  1) เพ%&อศ6กษาและเปรยบเทยบป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการ
พ�ฒนาบ�คลากร 2) ล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� 3) หาความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการ
พ�ฒนาบ�คลากรก�บล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��และ 4) สร�างร�ปแบบการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+
องค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ใช�ว�ธการว�จ�ยแบบผสมโดยใช�
แบบสอบถาม ในการเก�บรวบรวมข�อม�ล กล�+มต�วอย+าง ค%อ บ�คลากรจ.านวน 137 คน จากประชากรท�/งหมด 210 
คน กรอบแนวค�ดป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากร 5 ด�าน ได�แก+ ด�านความส.าเร�จของงาน ด�านการได�ร�บ
การยอมร�บน�บถ%อ ด�านล�กษณะของงานท&ปฏ�บ�ต� ด�านความร�บผ�ดชอบ และด�านความก �าวหน�าในต.าแหน+ง
หน�าท&การท.างาน และล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� 5 ด�าน ได�แก+ ด�านความรอบร��แห+งตน ด�าน
แบบแผนความค�ดอ+าน ด�านการค�ดอย+างเป�นระบบ ด�านการเรยนร��ของทม และด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วม น.าข�อม�ล
ท&ได�มาว�เคราะห,ด�วย ค+าร�อยละ ค+าเฉล&ย ส+วนเบ&ยงเบนมาตรฐานการว�เคราะห,ความแปรปรวนทางเดยว 
และค+าความส�มพ�นธ, และการสนทนากล�+ม น.าผลการว�จ�ยเช�งปร�มาณมาร+างร�ปแบบการจ�ดการความร��และ
น.าเสนอผ��ร+วมสนทนากล�+ม เพ%&อสะท�อนผลการว�จ�ยเช�งปร�มาณ และพ�ฒนาร�ปแบบการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อ
ม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร�� โดยใช�ว�ธการว�เคราะห,เน%/อหาในการประมวลผล 

ผลการว�จ�ยพบว+า
1. ป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรในความค�ดเห�นของกรรมการบร�หารห�วหน�าฝ+าย

พน�กงานท� &วไปและพน�กงานอย�+ระหว+างทดลองงานพบว+าป�จจ�ยต+างๆส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรในภาพ
รวมอย�+ในระด�บมาก

2. ล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ในความค�ดเห�นของกรรมการบร�หารห�วหน�า
ฝ+ายพน�กงานท� &วไปและพน�กงานอย�+ระหว+างทดลองงาน ภาพรวมอย�+ในระด�บมาก

3. กล�+มบ�คลากรท&มเพศและการศ6กษาแตกต+างก�นมความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการ
พ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��ท�/ง 5 ด�านไม+แตกต+างก�น ส+วนกล�+มบ�คลากรท&มอาย�
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สถานภาพและหน+วยงานท&ส�งก�ดแตกต+างก�นมความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+
องค,กรแห+งการเรยนร�� แตกต+างก�น อย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�ท&ระด�บ .01

4. กล�+มบ�คลากรท&มเพศและการศ6กษาแตกต+างก�นมความค�ดเห�นต+อล�กษณะการเป�น
องค,กรแห+งการเรยนร��ท�/ง 5 ด�านไม+แตกต+างก�น ส+วนกล�+มบ�คลากรท&มอาย� สถานภาพ และหน+วยงานท&ส�งก�ด
แตกต+างก�น มความค�ดเห�นต+อล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� แตกต+างก�น อย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�
ท&ระด�บ .01

5. ภาพรวมป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรมความส�มพ�นธ,ทางบวกและเป�นไปใน
ทางเดยวก�บล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ในภาพรวมอย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�ท&ระด�บ.01 ซ6&งเป�น
ไปตามสมมต�ฐานท&ต�/งไว�โดยป�จจ�ยด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานมความส�มพ�นธ,ก �บล�กษณะการเป�น
องค,กรแห+งการเรยนร��ด�านแบบแผนความค�ดอ+านด�านการค�ดอย+างเป�นระบบด�านการเรยนร��เป�นทม และ
ด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วมมากท&ส�ด

จากข�อค�นพบในงานว�จ�ยน/  ร�ปแบบท&ได� ค%อ “CANE SUGAR Model” น.าไปใช�เพ%&อเป�น
แนวการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��ได�แก+ C = Career path (เส�นทางความก�าวหน�า) 
A = Acceptation (การได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อ) N = Nature of work (ล�กษณะงาน) E = Enthusiasm 
(ความกระต%อร%อร�น)  S = Self learning (การเรยนร��ด�วยตนเอง)  U = Union vision (ว�ส�ยท�ศน,ร+วม)  G = Group 
(การเรยนร��เป�นกล�+ม)  A = Achievement (ความส.าเร�จของงาน)  R = Responsibility (ความร�บผ�ดชอบ)

ค%าส%าค	ญ : การพ�ฒนาบ�คลากร, องค,กรแห+งการเรยนร��, กล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง ส+วนส.าน�กงานใหญ+

Abstract
The objective of this research is Human Resource Development towards 

factors contributing to learning organization characteristics of Thai Rung Ruang Sugar 
Group (TRRSG). The research aimed at 1) studying and comparing towards factors 
for HRD 2) the characteristic of TRRSG learning organization 3) focusing on related 
factors of HRD with the characteristic of learning organization 4) led to a model of 
creating a TRRSG characteristic of learning organization. The mixed methods 
research was utilized by questionnaire of 137 examples. HRD towards factors are 1) 
Achievement 2) Recognition 3) Work Itself 4) Responsibility 5) Advancement. The 
characteristic of learning organization are 1) Personal Master 2) Mental Models 3) 
Systematic Thinking 4) Team Learning 5) Shared Vision. The collected information 
was analyzed by using descriptive statistics including percentage, mean and standard 
deviation and analyzed information was then to conduct focused group discussion in 
order to create a model of learning organization for TRRSG

 
The results showed that:
1) HRD towards factors contributing to learning organization 

characteristics of TRRSG. Found that various factors. Affect the high level. 
2) The characteristic of learning organization showed that TRRSG was 

at a high level.  
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3) Sex and education were correlated with towards factors for HRD, 
not different. Personnel status and age group under different agency with comments 
on factors that affect the development of a learning organization to advance 
significantly different statistically at 0.1 

4) Sex and education were correlated with the characteristic of TRRSG 
learning organization, no different. Personnel status and age group under different 
agency with comments on the characteristic of learning organization differences 
statistically significant at 0.1 

5) HRD towards factors contributing to learning organization 
characteristics of TRRSG as a whole are statistically significant at the .01 by 
advancement factor that vastly affected Mental Models, Systematic Thinking, Team 
Learning and Shared Vision at highest level. 
 The results of this research led to a model of creating a learning 
organization of TRRSG, which was developed from the results were also used in 
group discussion. This research resulted in a model called “CANE SUGAR”. The 
model was composed of nine factors, including Career path, Acceptation, Nature of 
work. Enthusiasm, Self learning, Union vision, Group, Achievement, Responsibility.

Key Word (s): learning organization, development, Thai Roong Ruang Sugar Group 
Head office

บทน%า
ในป�จจ�บ�นมการเจร�ญเต�บโตของธ�รก�จประเภทอ�ตสาหกรรมการผล�ตเป�นจ.านวนมาก 

ธ�รก�จต+างๆพยายามเร+งปร�บปร�งกระบวนการท.างานการบร�หารงานขององค,กรเพ%&อท&ให�ท�นต+อสถานการณ,
ในป�จจ�บ�นซ6&งมการเปล&ยนแปลงตลอดเวลาด�านเศรษฐก�จ ด�านส�งคม ด�านการเม%องและด�านเทคโนโลย
สารสนเทศซ6&งมการแข+งข�นในระด�บส�งองค,กรท&สามารถอย�+ในภาวการณ,แข+งข�นเช+นน/ ได�เป�นองค,กรท&เข�ม
แข�งมการบร�หารงานท&ดมการก .าหนดนโยบายท&แน+นอนและสน�บสน�นการเรยนร��ของบ�คลากรอย+างต+อ
เน%&องซ6&งการปร�บปร�งและการพ�ฒนาตนเองจะส+งผลถ6งผลผล�ตของหน+วยงานส�งคมและประเทศชาต� (เดชน, 
เทยมร�ตน, และ กานต,ส�ดา มาฆะศ�รานนท,, 2544, หน�า 7)

กล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องเป�นหน6&งในผ��ผล�ตน./าตาลทราย รายใหญ+ ของประเทศไทยม
โรงงาน 7 แห+ง “น./าตาล” (Sugar) เป�นส�นค�าทางการเม%อง เก&ยวข�องก�บคนหม�+มาก ท�/งชาวไร+อ�อย กล�+ม
ผ��ค�าส+ง ล�กค�าปลก และผ��บร�โภค การประกอบก�จการโรงงานน./าตาลอย�+ภายใต�กรอบการบร�หารของร�ฐ ออก
มาในร�ปแบบนโยบาย หร%อกฎหมายเฉพาะ ตามแต+สถานการณ, เม%&อภาวะเศรษฐก�จเร�&มคงท& ได�สร�าง
แบรนด,ใหม+ เพ%&อตตลาดภายในประเทศ ซ6&งแต+เด�ม เน�นตลาดต+างประเทศ ป�จจ�บ�นบร�ษ�ทได�จ.าหน+ายแก+
ล�กค�าปลกท� &วไป ภายใต�ช%&อ แบรนด, “ล�น” ด�วยความเอาใจใส+ ท�กกระบวนการผล�ต ท�/งในด�านค�ณภาพและ
ระบบการจ�ดการท&ได�มาตรฐาน ท.าให�น./าตาลจากกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง เป�นท&ยอมร�บ และ ไว�วางใจ
ให�ใช�เป�นส+วนผสม ในผล�ตภ�ณฑ,อาหาร และเคร%&องด%&ม ในผล�ตภ�ณฑ,อาหารและเคร%&องด%&มช�/นน.ามากมาย  ผ��
บร�หารกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง มความเช%&อว+า “บ�คลากร” เป�นก.าล�งส.าค�ญท&ท.าให�องค,กร เจร�ญ
ก�าวหน�า และไม+สามารถจะมองข�ามไปได� ด�วยการบร�หารงานแบบครอบคร�ว จ6งส+งเสร�มให�บ�คลากรเก�ด
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ความร�ก ความสาม�คค เน�นการพ�ฒนาต�วบ�คลากรแต+ละด�าน จ�ดม�+งหมายของการพ�ฒนาทร�พยากรมน�ษย, 
สามารถจ.าแนกเป�น 3 ด�าน ค%อ  1) ผลดต+อตนเอง เป�นการส+งเสร�มความร��ส6กในค�ณค+าแห+งตนให�ส�งข6/น และ
มชว�ตอย�+ในส�งคมอย+างมค�ณค+า มการปร�บปร�งข�อบกพร+อง และพ�ฒนาพฤต�กรรมด�านต+างๆให�ดย�&งข6/น ช+วย
ส+งเสร�มการเข�าใจตนเอง และท.าหน�าท&ได�อย+างเหมาะสมก�บบทบาทของตนเองอย+างมประส�ทธ�ภาพ ซ6&งจะ
ช+วยอ.านวยโอกาสแห+งความก�าวหน�าของผ��ปฏ�บ�ต�งาน 2) ผลดต+อคนอ%&น เน%&องจากพฤต�กรรมของแต+ละ
บ�คคลมอ�ทธ�พลซ6&งก�นและก�นเสมอ การปร�บปร�งและการพ�ฒนาตนเอง จ6งน�บได�ว+าเป�นการเตรยมตนให�
เป�นส�&งแวดล�อมท&ดของผ��อ%&น เป�นต�วอย+าง หร%อแหล+งอ�างอ�งให�เก�ดการพ�ฒนาต+อไป และ 3) ผลดต+อหน+วย
งาน หากองค,การใดเป�ดโอกาสให�พน�กงานท�กคนได�พ�ฒนาความร�� ความสามารถของตนเอง หร%อเพ� &ม
ศ�กยภาพในการท.างานด�วยการเรยนร��ในงานกระต��นให�มการใช�ความค�ดเป�นสามารถท.างานร+วมก�นเป�นทม 
ปร�บปร�งงานร+วมก�นได� องค,กรน�/นก�จะเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� ซ6&ง วรจ�ตต,  ป�ญญาด (2549 หน�า 25) ได�
กล+าวว+าความส.าเร�จหร%อความล�มเหลวของหน+วยงานหร%อองค,กรข6/นอย�+ก�บป�จจ�ยก.าล�งคนเป�นส.าค�ญหาก
หน+วยงานมทร�พยากรบ�คคลท&มค�ณภาพและมจ.านวนเพยงพอมการใช�งานหร%อประโยชน,อย+างเต�มท&จะ
ท.าให�หน+วยงานมโอกาสประสบผลส.าเร�จและเป�นกลไกท&มประส�ทธ�ภาพต+อการพ�ฒนาส�งคม เม%&อบ�คคล
และองค,กรล�วนต+างต�องด.ารงตนอย�+ในส�งคมแห+งการเรยนร��และภ�ม�ป�ญญาท�กองค,กรต+างต�องแสวงหาความ
เจร�ญร�+งเร%อง การอย�+รอดอย+างม� &นคงและถาวรโดยเฉพาะในสถานการณ,ป�จจ�บ�นองค,กรไม+ว+าในภาคร�ฐหร%อ
ภาคเอกชนจะค�ดถ6งแต+เพยงเฉพาะการเรยนร�� เพ%&อความอย�+รอดเพยงอย+างเดยวคงจะไม+เพยงพออกต+อไป ท�ก
องค,กรจะต�องผสมผสานเข�าไปด�วยการเรยนร��เพ%&อความเจร�ญเต�บโตและก�าวหน�าอย+างม� &นคงต+อไปจ6งจะ
ถ%อว+าองค,กรน�/นประสบความส.าเร�จโดยกลย�ทธ,ท&ส.าค�ญก�ค%อ การพ�ฒนาไปส�+การเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� 

ประโยชน,ของการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��เป�นการปร�บต�วและย6ด
หย�+นก+อให�เก�ดความเปล&ยนแปลงทางความค�ดในการบร�หารองค,กรซ6&งในการบร�หารองค,กรต�องน.า
ว�ฒนธรรมองค,กรมาเช%&อมโยงให�สอดคล�องก�บการบร�หารงานย�คใหม+ให�เก�ดแนวทางการปฏ�บ�ต�งานท&ไม+
ข�ดแย�งต+อว�ฒนธรรมองค,กรเพ%&อท&แนวความค�ดจะได�ไปในท�ศทางเดยวก �นโดยการสร�างกระบวนการเรยนร��
ให�เก�ดข6/นในองค,กรจะสามารถท.าให�บ�คลากรมความค�ดท&แปลกใหม+แตกต+างไปจากเด�มหร%ออาจจะได�
ความร��และแนวทางในการแก�ป�ญหาท&เหมาะสมก�บองค,กรและสามารถแก�ป�ญหาให�ตรงก�บความต�องการ
ของบ�คลากรในองค,กรอย+างแท�จร�งหากองค,กรมการปร�บว�ฒนธรรมองค,กรให�มความย6ดหย� +นและมการ
เรยนร��โดยการถ+ายทอดว�ฒนธรรมองค,กรอย+างท� &วถ6งแล�วจะถ%อได�ว+าเป�นการปร�บองค,กรให�เป�นองค,กรแห+ง
การเรยนร��อย+างต+อเน%&อง และผลล�พธ,ท&เก�ดข6/นในการบร�หารงาน ค%อการท.างานท&มประส�ทธ�ภาพมากย� &งข6/น

Senge (อ�างถ6งในวระว�ฒน, ป�นน�ตาม�ย 2544,หน�า 35) ให�น�ยามองค,กรแห+งการเรยนร��ว+า
เป�นองค,กรท&ผ��คนต+างขยายขดความสามารถเพ%&อสร�างผลงานท&ต�องการสร�างอนาคตและเช%&อว+าห�วใจของ
การสร�างองค,กรแห+งการเรยนร��ให�เก�ดผลอย+างจร�งจ�งในร�ปของการน.าไปปฏ�บ�ต�(Practice) แก+บ�คคลทมและ
องค,กรอย+างต+อเน%&องท�กระด�บอย�+ท&การเสร�มสร�างว�น�ย 5 ประการ ค%อ ความรอบร��แห+งตนแบบแผนความค�ด
อ+านว�ส�ยท�ศน,ร+วมการเรยนร��ของทมและการค�ดอย+างเป�นระบบ(วระว�ฒน,  ป�นน�ตาม�ย 2544,หน�า 24-50) ได�
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กล+าวถ6งการพ�ฒนาความสามารถของพน�กงานโดยการฝ6กฝนให�พน�กงานได�เก�ดการเรยนร��จากการปฏ�บ�ต� 
ซ6&งเป�นส�&งจ.าเป�นมากก�บการพ�ฒนาบ�คคลและองค,กรในป�จจ�บ�นด�วยการให�บ�คคลเรยนร��ป�ญหาท&เก�ดข6/นจาก
การปฏ�บ�ต�งาน น.าป�ญหาน�/นมาแลกเปล&ยนอภ�ปรายเพ%&อช+วยก�นหาทางออก ยอมร�บฟ�งค.าว�จารณ, ข�อเสนอ
แนะของผ��เสนอซ6&งเป�นการสร�างความร��ส6กเป�นเจ�าของต+อการค�ดแก�ป�ญหาร+วมก�นได�มประสบการณ,การ
เรยนร��ร+วมก�นจากการปฏ�บ�ต� และน.าไปส�+ว�ธการสร�างฐานองค,ความร��ในองค,กร ท&ก+อต�/งมาจากข�อม�ล และ
สารสนเทศ ประกอบก�นเป�นองค,ความร�� ผสมผสานก�บประสบการณ, และท�กษะท&ส�&งสมมาก+อให�เก�ดเป�น
ภ�ม�ป�ญญาท&มความเคล%&อนไหวถ+ายโอนความร��ข�อม�ล ข+าวสารก�นอย+างสม.&าเสมอและพ�ฒนาไปส�+ “องค,กร
แห+งการเรยนร��”

ผ��ว�จ�ยจ6งมความสนใจศ6กษาล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาล
ไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ว+าเป�นอย+างไรและด.าเน�นการอย+างไรท&ท.าให�ความร��ในต�วบ�คลากรถ�ก
จ�ดการอย+างเป�นระบบและถ�กปร�บเปล&ยนโดยใช�การจ�ดการความร��เป�นเคร%&องม%อและหาป�จจ�ยท&ส+งผลต+อ
การพ�ฒนาบ�คลากรให�เป�นบ�คคลแห+งการเรยนร��และน.าร�ปแบบการพ�ฒนาบ�คลากรไปจ�ดท.าแผนปฏ�บ�ต�การ
พ�ฒนา เพ%&อเพ�&มประส�ทธ�ภาพในการท.างานของบ�คลากรต+อไป

ว	ตถ�ระสงค�ของการว#จ	ย
1. เพ%&อศ6กษาป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากร เพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร�� ของกล�+ม

บร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง ส+วนส.าน�กงานใหญ+ 
2. เพ%&อศ6กษาล�กษณะขององค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วน

ส.าน�กงานใหญ+ 
3. เพ%&อศ6กษาความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากร ก�บการเป�นองค,กร

แห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+
4. สร�างร�ปแบบการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาล

ไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ 

ว#ธ�การว#จ	ย
เป�นว�จ�ยแบบผสมซ6&งประกอบด�วยเช�งค�ณภาพ(Qualitative) และเช�งปร�มาณ (Quantitative) 

โดยในเช�งค�ณภาพน�/นใช�ข�อค.าถามและแบบส�มภาษณ,ซ6&งประกอบด�วยข�อค.าถามใช�ส.ารวจความร��ในเร%&องท&
จะท.าว�จ�ยจากบ�คลากรท� &วไปของหน+วยว�เคราะห,และแบบส�มภาษณ,เป�นกรอบค.าถามท&ไม+มโครงสร�างท&ใช�
ในการถอดความร��รวมท�/งส�มภาษณ,เช�งล6กจากผ��ร��เร%&องท&จะท.าว�จ�ยของหน+วยว�เคราะห,ตลอดจนเม%&อ
ร+าง Model แล�ว ได�ด.าเน�นการท.า focus group เพ%&อหาความสอดคล�องและการน.าไปใช�ของหน+วยว�เคราะห, 
ในส+วนของเช�งปร�มาณน�/น ใช�แบบสอบถามซ6&งประกอบด�วย 3 ส+วนส.าค�ญ ค%อ ส+วนท& 1 เป�นข�อม�ลท� &วไปท&
เก&ยวข�องก�บผ��ตอบแบบสอบถามข�อม�ลประชากรศาสตร, ได�แก+ เพศ อาย�  การศ6กษา สถานภาพ หน+วยงานท&
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ส�งก�ด ของผ��ตอบแบบสอบถาม  ส+วนท& 2 เป�นแบบสอบถามป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากร 5 ด�าน ค%อ
ด�านความส.าเร�จของงาน  ด�านการได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อ  ด�านล�กษณะของงาน  ด�านความร�บผ�ดชอบ 
และด�านความก�าวหน�าในต.าแหน+งหน�าท&การงาน และส+วนท& 3 เป�นแบบสอบถามล�กษณะการเป�นองค,กร
แห+งการเรยนร�� 5 ด�าน ค%อ ด�านการรอบร��แห+งตน ด�านแบบแผนความค�ดอ+าน ด�านการค�ดอย+างมระบบ ด�าน
การเรยนร��ของทม และด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วมกล�+มต�วอย+างท&ใช�ในการว�เคราะห, 1) กล�+มต�วอย+างในแหล+ง
ว�เคราะห,ท&จะใช�ในการส.ารวจความร��ในเร%&องท&ท.าว�จ�ย โดยการถามเร�ว - ตอบเร�ว ผ��ตอบค.าถาม จ.านวน 20 
คน 2) กล�+มต�วอย+างท&เป�นผ��ให�ข�อม�ลส.าค�ญ โดยการส�มภาษณ,เช�งล6กเป�นการเล+าเร%&อง (Story telling) จ.านวน 
4 คน 3) กล�+มต�วอย+างท&เก&ยวข�องในเร%&องท&ท.าว�จ�ยในหน+วยว�เคราะห,เพ%&อท.าการสนทนากล�+ม (Focus Group) 
จากคนท&มส+วนเก&ยวข�อง (Stakeholders) จ.านวน 8 คน 4) ประชากร จ.านวน 210 คน ท&จะส�+มเพ%&อใช�ในการ
ตอบแบบสอบถามงานว�จ�ยและหาขนาดของกล�+มต�วอย+าง จ.านวน 137 คน

การว�จ�ยเช�งปร�มาณ จะใช�ข�อค.าถามท&เป�นมาตรฐานส+วนประมาณค+า (Rating Scale) สถ�ต�ท&ใช�
ว�เคราะห,ข�อม�ลส+วนบ�คลจากแบบสอบถาม ประกอบด�วย ค+าร�อยละ(Percentage) ค+าเฉล&ย (Mean = X) ค+า
ความเบ&ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) จากค+าคะแนนท&แสดงน./าหน�กคะแนนของช+วงช�/น (Interval 
Scale) เม%&อใช�ว�ดแล�วผลท&ออกมาเป�นคะแนนจากการค.านวณจะถ�กประเม�นค+า โดยจ�ดเป�นช+วงช�/น (Class Interval) 
และใช�สถ�ต�ส.าหร�บการทดสอบความแตกต+างตามสมมต�ฐาน โดยใช�สถ�ต�ทดสอบท (t – test) และการว�เคราะห,
ความแปรปรวน (one-way ANOVA) จะท.าการตรวจสอบความแตกต+างเป�นรายค�+ เพ%&อเปรยบเทยบเป�นรายค�+ด�วยว�ธ
ของเชฟเฟ+ (Scheffe’ Method) และมการทดสอบความส�มพ�นธ,ด�วย Pearson  correlation (r) 

การว�จ�ยเช�งค�ณภาพ จะใช�ข�อม�ลจากข�อค.าถาม และแบบส�มภาษณ,จะตรวจสอบแบบสาม
เส�า (Data Triangulation) แล�วท.าการว�เคราะห,และประมวลโดยการว�เคราะห,เน%/อหา (Content Analysis) 
แล�วด.าเน�นการประมวลผลข�อค�นพบจากงานว�จ�ย (Research Finding) มาประมวลด�วยเกณฑ,การว�เคราะห, 
เพ%&อจ�ดท.าเป�นต�วแบบ (Model) ท&ผ+านการท.า Focus Group โดยกล�+มผ��ร�� ผ��เก&ยวข�องจ.านวน 4 คน และหล�งท.า 
Focus Group แล�ว ได�น.าเอาข�อม�ล ข�อค�ดเห�นมาปร�บปร�งองค,ความร��หร%อต�วแบบ และได�ต�วแบบท&สมบ�รณ,

ผล/สร�ปผลการว#จ	ย
1. ข�อม�ลส�วนบ�คคลของผ��ตอบแบบสอบถาม  จากผ��ตอบแบบสอบถามจากบ�คลากร

ท�/งหมดจ.านวน 137 คน ส+วนใหญ+เป�นเพศหญ�ง จ.านวน 91 คน ค�ดเป�นร�อยละ ร�อยละ 66.4 มอาย�ระหว+าง 
41-50 ป มการศ6กษาส�งส�ดในระด�บปร�ญญาตร จ.านวน  77 คน  ค�ดเป�นร�อยละ 56.2 มสถานภาพเป�น
พน�กงานท� &วไป จ.านวน 99 คน ค�ดเป�นร�อยละ 72.3 ส+วนใหญ+ส�งก�ดหน+วยงานบ�ญชและการเง�น จ.านวน 59 
คน ค�ดเป�นร�อยละ 43.1 

2. ป	จจ	ยท��ส�งผลต�อการพ	ฒนาบ�คลากร ในภาพรวมบ�คลากรชายและหญ�งมความค�ด
เห�นเก&ยวก�บป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรไม+แตกต+างก�นอย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�ท&ระด�บ .05 (p  = 0.29) 
และเม%&อพ�จารณาเป�นรายป�จจ�ยท�/ง 5 ด�าน ค%อ ด�านความส.าเร�จของงาน ด�านการได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อด�าน
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ล�กษณะของงานด�านความร�บผ�ดชอบด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานพบว+าเพศส+งผลต+อการพ�ฒนา
บ�คลากรไม+แตกต+างก�น อย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�ท&ระด�บ .05 (P = 0.172, 0.103, 0.380, 0.412, 0.367) ตาม
ล.าด�บและป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ใน
ความค�ดเห�นของกรรมการบร�หารห�วหน�าฝ+ายพน�กงานท� &วไปและพน�กงานอย�+ระหว+างทดลองงาน พบว+า
ป�จจ�ยต+างๆ ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรในภาพรวมอย�+ในระด�บมากและล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการ
เรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ในความค�ดเห�นของกรรมการบร�หาร ห�วหน�า
ฝ+าย พน�กงานท� &วไป และพน�กงานอย�+ระหว+างทดลองงาน ภาพรวมอย�+ในระด�บมาก 

3. การทดสอบสมม�ต#ฐาน  จากการผลการว�จ�ยพบว+ากล�+มบ�คลากรท&มเพศ และการ
ศ6กษาแตกต+างก�นมความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร�� ท�/ง 5 
ด�านไม+แตกต+างก�น ส+วนบ�คลากรท&มอาย� สถานภาพ และหน+วยงานท&ส�งก�ดแตกต+างก�นมความค�ดเห�นต+อ
การป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร�� แตกต+างก�น และกล�+มบ�คลากรท&ม 
เพศและการศ6กษาแตกต+างก�น มความค�ดเห�นต+อล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ท�/ง 5 ด�านไม+แตก
ต+างก�น ส+วนกล�+มบ�คลากรท&มอาย� สถานภาพ และหน+วยงานท&ส�งก�ดแตกต+างก�น มความค�ดเห�นต+อล�กษณะ
การเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� แตกต+างก�น  โดยภาพรวมป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรมความ
ส�มพ�นธ,ทางบวกทางเดยวก�บล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� ในภาพรวม อย+างมน�ยส.าค�ญทางสถ�ต�
ท&ระด�บ .01 ซ6&งเป�นไปตามสมมต�ฐานท&ต�/งไว� โดยป�จจ�ยด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานมความส�มพ�นธ, 
ก�บล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร�� ด�านแบบแผนความค�ดอ+าน ด�านการค�ดอย+างเป�นระบบ ด�านการ
เรยนร��เป�นทม และด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วม มากท&ส�ด

อภ#ปรายผล
เม%&อเปรยบเทยบป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง 

ส+วนส.าน�กงานใหญ+ ในความค�ดเห�นของกรรมการบร�หาร ห�วหน�าฝ+าย พน�กงานท� &วไป และพน�กงานอย�+
ระหว+างทดลองงาน  

- ด�านความส%าเร7จของงาน (Achievement) พบว+า บ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&
ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรด�านความส.าเร�จของานโดยภาพรวมอย� +ในระด�บมากเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อ
พบว+าบ�คลากรมความเห�นต+อ ความร��ส6กร�กในงานมากท&ส�ด รองลงมาค%อการน.าความร��มาใช�ในการท.างาน
ท&ได�ร�บมอบหมายจนประสบความส.าเร�จเน%&องจากการท&บ�คลากรมความร��ส6กร�กในงานของตนเน�นจะท.าให� 
มความต�/งใจในการท.างานและน.าความร��ท&ตนมอย� +มาใช�ในการท.างานให�ส.าเร�จ รวมท�/งมการพยายามในการ
หาความร��ใหม+ๆ มาใช�ในการท.างาน ท&ตนร�กให�ดข6/น ซ6&งสอดคล�องก�บ  McClelland  (1961 : 321-333) ได�
ศ6กษาไว�ว+าเม%&อบ�คคลมความปรารถนาท&จะท.าบางอย+างให�ดข6/นก�จะมความกระต%อร%อร�นมากข6/นและมความ
ร�บผ�ดชอบส�งข6/นด�วย 
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-  ด�านการได�ร	บการยอมร	บน	บถ�อ (Recognition) พบว+า บ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อ
ป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรด�านการได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อโดยภาพรวมอย� +ในระด�บมากเม%&อ
พ�จารณาเป�นรายข�อพบว+าบ�คลากรมความเห�นต+อการท&ครอบคร�วพ6งพอใจก�บงานท&ท.ามากท&ส�ดรองลงมา
ค%อสามารถท.างานร+วมก�นเป�นทมและระดมความค�ดร+วมก�นเน%&องจากการท&บ�คลากรมงานท.าน�/นก�ย+อม
ต�องการให�คนในครอบคร�วยอมร�บและไว�วางใจได�ว+างานน�/นมความม� &นคงและมความเจร�ญก�าวหน�าใน
อนาคตและนอกจากการได�ร�บการยอมร�บจากครอบคร�วแล�วส�&งส.าค�ญค%อ การได�ร�บการยอมร�บจากเพ%&อน
ร+วมงานเพราะหากเพ%&อนร+วมงานไม+ยอมร�บเราก�ไม+สามารถท&จะร+วมทมก�บคนอ%&นได�ไม+มโอกาสในการ
แสดงความค�ดเห�นซ6&งบ�างคร�/ งความค�ดเห�นน�/นอาจเป�นประโยชน,ก�บองค,กรได�ซ6&งสอดคล�องก�บMaslow 
(1987, P.149) ท&ได�กล+าวถ6งความต�องการของมน�ษย,ใน ข�/นท& 3 ค%อความต�องการการยอมร�บ เพราะคนต�อง
มความส�มพ�นธ,ก�บคนอ%&นๆ เม%&อเก�ดความผ�กพ�นก�บส�งคมแล�วก�พยายามท.าให�ส�งคมยอมร�บว+าเป�นส+วนหน6&ง
ของส�งคม

-  ด�านล	กษณะของงาน (Work Itself) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&ส+งผล
ต+อการพ�ฒนาบ�คลากรด�านล�กษณะของงานโดยภาพรวมอย� +ในระด�บปานกลางเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อ พบ
ว+าบ�คลากรต�องใช�ความร�บผ�ดชอบส�งในการท.างานมากท&ส�ดรองลงมาค%อระบบการส%&อสารภายใน 
เน%&องจากเม%&อบ�คลากรมงานท&ได�ร�บมอบหมายแล�วท�กคนก�จะต�องมความร�บผ�ดชอบก�บงานท&ได�ร�บและบาง
คร�/ งงานเหล+าน�/นอาจจะต�องมการส%&อสารก�นภายในองค,กรเพ%&อท.าให�งานส.าเร�จได�ตามเป�าหมายซ6&ง
สอดคล�องก�บศ�วาพร เก�ดวาจา (2550) ท&ได�กล+าวไว�ว+าเม%&องานมความน+าสนใจก�ต�องอาศ�ยความร�เร�&ม
สร�างสรรค, และเพ%&อให�เก�ดความท�าทายในงานบ�คลากรต�องลงม%อท.าด�วยตนเอง

-  ด�านความร	บผ#ดชอบ (Responsibility) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อป�จจ�ยท&ส+ง
ผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรด�านความร�บผ�ดชอบโดยภาพรวมอย� +ในระด�บมากเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อพบว+า
บ�คลากรมการใช�ความร��ความสามารถในการท.างานอย+างท�+มเทมากท&ส�ด รองลงมาค%อการปฏ�บ�ต�งานให�ท�น
ต+อสภาพการเปล&ยนแปลงท&เก�ดข6/น เน%&องจาก ในการท.างานให�บรรล�เป�าหมายได�น�/น บ�คลากรต�องน.าความ
ร��ท&มอย�+มาใช�ในการท.างานและท�กษะความสามารถท&ตนมอย� +น.ามาใช�ให�เก�ดประโยชน,มากท&ส�ด และความ
ร��ท&น.ามาใช�มความท�นสม�ยท�นต+อย�คสม�ยท&มการเปล&ยนแปลงอย�+ตลอดเวลาซ6&งถ�าบ�คลากรขาดความร�บผ�ด
ชอบอาจท.าให�องค,กรเก�ดการเสยเปรยบทางการแข+งข�นได� ซ6&งสอดคล�องก�บ Herzberg (1959, P.100-177) 
ท&ได�กล+าวไว�ในเร%&องของแรงจ�งใจป�จจ�ยด�าน  Satisfies หร%อ  Motivator Factors เป�นป�จจ�ยภายใน ซ6&งม
ความเก&ยวข�องส�มพ�นธ,ก�บงานโดยตรงโดยในประการท& 4 ค%อความร�บผ�ดชอบการท&ได�ร�บมอบหมายงาน ม
การจ�ดล.าด�บการท.างานเองได�ร��ส6กส.าน6กในหน�าท&ความร�บผ�ดชอบ สามารถท.างานน�/นได�ส.าเร�จ

-  ด�านความก�าวหน�าในหน�าท��การงาน (Advancement) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ด
เห�นต+อป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานโดยภาพรวมอย�+ในระด�บ
ปานกลางเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อพบว+าบ�คลากรสามารถเข�าถ6งแหล+งข�อม�ลส.าหร�บงานท&ร�บผ�ดชอบได�ง+าย
และรวดเร�วและรองลงมาค%อมความก�าวหน�าและเต�บโตในงานท&ท.าเน%&องจากในการท.างานท&มอบหมายให�
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ส.าเร�จได�น�/น บ�คลากรต�องการ ข�อม�ล ความร�� สารสนเทศ ท&เป�นประโยชน, เพ%&อน.ามาใช�ในการท.างาน เม%&อ
งานท&ท.าส.าเร�จล�ล+วง และสามารถน.าไปใช�การได� ผ��บ�งค�บบ�ญชายอมร�บในผลงาน ก�จะส+งผลให�บ�คลากรได�
มโอกาสสร�างผลงานมากข6/น และมโอกาสในการเล%&อนต.าแหน+งเพ%&อความก�าวหน�าและเต�บโตในงานท&ท.า
ต+อไป ซ6&งสอดคล�องก�บ ค�ณากร ส�วรรณพ�นธ, (2550) ท&ได�กล+าวเก&ยวก�บความก�าวหน�าในหน�าท&การงานไว�
ว+าเป�นโอกาสในการเล%&อนต.าแหน+งให�ส�งข6/น หร%อการท&ได�ร�บโอกาสในการพ�ฒนาความร�� ความสามารถ 
และท�กษะเพ�&มข6/น 

เม%&อเปรยบเทยบล�กษณะการเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%อง 
ส+วนส.าน�กงานใหญ+ตามความค�ดเห�นของกรรมการบร�หารห�วหน�าฝ+ายพน�กงานท� &วไปและพน�กงานอย�+
ระหว+างทดลองงาน  

-  ด�านความรอบร��แห�งตน (Personal Master) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อ
ล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านความรอบร��แห+งตนโดยภาพรวมในระด�บมากเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อ 
พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อการม�+งเน�นท&จะเพ�&มประส�ทธ�ภาพในการเรยนร��มากท&ส�ดรองลงมาค%อ 
การเป�นคนช+างส�งเกตอยากร��และมความค�ดร�เร�&มสร�างสรรค,เน%&องจากการท&จะเป�นคนท&มความร��ได�น�/นจะ
ต�องมความม�+งม� &นและต�/งใจท&จะหาความร��และน.าความร��เหล+าน�/นมาเพ�&มประส�ทธ�ภาพในการท.างานของ
ตนเองซ6&งการจะเป�นคนรอบร��ได�ต�องเป�นคนช+างส�งเกตมความอยากร��อยากเห�นและหาค.าตอบก�บส�&งเหล+า
น�/นและก+อให�เก�ดความค�ดร�เร�&มสร�างสรรค,ต+อไปได� ซ6&งสอดคล�องก�บ  เซ�งเก� (1990, P.10-11) ได�กล+าวว+า
บ�คคลท&เป�นบ�คคลท&รอบร��จะสามารถขยายความสามารถในการสร�างสรรค,ผลงานท&ต�องการได�อย+างต+อ
เน%&อง และสอดคล�องก�บ ปาร�ชาต� ค�ณปล%/ม (2548) ท&ได�กล+าวว+าหล�กการรอบร��แห+งตน เป�นการสร�างแรง
บ�นดาลใจให�เก�ดอยากท&จะเรยนร��และมความสามารถในการปร�บเปล&ยนความกดด�นในการท.างานให�เป�น
แรงกระต��น ท&น.ามาสร�างสรรค,ผลงานได�

-  ด�านแบบแผนความค#ดอ�าน (Mental Models) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อ
ล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านแบบแผนความค�ดอ+าน โดยภาพรวมในระด�บปานกลาง เม%&อพ�จารณาเป�น 
รายข�อ พบว+าบ�คลากร มระด�บความค�ดเห�นต+อการได�มการเรยนร��ข�อผ�ดพลาดในอดตมาทบทวน เพ%&อให�
เก�ดเป�นบทเรยนใหม+ในการท.างานรองลงมาค%อการน.าความร��ความสามารถและท�กษะมาใช�ในการปร�บ
เปล&ยนว�ธการท.างาน เพ%&อให�สอดคล�องก�บนโยบายขององค,กร เน%&องจาก การได�มโอกาสทบทวนส�&งท&ผ+าน
มาอย+างเป�นระบบท.าให�สามารถกล� &นกรองส�&งเหล+าน�/นออกมาเพ%&อปร�บปร�ง แก�ไข ข�อผ�ดพลาดหร%อน.าส�&งท&
ดอย�+แล�วน.ามาพ�ฒนาให�ดย� &งข6/น โดยสร�างเป�นบทเรยนของตนเอง เพ%&อน.าไปใช�ในการท.างานท&ม
ประส�ทธ�ภาพมากย�&งข6/น รวมท�/งสอดคล�องก�บนโยบายขององค,กรอกด�วย  ซ6&งสอดคล�องก�บ เซ�งเก� (1990, 
10-11) ได�กล+าวไว�ว+า การมองโลกตามความเป�นจร�งจะท.าให�เก�ดการเข�าใจสมมต�ฐานในการค�ดอย+างเป�น
ระบบ ท.าให�เก�ดการปร�บเปล&ยนสมมต�ฐานใหม+ในการหาสาเหต�ของป�ญหาอย+างถ�กต�อง

-  ด�านการค#ดอย�างเป7นระบบ (Systematic Thinking) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�น
ต+อล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านการค�ดอย+างเป�นระบบโดยภาพรวมในระด�บปานกลางเม%&อพ�จารณา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2279 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



เป�นรายข�อพบว+าบ�คลากรมความค�ดเห�นต+อว�ธการแก�ไขป�ญหาอย+างเป�นระบบรองลงมาค%อสามารถ
ว�เคราะห,ป�ญหาของงานและประมวลความร��เพ%&อหาว�ธแก�ไขอย+างเป�นระบบเน%&องจากการท&น.าป�ญหามา
ว�เคราะห,ได�อย+างเป�นระบบท.าให�สามารถแก�ป�ญหาได�อย+างถ�กต�องและน.ามาสร�างเป�นองค,ความร��ใหม+ เพ%&อ
น.ามาใช�ในการว�เคราะห,ป�ญหาในการท.างานในคร�/ งต+อไปซ6&งสอดคล�องก�บ เซ�งเก� (1990,  10-11) ท&ได�
กล+าวไว�ว+า การค�ดอย+างเป�นระบบการจะมองโลกแบบองค,รวมหร%อการค�ดอย+างเป�นระบบได�น�/นก+อนอ%&น
ต�องมการปร�บเปล&ยนจ�ตใจในหลายด�าน และสอดคล�องก�บกมลร�ตน, ว�ชร�นทร, (2547, 3) ได�กล+าวว+าการท&
คนในองค,กรมความสามารถท&จะเช%&อมโยงส�&งต+างๆโดยมองเห�นภาพความส�มพ�นธ,ก �นเป�นระบบโดยรวม
ได�อย+างเข�าใจ แล�วสามารถมองเป�นระบบย+อย ท&จะน.าไปวางแผนด.าเน�นการท.าส+วนย+อยๆ น�/นให�เสร�จทละ
ส+วน

-  ด�านการเร�ยนร��ของท�ม  (Team Learning) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อ
ล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านการเรยนร��ของทมโดยภาพรวมในระด�บมากเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อพบ
ว+า บ�คลากรมความค�ดเห�นต+อการเรยนร��จากประสบการณ,ของผ��อ%&นเป�นว�ธการเรยนร��ท&ดท&ส�ดรองลงมาค%อ
การร�บฟ�งความค�ดเห�นจากเพ%&อนร+วมงานและแลกเปล&ยนเพ%&อน.ามาพ�ฒนาตนเองเน%&องจากการท&ได�มโอกาส
ได�ร+วมร�บฟ�งและแสดงความค�ดเห�นร+วมก�นท.างานบ�คลากรได�ความร��จากผ��อ%&นท&ได�มการทอลองใช�ความร��
มาแล�วให�ผ��อ%&นได�ทราบถ6งผลและท.าให�เราได�น.าความร��ของเราบอกเล+าให�ก�บผ��อ%&นได�ร�บร��ด�วยอกท�/งการ
สนทนากล�+มภายในทมท.าให�เราได�ความร��ท&หลากหลายและสามารถน.ามาใช�ในการพ�ฒนางานของตนได� 
ซ6&งสอดคล�องก�บวระว�ฒน,  ป�นน�ตาม�ย (2544, 86-88) ได�กล+าวว+าการเรยนร��ร+วมก�นเป�นทมซ6&งเป�นการเรยนร��
และแลกเปล&ยนประสบการณ,ซ6&งก�นและก�นในท�กๆ ร�ปแบบซ6&งจะเป�นการเป�ดโอกาสให�มการสร�างงานท&ม
ศ�กยภาพ และ อ.านาจ ว�ดจ�นดา (2550, 24-28) ไดกล+าวว+า การเรยนร��เป�นทมสามารถสร�างค�ณค+าของทมให�
อย�+เหน%อกว+าค�ณค+าของบ�คคล โดยการน.าความแตกต+างและศ�กยภาพของแต+ละคนในทมน�/นผสมผสาน เพ%&อ
เพ�&มพ�นศ�กยภาพเหล+าน�/นให�เก�ดเป�น“พล�งแห+งความหลากหลาย”ท.าให�การท.างานร+วมก�นเป�นทมและม
ประส�ทธ�ภาพมากย�&งข6/น

-  ด�านว#ส	ยท	ศน�ร�วม (Shared Vision) พบว+าบ�คลากรมระด�บความค�ดเห�นต+อล�กษณะ
องค,กรแห+งการเรยนร��ด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วมโดยภาพรวมในระด�บมากเม%&อพ�จารณาเป�นรายข�อพบว+าบ�คลากรม
ระด�บความค�ดเห�นต+อการท.างานโดยม�+งเน�นค�ณภาพมากท&ส�ดรองลงมาค%อมการปฏ�บ�ต�งานโดยย6ดตาม
ว�ฒนธรรมองค,กรเน%&องจากการท.างานท&ม�+งเน�นค�ณภาพเป�นการท.างานท&ร+วมมองถ6งว�ส�ยท�ศน,และเป�าหมาย
ขององค,กรเพ%&อให�สอดคล�องก�บองค,กร ซ6&งสอดคล�องก�บ เซ�งเก� (1990, 10-11) ได�กล+าวว+า การมว�ส�ยท�ศน,
ร+วมก�นเร�&มจากมองส�&งต+างๆ ให�เป�นกระบวนการ มองต+อไปข�างหน�าว+าจะ เก�ดอะไรข6/นมองภาพรวมของ
หน+วยงานไม+ได�มองเฉพาะของตนเอง และ ปาร�ชาต� ค�ณปล%/ม (2548) กล+าวว+า หล�กการสร�างว�ส�ยท�ศน,ร+วม 
การท&พน�กงานมความเข�าใจในว�ส�ยท�ศน,ขององค,กรอย+างช�ดเจนและยอมร�บว+าความส.าเร�จขององค,กรเป�น
ภาระงานของท�กคน
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ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+งการ
เรยนร��พบว+าป�จจ�ยด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานมความส�มพ�นธ,ก �บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ใน
ระด�บค+อนข�างส�งเม%&อพ�จารณาความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะ
องค,กรแห+งการเรยนร�� พบว+า

1)  ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+งการ
เรยนร��ท�/ง 5 ด�านพบว+า ป�จจ�ยท&มความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��  ด�านการรอบร��แห+งตนมาก
ท&ส�ดค%อ ความร�บผ�ดชอบรองลงมาค%อด�านความก�าวหน�าในหน�าทการงานในขณะท&ป�จจ�ยด�านล�กษณะของ
งานมความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านการรอบร��แห+งตนน�อยท&ส�ด 

2)     ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+ง
การเรยนร�� ท�/ง 5 ด�านพบว+าป�จจ�ยท&มความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านแบบแผนความค�ด
อ+าน ค%อ ด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานรองลงมาค%อด�านการได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อส+วนป�จจ�ยด�าน
ล�กษณะของงานมความส�มพ�นธ,ก �บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านแบบแผนความค�ดอ+านน�อยท&ส�ด

3)     ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+ง
การเรยนร��ท�/ง 5 ด�านพบว+า ป�จจ�ยท&มความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร�� ด�านการค�ดอย+างเป�น
ระบบค%อด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานรองลงมาค%อด�านการได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อส+วนป�จจ�ยด�าน
ล�กษณะของงานมความส�มพ�นธ,ก �บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านการค�ดอย+างเป�นระบบน�อยท&ส�ด

4) ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+ง
การเรยนร��ท�/ง 5 ด�านพบว+า ป�จจ�ยท&มความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร�� ด�านการเรยนร��ของทม 
ค%อ ด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานรองลงมาค%อด�านความร�บผ�ดชอบส+วนป�จจ�ยด�านล�กษณะของงานม
ความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านการเรยนร��ของทมน�อยท&ส�ด

5)    ความส�มพ�นธ,ระหว+างป�จจ�ยท&ส+งผลต+อการพ�ฒนาบ�คลากรและล�กษณะองค,กรแห+ง
การเรยนร��ท�/ง 5 ด�านพบว+า ป�จจ�ยท&มความส�มพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วม ค%อ 
ด�านความก�าวหน�าในหน�าท&การงานรองลงมาค%อ ด�านความร�บผ�ดชอบส+วนป�จจ�ยด�านล�กษณะของงานม
ความส�นพ�นธ,ก�บล�กษณะองค,กรแห+งการเรยนร��ด�านว�ส�ยท�ศน,ร+วมน�อยท&ส�ด

ข�อเสนอแนะ
ร�ปแบบ CANE SUGAR Model เป�นร�ปแบบของการพ�ฒนาบ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการ

เรยนร��ของกล�+มบร�ษ�ทน./าตาลไทยร�+งเร%องส+วนส.าน�กงานใหญ+ท&ได�ผ+านการสนทนากล�+มแล�ว (Focus Group) 
หากโรงงานในเคร%อ 7 โรงงานจะน.าไปปร�บใช�ก�ควรจะพ�จารณาในแต+ละองค,ประกอบซ6&งอาจจะโดยการ
ต�/งค.าถามย+อยๆแล�วว�เคราะห,ว+าโรงงานแต+ละโรงงานมหร%อขาดองค,ประกอบใดแล�วน.าไปท.าก�จกรรมและ
หากโรงงานอ%&นจะน.า CANE SUGAR Model  ไปใช�ควรจะมการน.าไปทดลองก�บกล�+มเล�กๆ ก+อนเพราะ
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บร�บท สภาพแวดล�อม ว�ฒนธรรม และล�กษณะขององค,กร รวมท�/งขนาดของแต+ละโรงงานแตกต+างก�นเม%&อ
ทดลองใช�แล�วจ6งน.ามาพ�ฒนาและปร�บใช�ให�เหมาะสมก�บโรงงานของตนต+อไป

แนวทางการน.าร�ปแบบ CANE SUGAR Model ไปใช�เพ%&อเป�นแนวทางในการพ�ฒนา
บ�คลากรเพ%&อม�+งส�+องค,กรแห+งการเรยนร��ในแต+ละด�านได�ด�งน/

C = Career Path (เส�นทางความก�าวหน�า) ความก�าวหน�าท&ม�+งเน�นการพ�ฒนาบ�คลากรให�ม
ความพร�อมในหน�าท&การงานส�งข6/นโดยองค,กรควรจ�ดท.าแผนทดแทนต.าแหน+งงานข6/นมาซ6&งในการจ�ดท.า
แผนงานด�งกล+าวเป�นการพ�ฒนาบ�คลากรโดยการพ�ฒนาศ�กยภาพและการเตรยมความพร�อมให�ก �บพน�กงาน
ท&มความสามารถและมศ�กยภาพในการท.างานโดยว�ธการฝ6กอบรมเพ%&อให�พน�กงานมความร��ใหม+ๆท&เหมาะ
สมก�บต.าแหน+งงานท&ส�งข6/น การสอนงานเป�นการถ+ายทอดความร�� เทคน�ค ว�ธการ การท.างานให�ก �บผ��อ%&นท&
อาจจะข6/นมาแทนต.าแหน+งตนหร%อการให�ค.าปร6กษาแนะน.าเก&ยวก�บงานก�จะท.าให�บ�คลากรมความสามารถ
และมความพร�อมท&จะปฏ�บ�ต�งานในต.าแหน+งท&ส�งข6/น

A  =  Acceptation (การได�ร�บการยอมร�บน�บถ%อ) องค,กรควรมก�จกรรมให�บ�คลากรได�ม
โอกาสในการแสดงความค�ดเห�นเก&ยวก�บป�ญหาและอ�ปสรรคในการท.างานอาจท.าให�องค,กรสามารถแก�ไข
ป�ญหาได�ถ�กต�องและไม+เสยเวลาในการหาทางแก�ไขป�ญหาโดยการจ�ดก�จกรรมเสนอแนะ(Suggestion 
System)ข6/นมาเพ%&อให�บ�คลากรภายในองค,กรได�มโอกาสในการเสนอความค�ดเห�นเก&ยวก�บป�ญหาและ
แนวทางในการแก�ไขเพราะบ�คลากรเป�นผ��ปฏ�บ�ต�งานมากกว+าอาจจะร��ถ6งสาเหต�ของป�ญหาช�ดเจนกว+าเม%&อ
บ�คลากรได�เสนอแนวทางแล�วผ��บร�หารอาจจะมการประช�มสนทนากล�+มถ6งแนวทางเหล+าน�/น เพ%&อกล� &นกรอง
ออกมาเป�นแนวทางท&จะน.าไปใช�แก�ป�ญหาจร�งๆหากน.าไปใช�แล�วเป�นผลส.าเร�จก�ด.าเน�นการบ�นท6กไว�เพ%&อ
น.ามาใช�อกคร�/ งในอนาคต หร%อเพ%&อไว�ให�คนร�+นหล�งไว�เป�นค�+ม%อในการแก�ป�ญหาการท.างานต+อไป

N = Nature of work (ล�กษณะงาน) การท.างานท&ประสบผลส.าเร�จได�น�/นการวางคนให�
เหมาะก�บล�กษณะงานก�จะเป�นส+วนหน6&งก�บการท.างานการเล%อกคนท&มค�ณสมบ�ต�ตรงก�บงานเพ%&อบ�คลากร
เหล+าน�/นสามารถน.าความร��ความสามารถท&มมาใช�ได�อย+างเต�มท&และเพ%&อเพ�&มท�กษะความสามารถท&หลาก
หลายองค,กรท&มการปร�บเปล&ยนหร%อแลกเปล&ยนหน�าท&ในการท.างานแต+ท�/งท&ล�กษณะงานใหม+ท&ปร�บเปล&ยน
ไม+ควรแตกต+างหร%อข�ามสายงานเก�นไปเพราะอาจท.าให�องค,กรต�องเสยเวลาในการสอนงานใหม+ ซ6&งอาจ
ท.าให�องค,กรเสยเปรยบทางการแข+งข�นแต+จะได�บ�คลากรท&มความร��ความสามารถมากข6/น

E = Enthusiasm (ความกระต%อร%อร�น) การสร�างความกระต%อร%อร�นให�ก�บบ�คลากร โดยการ
สร�างแรงจ�งใจและแรงผล�กด�นให�พน�กงานเก�ดความอยากจะเรยนร��เพ�&มเต�มเพ%&อน.าความร��มาใช�ในการ
ท.างานองค,กรควรมการจ�ดการประกวดหร%อการให�รางว�ลในการสร�างสรรค,ผลงานหร%อการจ�ดท.าแผนการ
ตลาดท&ดโดยมการจ�ดการประกวดข6/นมาเพ%&อส+งเสร�มการท.างานเป�นทมและสร�างแรงจ�งใจให�ก �บผ��ท&ได�ร�บ
รางว�ลให�เก�ดพล�งในการท.างานและท.าเป�นแบบอย+างให�บ�คลากรภายในองค,กรเก�ดความกระต%อร%อร�นท&จะ
เรยนร��และสร�างสรรค,ผลงานให�ก�บองค,กรมากข6/น
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S =  Self learning (การเรยนร��ด�วยตนเอง) องค,กรจะเป�นองค,กรแห+งการเรยนร��ได�น�/น เร�&ม
ต�นโดยบ�คลากรจะต�องเป�นบ�คคลแห+งการเรยนร��ก+อนซ6&งการท&บ�คลากรได�มโอกาสได�เรยนร��ด�วยตนเองจะ
ท.าให�มความส�ขและสน�กก�บส�&งท&เรยนร��เพราะไม+มการบ�งค�บแต+เป�นการเรยนร��ในส�&งท&ตนเองสนใจและ
สามารถน.ามาใช�ในชว�ตประจ.าว�นได� โดยการเรยนร��ด�วยตนเอง เร�&มจากการท&องค,กรด.าเน�นการส.ารวจ
ความต�องการของบ�คลากร ว+าต�องการเรยนร�� เร%&องอะไรผ+านส%&อชน�ดใด เม%&อน.ามาเป�นทางเล%อกให�ก�บ
บ�คลากร จากน�/นก�ต�องส%&อสารและให�ค.าแนะน.าถ6งการใช�เวลาในการเรยนร��ด�วยตนเอง การเล%อกใช�ส%&อ
ตลอดจนการน.าความร�� มาประย�กต,ใช�ในการท.างานให�มประส�ทธ�ภาพมากข6/นเม%&อบ�คลากรเล%อกได�แล�ว ผ��
บร�หารอาจจ�ดสรรเวลาให�ก�บพน�กงานในการเรยนร�� และมการสอบถามความค%บหน�า ตลอดจนการให�ค.า
แนะน.าและเทคน�คในการเรยนร��ด�วยตนเองได�เร�ว และมการกระต��นโดยการให�ก .าล�งใจแด+บ�คลากรด�วย เม%&อ
บ�คลากรได�เรยนร��เสร�จส�/นผ��บร�หารอาจจ�ดประช�มให�มการสนทนากล�+มภายในแผนกหร%อองค,กรเพ%&อให�ท�ก
คนได�แลกเปล&ยนความร��ท&ตนได�มาจากการเรยนร��ท&เก�ดข6/น

U =  Union Vision ว�ส�ยท�ศน,ร+วมควรเป�ดโอกาสให�แต+ละฝ+ายได�ร+วมก�นก.าหนดว�ส�ยท�ศน, 
เป�าหมายของแต+ละแผนกเก&ยวก�บการด.าเน�นงานของแผนกตนเองโดยม�+งส�+ความส.าเร�จขององค,กรเป�นหล�ก 
และน.ามาเสนออภ�ปรายร+วมก�นโดยห�วหน�าแต+ละแผนกเพ%&อระดมสมองและกล� &นกรองออกมากเพ%&อน.าข�อ
สร�ปเสนอต+อผ��บร�หารเพ%&อพ�จารณาต+อไปนอกจากน/ว�ส�ยท�ศน,เป�าหมายและว�ตถ�ประสงค,ขององค,กร 
สามารถเก�บรวบรวมไว�ได� เพ%&อน.ากล�บมาใช�ให�เหมาะสมก�บสภาวการณ, และท�นต+อการเปล&ยนแปลง ท.าให�
องค,กรได�เปรยบทางการแข+งข�น เพราะคนในองค,กรมความกระต%อร%อร�นในการท.างาน

G =  Group (การเรยนร��เป�นกล�+ม) การเรยนร��ร+วมก�นของพน�กงานในแต+ละแผนกโดย
เป�นการเรยนร��ถ6งข�อผ�ดพลาดในการท.างานเพ%&อร+วมก�นหาแนวทางแก�ไขป�ญหาเพราะพน�กงานแต+ละคน
ย+อมเจอประสบการณ,ท&แตกต+างก�นฉะน�/นการน.าประสบการณ,ของแต+ละคนมาให�ผ��อ%&นได�ร+วมเรยนร��จะ
ท.าให�ท�กคนมความร��ในการท.างานมากข6/นและมความหลากหลายจะส+งผลให�บ�คลากรท.างานได�อย+างม
ประส�ทธ�ภาพจากการน.าความร��ทได�จากการเรยนร��ร+วมก�นของแผนกนอกจากน/ ย�งท.าให�เก�ดความผ�ดพลาด
ในการท.างานน�อยลง

A = Achievement (ความส.าเร�จของงาน) บ�คลากรย+อมมความต�องการและคาดหว�งให�งาน
ของตนประสบความส.าเร�จโดยแนวทางท&จะท.าให�งานส.าเร�จน�/นบ�คลากรต�องไม+หย�ดท&จะพ�ฒนาโดยต�อง
ว�เคราะห,ถ6งจ�ดแข�งจ�ดอ+อนของตนเองและไม+ย6ดต�ดก�บการท.างานแบบเด�มๆมเทคน�คและแนวทางใหม+ๆ มา
พ�ฒนาตนเอง ห�วหน�าแผนกอาจจะเป�นผ��สน�บสน�นในการพ�ฒนางานของบ�คลากรได�โดยให�บ�คลากรแต+ละ
คนได�ว�เคราะห, SWOT ของตนเอง และเขยนแผนการท.างานของตนเอง และห�วหน�าแผนกอาจหาหล�กส�ตร
ท&เหมาะสมส+งบ�คลากรไปฝ6กอบรม

R= Responsibility (ความร�บผ�ดชอบ) การสร�างน�ส�ยให�บ�คลากรภายในองค,กรม
ความร�บผ�ดชอบต+อหน�าท&การงานของตนเอง องค,กรควรเป�ดโอกาสหร%อเพ�&มอ.านาจในการต�ดส�นใจให�ก�บ
บ�คลากรให�มากข6/นโดยอ.านาจน�/นข6/นอย�+ก�บระด�บหร%อต.าแหน+งของแต+ละคน เพ%&อให�ท�กคนม
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ความร�บผ�ดชอบมากข6/น ร��จ�กท&จะแสวงหา ข�อม�ล สารสนเทศ หร%อความร��ท&เป�นในการท.างานมากข6/น 
เพราะเม%&อตนเองมหน�าท&ความร�บผ�ดชอบในงานๆ หน6&งก�ย+อมท&จะหาหนทางในการท.างานน�/นๆ ให�บรรล�
เป�าหมาย เพ%&อให�การท.างานมความคล+อง การได�มโอกาสได�ต�ดส�นใจเอง ในระด�บหน6&ง ก�จะท.าให�งานน�/น
ส.าเร�จข6/น
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บทคดัย่อ 

กำรวิจยัเร่ืองรูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอน ้ ำพอง 
จังหวัดขอนแก่นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู ้ให้ข้อมูลท่ีส ำคัญ
ประกอบดว้ยปรำชญช์ำวบำ้นผูมี้องค์ควำมรู้เก่ียวกบัหมองู จ ำนวน 20 รำย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
รูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง และน ำขอ้คน้พบจำกกำรศึกษำไปก ำหนดยุทธศำสตร์ และ
โครงกำรในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 

ดำ้นต ำนำนควำมเช่ือของหมองู ชำวบำ้นโคกสง่ำมีควำมเช่ืออยู่ว่ำ งูเป็นส่ิงท่ีให้ชีวิตควำม
เป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชำวบำ้นไดมี้ควำมเป็นอยู่ท่ีดี อ  ำนำจลึกลบัในธรรมชำติ  ไสยศำสตร์ เป็น
ควำมเช่ือดัง่เดิมของชนชำติไทย  หมองูแต่ละคนเล้ียงงูจงอำงอยู่ใตถุ้นบำ้น เลือกศำลำกลำงบำ้นเป็นท่ีตั้ง
ชมรมงูจงอำงเป็นแห่งแรก บุตรหลำนและผูติ้ดตำมไดค้ลุกคลีกบังูจงอำง สมุนไพรเกิดกำรเรียนรู้ดว้ย
ประสบกำรณ์จริง กำรเล้ียงงูจงอำงของแต่ละคนนั้นจะอำศยักำรเรียนแบบเอำอย่ำงซ่ึงกนัและกนั มีรำยได้
พิเศษจำกกำรแสดงโชวงู์และกำรขำยยำสมุนไพร มีควำมสัมพนัธ์และผูกพนัในลกัษณะของระบบเครือ
ญำติ วิถีชีวิต กำรกิน กำรอยู ่กำรประกอบอำชีพก็เป็นไปตำมบรรพบุรุษสอน วิถีชีวิตคลุกคลีกบังู บทบำท
กำรเป็นหมองูตอ้งไดรั้บกำรยอมรับ กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น ชำวบำ้นโคกสง่ำมีวิธีกำรฝึกฝนคนและงูจำก
กำรสัมผสักับงูท่ีไม่มีพิษและค่อยริเร่ิมมีพิษข้ึนตำมล ำดับ งูเป็นส่ิงท่ีให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเอง 
ครอบครัว และควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัคนกบัคน  คนกบัธรรมชำติ  คนกบัส่ิง
เหนือธรรมชำติ  บริเวณท่ีตั้งหมู่บำ้นน้ีเป็นทำงผ่ำนของสัตว์ป่ำ หมู่บำ้นงูจงอำงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต
แตกต่ำงจำกหมู่บำ้นอ่ืน มีควำมคุน้เคยกนั บุตรหลำน ไดค้ลุกคลีกบังูไดเ้ขำ้ใจพฤติกรรม เกิดกำรเรียนรู้
ดว้ยประสบกำรณ์จริง    ควำมน่ำเกรงขำมและควำมดุร้ำยของงูจงอำง นกัเร่ขำยยำสมุนไพรของบำ้นน้ี ก็มี
ใจหำญกลำ้พอท่ีจะเส่ียงชีวิตทำ้ทำย กบัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดทุ้กเส้ียววินำทีของกำรแสดง โดยยึดหลกั 
หำกท ำกรรมดีก็ไดรั้บควำมสุขควำมเจริญ หำกท ำกรรมชัว่ก็คอยลำ้งผลำญให้ประสบแต่ควำมทุกข์และ
ควำมเส่ือม  ควำมเช่ือเร่ืองกำรสะทอ้นเร่ืองกรรมเป็นควำมเช่ือท่ีสอนกนัมำรุ่นสู่รุ่น ตอ้งยึดหลกัในกำรท ำ
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ควำมดี มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ ชำวบำ้นโคกสง่ำไม่กินงู  อนุรักษงู์ ชำวบำ้นเช่ือว่ำพญำงูจงอำงเป็นตวัแทน
ของพญำนำค ควำมดีเลก็ๆสำมำรถรวมเป็น  พลงัอนัยิ่งใหญ่ สอนให ้เคำรพในกฎ ในระเบียบของสังคม 
ส่ิงท่ีดีๆนั้นส่งผลใหชี้วิตรำบร่ืน มีควำมสุข ทุกคนเป็นสุข เพรำะไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ลูกหลำน รัก
ในอำชีพแสดงงู เร่ืองของสมุนไพรแกพิ้ษงู ไดจ้ำกบรรพบุรุษคิดคน้หำสูตรต่ำงๆ 

ดำ้นสัญลกัษณ์ควำมเช่ือของหมองู เป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงพลงัในกำรกำรสืบพนัธ์ุและ
กำรให้ก ำเนิด รูปป้ัน ศำลเจำ้แม่งูจงอำง เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของหมู่บำ้น หลำย
หน่วยงำนใชงู้เป็นสัญลกัษณ์ส่ือควำมหมำยขององค์กรถึงเร่ืองควำมเช่ือของหมองูดำ้นสัญลกัษณ์ใชส่ื้อ
แนวควำมคิดของหมองูหมู่บำ้นงูจงอำง เป็นศำลเจำ้แม่งูจงอำง วิธีป้องกนังูโดยกำรสักว่ำนผสมน ้ำมนัปลำ
เสกดว้ยอำคม สักไปตำมง่ำมมือง่ำมเทำ้เม่ือสักแลว้พวกงูหรือสัตวมี์พิษไม่กลำ้เขำ้ใกล ้สักอกัษรเป็นจุดสี
เขียว เพ่ือป้องกนัอนัตรำยไม่ให้งูกดั งูจงอำงแสดงถึงควำมเป็นตวัตนของหมู่บำ้น รูปป้ันงูจงอำงท่ีบำ้น
โคกสง่ำ สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ และเชิญชวนใหม้ำเท่ียวดูกำรชกมวยงูจงอำง เป็นกำรโปรโมท
กำรท่องเท่ียวท่ีมีควำมแปลกในกำรแสดง 

ดำ้นพิธีกรรมควำมเช่ือของหมองู หมองูไดรั้บคดัเลือกให้มำเป็นประธำนในกำรประกอบ
พิธีกรรม สำมำรถ หลอมรวม ยึดเหน่ียวคนในหมู่บำ้นใหเ้ห็นคลอ้ยตำม ผูน้ ำในกำรประกอบพิธีกรรม เป็น
เร่ืองควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูเ้ป็นอำจำรยแ์ละครอบครัว ตอ้งศรัทธำ   และควำมเคำรพต่อ
งู ศำลเจำ้พ่อเจำ้แม่งูจงอำง เป็นสถำนท่ีกรำบไหวเ้คำรพบูชำ พิธีเล้ียงของรักษำของหมองู  ตอ้งเป็นวนันดั
หมำยของหมองู มีส่ิงของมงคลท่ีใชข้องหมองู เป็นควำมเช่ือในเร่ือง ส่ิงของท่ีใชใ้นกำรประกอบพิธีกรรม
  
ค าส าคัญ : รูปแบบควำมเช่ือ, หมองูจงอำง, หมู่บำ้นงูจงอำง 

  

Abstract 

The research on the pattern of the belief in snake charmers of King Cobra 

Village, Sai Mun Sub-district, Nam Phong District, Khon Kaen Province has applied 

the qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with 20 key 

informants consisted of local scholars with thorough knowledge in snake charmers. 

The research’s objective is to study the pattern on belief in snake charmers of King 

Cobra Village, and to elaborate the findings into strategies and projects to develop the 

sustainability of these snake charmers’ quality of life.   

Based on the belief in snake charmers, the residents of Ban Khok Sa-nga 

believe that snakes give life to them and create harmony for them and their families. 

The belief in the supernatural power and magic are indigenous tradition of ancient 

Thais. Each snake charmer has one king cobra as pet and the village pavilion is 

selected as the first king cobra club. Moreover, children and followers of the snake 

charmers all get close-up learning experience with king cobras. Each snake charmer 

follows other snake charmers’ bringing-up methods and receives special income from 

the shows of king cobra snake and herb-selling. Residents of the village are like 

relatives and they carry on their lifestyle as taught by their ancestors. For snake 

charmers, their lives are closely intertwined with snakes, earning them reputation. 

They thus have to pass on their knowledge from one generation to the next. Residents 
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of  Ban Khok Sa-nga start with non-venomous snakes and level up their practices 

later. For them, snakes benefit their lives and families. The animal also bounds the 

relations between man and man, nature, as well as the supernatural together. Besides, 

the location of the village is the passage for animals, which makes the village even 

more outstanding from other places in terms of lifestyle. For children of the village, 

they get the chance to experience king cobra snakes and also their power and venom, 

while the village’s wandering herb sellers are brave enough in participating in the 

dangerous snake shows. They all believe in the idea that, if they have performed good 

deeds, they will receive good things in return; the bad deeds will only mean agony 

and disgrace. This belief is also passed from generation to generation, which enables 

them to perform good deeds, which, in return, brings positive consequences to them. 

According to the belief, king cobra snake is the representative of Naga, so the 

villagers of Ban Khok  Sa-nga do not consume snakes. These little good deeds can 

join into big power that will teach villagers to respect the social rules and regulations. 

And once everyone continues with life righteously, everyone can live together in 

harmony.  

The symbol of snake charmers’ belief  reflects the power of reproduction 

and birth. The statue at the shrine of the Mother of King Cobra is the sacred place and 

uniting villagers together. Many agencies use snake as the symbol of their workplace. 

The local residents also have a protection against snakes by tattooing the mixture of 

herb and magic fish oil onto the space between fingers and feet which could chase 

snakes and other venomous animals away. King cobra is also the village’s identity 

and thus the statue of king cobra was constructed to unite people together as well as 

promoting the king cobra’s boxing matches.   

When it comes to snake charmers’ rites, these snake charmers are 

selected to proceed over rites and possess the power to unite and influence villagers. 

People able to carry out the rites must receive permission from the masters while their 

families must have a high faith and respect in the belief of snake. The shrine of the 

Father and Mother of King Cobra is the sacred place as well as the location for the 

snake charmers’ sacrificial rites, whose date will be appointed in advance and well-

equipped with sacred things.   

  
Keywords: the belief , snake charmer, king cobra village 
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บทน า 

หมองูเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญทำงกำรเล้ียงงู และมีควำมสำมำรถท่ีจะไม่ให้งูกดั โดยเม่ือปี 
2494    มีนำยเคน  ยงลำไดต้ ำรำยำสมุนไพรประเภทรำกไม ้สรรพคุณแทนกำร อยู่ไฟคลอดลูก แกแ้ม่ลูก
อ่อนผิดส ำแดง เป็นยำฟอกเลือด สร้ำงโลหิต ปะสะน ้ำนม นอกจำกจะใชก้บัคนแลว้ นำยเคนยงัเคยทดลอง
ใชก้บัสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมอ่ืนๆ เช่น โค  กระบือ มำ้ และสุนขั มีสรรพคุณไดผ้ลเป็นท่ีน่ำพอใจยิ่ง โดยรำก
ไม ้3 ชนิด จึงใชช่ื้อวำ่ “ ยำสำมรำก ” และนำยเคน ไดน้ ำยำสำมรำกน้ีไปขำยตำมหมู่บำ้นต่ำง ๆ แต่กำรขำย
เป็นไปดว้ยควำมล ำบำก เพรำะตอ้งข้ึนโฆษณำสรรพคุณของยำบนบำ้นแทบทุกหลงัคำเรือน ท ำใหเ้สียเวลำ
และขำยไดน้อ้ย จึงไดคิ้ดหำวิธีท่ีจะน ำคนมำรวมกนัท่ีจุดๆเดียวเพ่ือสะดวกในกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ 
ในท่ีสุดกไ็ดเ้ลือกงูเห่ำ (เพรำะเคยเห็นกำรน ำงูเห่ำมำเล่นกลตำมหมู่บำ้นต่ำงๆ ในกำรขำยพระ ผำ้ยนัต ์หรือ
แมแ้ต่กำรขำยสมุนไพรต่ำงๆ) มำเล่นกลเป็นตวัช่วยดึงดูดใหมี้ผูช้มมำกข้ึน  

โดยต่อมำไดท้ ำกล่องไมใ้ส่งูเห่ำหำบเร่ไปตำมหมู่บำ้นต่ำงๆ ในกำรหำบเร่งูและสมุนไพรไป
ขำยแต่ละคร้ัง จ ำเป็นตอ้งใชลู้กหำบ 2 – 4 คน พอเดินทำงถึงหมู่บำ้นเป้ำหมำยแต่ละหมู่บำ้น ก็จะประกำศ
ใหค้นมำดูงูโดยปำกเปล่ำ หำกหมู่บำ้นใดมีตน้ไมใ้หญ่ เช่น ตน้มะขำม ตน้ฉ ำฉำ ตน้มะม่วง ลูกหำบก็จะปีน
ข้ึนไปประกำศบนตน้ไมใ้หค้นมำดูงู เม่ือมีคนมำร่วมกนัแลว้ก็ปล่อยงูใหค้นดู แลว้เอำยำสมุนไพรออกมำ
โฆษณำสรรพคุณ ส ำหรับหมู่บำ้นเลก็จะใชจุ้ดเดียว หำกเป็นหมู่บำ้นใหญ่กใ็ชห้ลำยจุด ตำมควำมเหมำะสม 
วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสะดวกและง่ำยกว่ำวิธีเดิม แต่กำรเล่นกบังูซ่ึงเป็นอสรพิษ มีหลำยคร้ังท่ีนำยเคน  และคนใน
ครอบครัวโดนงูเห่ำพ่นพิษใส่ตำ กว่ำจะรักษำหำยตอ้งใชเ้วลำเป็นอำทิตย ์วิธีท่ีจะไม่ท ำใหงู้เห่ำพ่นพิษนั้น 
สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรรีดพิษออก แต่นำยเคน ไม่ท ำเพรำะเขำสงสำรงู กลวังูเจ็บปวดไม่สบำย นำยเคน ได้
เล่นโชวงู์เห่ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2499 จึงไดห้ำวิธีจบังูจงอำงมำแสดงแทน โดยจบังูจงอำง
ตวัแรกไดท่ี้ป่ำใกลห้มู่บำ้นค ำบอน ต ำบลโคกใหญ่ อ ำเภอน ้ำพอง ในปัจจุบนักำรเท่ียวเร่ขำยสมุนไพรก็ใช้
วิธีหำบเร่เหมือนเดิมจะเปล่ียนแปลงบำ้งก็คือกำรเชิญชวนคนให้มำรวมกนัโดยวิธีกำรตีกลองใหด้งัคลำ้ย
กำรเล่นกล   แลว้ปล่อยงูจงอำงมำให้ดู แลว้จึงหยิบยำสมุนไพรข้ึนมำโฆษณำขำย  ต่อมำลูกหำบของนำย
เคน เห็นวำ่กำรเร่ขำยสมุนไพรท ำรำยไดดี้พอยึดเป็นอำชีพได ้ 

ต่อมำไดพ้ฒันำตนเองเปล่ียนจำกกำรเป็นลกูหำบมำเป็น“นำยหำบ” (หวัหนำ้) ซะเลย เพรำะมี
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรจบังูและสมุนไพรจำกนำยเคน มำแลว้ จำกลูกหำบท่ีกลำยมำเป็นนำยหำบคน
แลว้คนเล่ำ ก็จะกระจำยขยำยไปเป็นนำยหำบคนแลว้คนเล่ำ และกระจำยขยำยไปทั้งหมู่บำ้น ในกำร
เดินทำงจะอำศยัรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำง เม่ือถึงจงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล หรือหมู่บำ้นเป้ำหมำย ก็จะลงจำก
รถยนต์โดยสำรแลว้หำบเร่ขำยไปเร่ือยๆ พอตกเย็นก็จะหำท่ีประกอบอำหำรและพกัผ่อนหลบันอน 
ส่วนมำกจะอำศยัศำลำวดั ศำลำกลำงหมู่บำ้น หรือบำ้นผูใ้หญ่บำ้น ( หมู่บำ้นงูจงอำง, 2550 ) 

ควำมเช่ือของหมองู คือกำรใชส้มุนไพรของตนเอง รักษำพิษงูท่ีกดั ซ่ึงสมุนไพรดงักล่ำวนั้น
เป็นสมุนไพรท่ีตนเสำะหำตำมภูมิประเทศท่ีตนเองอำศยัอยู่ หรือไปหำตำมทอ้งท่ีอ่ืน หมองูในหมู่บำ้นเห็น
วำ่พ่อใหญ่มีชีวิตท่ีดีข้ึน ชำวบำ้นโคกสง่ำจึงเร่ิมสนใจขอฝึกฝนวิชำสมุนไพร และวิชำเล่นงูจำกพ่อใหญ่เคน
บำ้ง ซ่ึงพ่อใหญ่กถ่็ำยทอดวิชำใหแ้บบไม่มีเกบ็ไวค้นเดียว หลงัจำกนั้นมำ ชำวบำ้นท่ีน่ีก็มีอำชีพเสริมเร่ขำย
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สมุนไพรบวกกบักำรโชวงู์ นอกเหนือจำกกำรท ำนำตำมฤดูกำล สร้ำงรำยไดม้หำศำลใหก้บัชำวบำ้น ซ่ึงตวั
เงินท่ีมำกกว่ำกำรท ำนำเพียงอย่ำงเดียวก็ยิ่งเป็นแรงดึงดูดใจส ำคญัให้ คนทั้งหมู่บำ้นยอมเส่ียงท่ีจะเล้ียง
อสรพิษ(วิถีนกัชกงู ชีวิตบนเสน้ดำ้ย เป็น-ตำยแค่เส้ียววินำที, 2556  ) 

 นำยกอ้มชยั ขวญัใจโคกสง่ำ ในวยั 66 ปี ผูไ้ดรั้บฉำยำว่ำ "มนุษยหิ์น" จำกประสบกำรณ์ข้ึน
สังเวียนชกงูมำนำนหลำยสิบปี บอกว่ำ กำรชกกบังูนั้นไม่จ ำเป็นตอ้งใชค้ำถำอะไร อำศยัควำมสำมำรถ
เฉพำะตวัอยำ่งเดียว  "งูไม่ตอ้งฝึก แต่ตอ้งฝึกท่ีคน ใจตอ้งกลำ้ ตอ้งฝึกหลบหลีกใหถู้กจงัหวะ งูท่ีแสดงดีคือ
งูท่ีสู ้ถำ้งูท่ีหนีจะแสดงยำก กำรท ำใหม้นัสู้ก็ตอ้งท ำใหม้นัโกรธ เช่น เอำมือไปตีหลงัมนั มนัก็จะฉก แต่ละ
ตวักฉ็กไม่เหมือนกนันะ ตวัไหนท่ีชูคอสูงจะระวงัง่ำย แต่ตวัท่ีฉกต ่ำ ๆ ระวงัยำกส ำคญัคือใจเรำตอ้งจดจ่อ 
ถำ้แสดงกบังู ไม่ตอ้งมองหรอกใครนัง่อยู่ เรำตอ้งมองงูอย่ำงเดียว" กอ้มชยั เล่ำถึงเคลด็ลบั และยงับอกอีก
ว่ำ กำรชกงูตอ้งพฒันำไปเร่ือย ๆ อย่ำหยุดน่ิง ตอ้งท ำใหค้นดูสะใจมำกข้ึนดว้ยลีลำท่ีชวนใหผู้ช้มเสียวไส้
ซ่ึงก่อนท ำกำรแสดงทุกคร้ังนั้นทำงผูแ้สดงตอ้งท ำกำรจุดธูปไหวค้รูบำอำจำรยเ์พ่ือใหก้ำรแสดงแคลว้คำด
ปลอดภยั  (วิถีนกัชกงู ชีวิตบนเสน้ดำ้ย เป็น-ตำยแค่เส้ียววินำที, 2556  ) 

ดำ้นพิธีกรรมของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น จดั
ข้ึนท่ีหมู่บำ้นโคกสง่ำ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ มีกิจกรรมกำรจดังำนระหว่ำงวนัท่ี 12-16 เมษำยน ของ
ทุกๆ ปี เช่น กำรเจริญพระพุทธมนต ์กำรสรงน ้ำพระ ขบวนแห่พระพุทธรูป แห่สงกรำนต ์แห่งูจงอำงไป
ตำมถนนรอบหมู่บำ้นส้ินสุดท่ีเวทีแสดงวดัศรีธรรมมำ เป็นท่ีสำธำรณะประโยชน์ดอนปู่ตำของหมู่บำ้น มี
พิธีบำยศรีสู่ขวญั ประกวดธิดำงูจงอำง กำรแสดงศิลปะกำรต่อสูร้ะหวำ่ง คนกบังูจงอำง คร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
รอบปี เน่ืองจำกชำวบำ้นโคกสง่ำทุกคน ท่ีออกจำกหมู่บำ้นไปแสดงงู เร่ขำยสมุนไพรต่ำงพร้อมใจกนั 
กลบัมำแสดงร่วมกนัในวนัสงกรำนต ์มีกำรสำธิตว่ำนและยำสมุนไพรชนิดต่ำงๆ พร้อมจ ำหน่ำยโดนกลุ่ม
ชำวบ้ำน นอกจำกน้ียงัมีกำรแสดงมหรสพอ่ืนๆ เช่น หมดล ำซ่ิง ภำพยนตร์ เป็นกำรแสดงร่ืนเริง ให้
ชำวบำ้นใกลเ้คียงมำร่วมสนุกดว้ย (หมู่บำ้นงูจงอำงแห่งประเทศไทย บำ้นโคกสง่ำ, ม.ป.ป. ) 

 โครงสร้ำงของสังคมของหมู่บำ้นงูจงอำงโดยไดก่้อตั้งเม่ือปี 2440 สภำพภูมิประเทศเป็น                  
ท่ีรำบสูง พ้ืนท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีลุ่มท่ีดอน มีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรเพำะปลูกท ำไร่ท ำนำ                     
เล้ียงสัตว ์หมู่บำ้นแห่งน้ีเม่ือแรกตั้งมีจ ำนวน 5 ครัวเรือน ปัจจุบนัมีจ ำนวน 167 ครัวเรือน มีประชำกร                  
760 คน  อำชีพหลกั คือ ท ำไร่ ท ำนำเล้ียงสัตว์ ส่วนอำชีพเสริมท่ีท ำรำยได้ให้กับชุมชน คือ ผลิตยำ
สมุนไพรออกจ ำหน่ำย ท่ีเกิดจำกภูมิปัญญำชำวบำ้นท ำอำชีพน้ีมำตั้งแต่ปี2494 จ ำหน่ำยท่ีบำ้นและเร่ขำย            
ไปตำมจงัหวดัต่ำงๆ กำรเร่ขำยตำมจงัหวดัต่ำงๆ ตอ้งน ำงูจงอำงไปดว้ย เพ่ือท ำกำรแสดงให้คนดูจ ำนวน
มำกแลว้โฆษณำขำยยำ ดังนั้นชำวบ้ำนส่วนใหญ่จึงได้น ำงูจงอำงมำเล้ียงในหมู่บ้ำนเป็นจ ำนวนมำก                      
(หมู่บำ้นงูจงอำงแห่งประเทศไทย บำ้นโคกสง่ำ, ม.ป.ป. ) 

หมู่บำ้นโคกสง่ำ ชำวบำ้นนบัถือศำสนำพุทธ มีวดัประจ ำหมู่บำ้น คือ วดัศรีธรรมมำ เป็นวดั
สงักดัคณะสงฆม์หำนิกำย ดำ้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินยึดถือปฏิบติักนัตั้งแต่อดีตสืบต่อกนัมำ ชำวบำ้น
จะเรียกว่ำ “ฮีต” ท่ีปฏิบติัทุก ๆ เดือนในรอบ 1 ปี เรียกว่ำ ฮีตสิบสอง บำ้นโคกสง่ำในปัจจุบนัมีเอกลกัษณ์
ของหมู่บำ้นท่ีคนส่วนใหญ่จะรู้จกัในนำม“หมู่บำ้นงูจงอำง”ชุมชนมีวิถีชีวิตแตกต่ำงจำกหมู่บำ้นอ่ืน ๆ คือ 
กำรเพำะเล้ียงงู กำรแสดงงู กำรออกเร่ขำยยำสมุนไพร และมีกำรฝึกเด็ก เยำวชนในหมู่บ้ำนให้มี
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ควำมคุน้เคยกบังู เพ่ือใหส้ำมำรถแสดงโชวก์บังูได ้เป็นกำรหำรำยไดใ้หแ้ก่ครอบครัว และถือเป็นกำรสืบ
ทอดวิชำควำมรู้ ภูมิปัญญำบรรพบุรุษใหค้งอยูคู่่บำ้นโคกสง่ำตลอดไป และ มีงำนเทศกำลประจ ำปีประเพณี
วนั งูจงอำง เร่ิมวนัท่ี 11- 16 เมษำยน ของทุกๆ ปี ในงำนจะมีขบวนแห่งูอนัยิ่งใหญ่ ขบวนแห่งูจงอำงนบั
ร้อยตวั ขบวนประกวดธิดำงู ขบวนกลองยำว หุ่นเชิดงูจงอำงใหญ่ โต๊ะจีนงูจงอำง มีกำรแสดงคนชกมวย
กบังูจงอำงใหช้ม (ประวติับำ้นโตกสง่ำ หมู่บำ้นงูจงอำง, 2555 ) 

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เห็นวำ่หมู่บำ้นโคกสง่ำ  เล้ียงงูจงอำงไวม้ำก ก็เลยมีกำรจดัหำ
งบประมำณมำก่อสร้ำงกรงเพำะ เ ล้ียง งู  ให้ชำวบ้ำนน ำ งูมำ เ ล้ียงรวมกันไว้ท่ีกรงส่วนกลำง                          
ซ่ึ งสถำนท่ีอยู่ ว ัดศ รีธรรมมำ  ปัจ จุบันย้ำยออกจำกวัดมำอยู่ ท่ีสำธำรณะประโยชน์ดอนปู่ตำ                        
ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2554   ใชช่ื้อว่ำ หมู่บำ้นงูจงอำง แห่งประเทศไทย  บำ้นโคกสง่ำ   รวมเวลำจำกปีท่ี
ก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลำรวม  19  ปี มีกิจกรรมกำรแสดงทุกวนั   “ไม่เวน้วนัหยุด”   โดยเดินทำง
ดว้ยเสน้ทำงถนนมิตรภำพ  (ทำงหลวง หมำยเลข2)   ช่วงขอนแก่น-อุดรธำนี ถึงกิโลเมตรท่ี 33 เล้ียวขวำเขำ้
เส้นทำงไป   อ  ำเภอกระนวน   (ทำงหลวงหมำยเลข 2039)   ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 14 มีป้ำยบอกทำงเขำ้
หมู่บำ้นงูจงอำงโคกสง่ำเล้ียวขวำเขำ้ไปอีก ประมำณ 600 เมตร ก็จะถึงโรงเพำะเล้ียง และเวทีแสดงงูจงอำง 
(หมู่บำ้นงูจงอำงแห่งประเทศไทย บำ้นโคกสง่ำ, ม.ป.ป. ) 

ดงันั้นผูวิ้จยั มีควำมสนใจศึกษำรูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล 
อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น และน ำขอ้คน้พบจำกกำรศึกษำไปก ำหนดยทุธศำสตร์ และโครงกำรในกำร
พฒันำคุณภำพชีวิตของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

รูปแบบควำมเช่ือของหมองูจงอำง ไดส้รุปองค์ประกอบท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำรูปแบบ
ควำมเช่ือของหมองูจงอำง หมู่บำ้นโคกสง่ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น ดงัเช่น ควำมเช่ือเป็นธรรมชำติ
ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษย ์และถือวำ่เป็นวฒันธรรมของมนุษยอ์ยำ่งหน่ึง กำรด ำรงชีวิตของมนุษยใ์นสมยัโบรำณท่ี
มีควำมเจริญทำงดำ้นวิชำกำรน้อย ควำมเช่ือจึงเกิดจำกกำรเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงของธรรมชำติ  
มนุษยเ์ช่ือวำ่เป็นกำรท ำใหเ้กิดข้ึนจำกอ ำนำจของเทวดำ พระเจำ้ หรือภูตผีปีศำจ ดงันั้นเม่ือเกิดปรำกฏกำรณ์
ต่ำงๆ ข้ึน เช่น ฝนตก ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินไหว  ต่ำงๆ ข้ึน ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตหรือควำม
เป็นอยู่ของมนุษย ์ซ่ึงยำกท่ีจะป้องกนัหรือแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง บำงอย่ำงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีอ ำนวยประโยชน ์
แต่บำงเหตุกำรณ์กเ็ป็นอนัตรำยต่อชีวิตและควำมเป็นอยูข่องมนุษย ์มนุษยจึ์งพยำยำมท่ีจะคิดหำวิธีกำรท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดผลท่ีดี และคิดใหเ้กิดควำมสุขแก่ตนเอง เพ่ือกระท ำต่อส่ิงท่ีมีอ  ำนำจเหนือธรรมชำติเหล่ำนั้น ท ำ
ใหเ้กิดเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นพิธีกรรม (ควำมเช่ือ พิธีกรรม คำถำอำคม ภำษำ และคติชำวบำ้น,2556)  

รูปแบบความเช่ือ  ประวติัควำมเป็นมำของรูปแบบควำมเช่ือ ควำมหมำยของรูปแบบควำม
เช่ือ ควำมเช่ือ คือ กำรยอมรับว่ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นควำมจริงหรือเป็นส่ิงท่ีเรำไวใ้จ ควำมจริงหรือควำม
ไวว้ำงใจท่ีเป็นรูปของควำมเช่ือนั้น ไม่จ ำเป็นว่ำจะตอ้งเป็นควำมจริงท่ีตรงตำมหลกัเหตุผลหรือหลกั
วิทยำศำสตร์ใดๆ องคป์ระกอบของรูปแบบควำมเช่ือ  ต ำนำน สัญลกัษณ์ และพิธีกรรม  แนวคิด ทฤษฎีท่ี
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เก่ียวขอ้งของรูปแบบควำมเช่ือควำมเช่ือในธรรมชำติ  ควำมเช่ือในคติถือผีสำง เทวดำ ควำมเช่ือในวิญญำณ
บรรพบุรุษ  ควำมเช่ือในเทพเจำ้หลำยองค ์ ประโยชนข์องรูปแบบควำมเช่ือ ควำมเช่ือท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจ 
ควำมเช่ือท ำใหเ้กิดพลงั ควำมเช่ือท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงสรรค ์ควำมเช่ือท ำใหเ้กิดควำมสำมคัคี  ควำมเช่ือท ำ
ใหเ้กิดรูปธรรม  ควำมเช่ือเป็นพ้ืนฐำนใหเ้กิดปัญญำ  ควำมเช่ือท ำใหน้บัถือศำสนำ ควำมเช่ือท ำใหเ้กิดฤทธ์ิ
ทำงใจ  

หมองู ประวติัควำมเป็นมำ (พ.ศ.2493 – พ.ศ.2535)  ไดพ้บปัญหำจำกกำรน ำงูเห่ำมำเล่นและ
แสดง กำรรวมกลุ่มตั้งองคก์รเก่ียวกบังู (พ.ศ.2536 – พ.ศ.2539) มีคณะกรรมกำรหมู่บำ้นและชำวบำ้นได้
ประชุมปรึกษำหำรือกนั ในกำรจดักิจกรรมเสริมเพ่ือใหง้ำนมีควำมครึกคร้ืน จึงไดมี้มติในท่ีประชุมใหจ้ดั
งำนวนังูจงอำงข้ึนในระหว่ำงวนัท่ี 13 – 15 เดือนเมษำยน ซ่ึงตรงกบัเทศกำลสงกรำนต ์ผลจำกกำรจดังำน
คร้ังแรกประสบผลส ำเร็จ และเป็นท่ีพอใจของชำวบำ้นหลงัจำกนั้นมำก็ไดจ้ดังำนน้ีข้ึนทุกปี กระทัง่ปี พ.ศ.
2538 จึงไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นองค์กรท่ีถำวรและใชช่ื้อองค์กรว่ำ “ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยบ้าน
โคกสง่า” โดยในช่วงแรกของกำรตั้งชมรมมีผูร่้วมก่อตั้ง 26 ครอบครัว โดยใชบ้ริเวณศำลำกลำงหมู่บำ้น
เป็นท่ีตั้งของชมรม หลงัจำกนั้น พ.ศ.2539 มีจ ำนวนสมำชิกของชมรมเพ่ิมเป็น 33 ครอบครัว และเพ่ิมมำก
ข้ึนตำมล ำดบัเร่ือยมำ กำรยำ้ยท่ีตั้งชมรมงูจงอำง (พ.ศ.2540 – ปัจจุบนั) กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเขต 
3 จงัหวดัขอนแก่น ไดม้องเห็นกำรจดักิจกรรมแสดงเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงกำรผลิต จึงร่วมกบั
สวนสตัวเ์ปิดเขำเขียวจดัสรรงบประมำณบำงส่วนมำให ้เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2540 ดงันั้นชมรมงูจงอำงจึง
ไดย้ำ้ยจำกศำลำกลำงหมู่บำ้นออกมำอยู่ท่ีบริเวณวดัตั้งแต่นั้นมำ และสมำชิกทั้งหมดไดร่้วมกนัปลูกสร้ำง
อำคำรและจดัสภำพแวดลอ้มใหม่ให้เป็นท่ีร่มร่ืนส ำหรับผูม้ำเท่ียวชมหรือศึกษำ (หมู่บำ้นงูจงอำงแห่ง
ประเทศไทย บำ้นโคกสง่ำ, ม.ป.ป. ) 

ระบบควำมเช่ือ ยอ่มรวมถึงศำสนำ และควำมเช่ือในลทัธิต่ำงๆ ศำสนำ ในควำมหมำยกวำ้ง ๆ 
คือกำรบวงสรวงบูชำหรือกำรสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดีระหว่ำงมนุษยก์บัอ ำนำจศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลำย ซ่ึงมนุษย์
เช่ือว่ำสำมำรถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทำงของธรรมชำติและวิถีชีวิตของมนุษย ์ศำสนำตำมทศันะ
ทำงมำนุษยวิทยำจึงบ่งบอกนยัถึงกำรขยำยควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมของมนุษยอ์อกไปสู่ควำมสัมพนัธ์กบัส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีอ ำนำจเหนือมนุษยแ์ละธรรมชำติ ดงันั้นศำสนำและควำมเช่ือทำงศำสนำจึงเป็นส่ิงสำกลท่ีเรำ
พบเห็นไดใ้นทุกสงัคมตลอดมำทุกยคุทุกสมยั (ยศ สนัตสมบติั, 2537) 

 ศำสนำอำจจดัว่ำเป็นวฒันธรรมทำงนำมธรรมท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงวฒันธรรมทำงรูปธรรม 
กำรท ำควำมเขำ้ใจศำสนำเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ำก แรกเร่ิมทีเดียวศำสนำและ
ควำมเช่ือถือก ำเนิดจำกควำมกลวั ควำมตอ้งกำรควำมมัน่คงทำงจิตใจ และควำมสงสัยในปรำกฏกำรณ์ต่ำง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัมนุษย ์ในสมยัโบรำณ มนุษยด์ ำเนินชีวิตในท่ำมกลำงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ี
มนุษยไ์ม่สำมำรถเขำ้ใจได ้ไม่ว่ำจะเป็นควำมมืด ควำมสว่ำง ควำมร้อน ควำมหนำว พำยุฝน ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ 
ภำวะเกิด แก่ เจ็บ ตำย ฯลฯ ท ำให้เกิดควำมกลวัและเช่ือว่ำตอ้งมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ  ำนำจล้ีลบัอยู่เหนือ
ปรำกฏกำรณ์เหล่ำน้ีซ่ึงสำมำรถบนัดำลคุณและโทษแก่มนุษยไ์ด ้ฉะนั้นมนุษยจึ์งพยำยำมหำวิธีกำรออ้น
วอนเอำใจหรือต่อรองกบัอ ำนำจลึกลบัของธรรมชำติดว้ยกำรบูชำ บนบำนหรือเซ่นไหว ้
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หมู่บ้านงูจงอาง ประวติัควำมเป็นมำหมู่บำ้นงูจงอำง บำ้นโคกสง่ำ ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอน ้ ำ
พอง เป็นหมู่บำ้นหน่ึงท่ีมีกำรก่อตั้งหมู่บำ้น เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรก ในปี พ.ศ.2440 โดยกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
หวัหนำ้ครอบครัวไดอ้อกแสวงหำท ำเลในกำรเพำะปลูกและเล้ียงสัตว ์ซ่ึงหมู่บำ้นเดิมไดมี้ประชำกรเพ่ิม
มำกข้ึน ประกอบกบัมีกำรขยำยครอบครัวออกเป็นจ ำนวนมำก จึงไดมี้กำรขยำยพ้ืนท่ีเพ่ือใหค้วำมเป็นอยู่ท่ี
ดีข้ึน ต ำนำนหมู่บำ้นงูจงอำง บำ้นโคกสง่ำเป็นหมู่บำ้นท่ีไดต้ั้งมำแต่อดีตกว่ำ 116 ปี ซ่ึงมีกฎกติกำของ
หมู่บำ้นท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต และใหป้ระชำชนด ำรง
อยู่ในสังคมไดอ้ย่ำงมีควำมสุข พิธีกรรมงำนวนังูจงอำง  งำนน้ีจดัข้ึนท่ีหมู่บำ้นโคกสง่ำ ในช่วงเทศกำล
สงกรำนตมี์กิจกรรมกำรจดังำนระหว่ำงวนัท่ี 13-15 เมษำยน ของทุก ๆ ปี  (หมู่บำ้นงูจงอำงแห่งประเทศ
ไทย บำ้นโคกสง่ำ, ม.ป.ป.) 

พฒันำกำรเก่ียวกบัหมู่บำ้นงูจงอำง พฒันำกำรยุคแรก พฒันำกำรยุคท่ีสอง พฒันำกำรยุคท่ี
สำม พฒันำกำรยคุปัจจุบนั กำรเล้ียง กำรฝึกและกำรถ่ำยทอดกำรแสดงงูจงอำง กำรแสดงงู จงอำงกบักำรเร่
ขำยสมุนไพรสมุนไพรจึงหมำยควำมว่ำ พืช (ตน้ไม)้ ท่ีใชท้ ำยำมีอยู่ตำมธรรมชำติและรวมไปถึงตน้ไมท่ี้
มนุษยเ์รำไดป้ลูกและขยำยพนัธ์ุโดยใชส่้วนต่ำงๆ ตั้งแต่รำก ล ำตน้ ก่ิง กำ้น ใบ ดอก ผล และเมลด็เพ่ือใช้
ประโยชนแ์ละเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรบ ำบดัรักษำทั้งมนุษยแ์ละสตัว ์   

สรุปไดว้่ำ ควำมเช่ือ คือ กำรยอมรับว่ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นควำมจริงหรือเป็นส่ิงท่ีเรำไวใ้จ 
ควำมจริงหรือควำมไวว้ำงใจท่ีเป็นรูปของควำมเช่ือนั้น ไม่จ ำเป็นว่ำจะตอ้งเป็นควำมจริงท่ีตรงตำมหลกั
เหตุผลหรือหลกัวิทยำศำสตร์ใดๆ คนท่ีมีควำมเช่ือในฤกษย์ำมก็จะถือว่ำ วนัเวลำกำรโคจรของดวงดำวจะ
ก่อใหเ้กิดผลต่อตวัมนุษย ์ คนท่ีมีควำมเช่ือในเร่ืองเคร่ืองรำงของขลงัก็จะมีควำมยึดมัน่ว่ำ  เคร่ืองรำงของ
ขลงัท่ีตนมีไวใ้นครอบครองนั้นให้คุณให้โทษแก่ตนไดจ้ริง ตวัอย่ำงของควำมเช่ือ ได้แก่ ไสยศำสตร์ 
โหรำศำสตร์ โชคลำง ของขลงั ผีสำง นำงไม ้ควำมเช่ืออ ำนำจลึกลบั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิปำฏิหำริย ์
เหล่ำน้ีเป็นตน้ 

ทั้งน้ีทั้งนั้นชำวบำ้นโคกสง่ำเป็นหมู่บำ้นท่ีมีกำรยึดมัน่ถือมัน่ในกำรสั่งสอนจำกบรรพบุรุษ 
ควำมเช่ือท่ีถกูถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์จริงทั้งดำ้นสมุนไพร วิธีกำรรักษำพิษงูดว้ยสมุนไพร กำรถ่ำยทอด
เร่ืองกำรแสดงและกำรฝึกฝนทกัษะกำรต่อสูก้บังู จำกในอดีตบำ้นโคกสง่ำเป็นหมู่บำ้นเลก็ๆท่ีไม่มีใครรู้จกั
สำมำรถจนทุกวนัน้ีบ้ำนโคกสง่ำมีช่ือเสียงมีคนทั่วทั้ งโลกต่ำงให้ควำมสนใจในเร่ืองควำมกลำ้หำญ                  
และควำมแปลกท่ีสำมำรถเอำงูพิษมำดึงดูควำมสนใจของคนภำยนอกไดเ้พรำะเร่ืองรำวท่ีบรรพบุรุษยึดถือ
ปฏิบัติมำเป็นแบบอย่ำงและถ่ำยทอดกันมำให้กับลูกหลำนได้ปฏิบัติตำม อีกประกำรหน่ึงลูกหลำน                    
ในชุมชนใหค้วำมสนใจและหวงแหนในควำมดีงำมของบรรพบุรุษท่ีสร้ำงมำจนถึงบดัน้ี เช่ือว่ำกำรแสดง               
งูจงอำงและเร่ืองของสมุนไพรกำรรักษำท่ีบ้ำนโคกสง่ำจะได้รับกำรถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อไป                            
จำกรุ่นสู่รุ่น (ควำมเช่ือ พิธีกรรม คำถำอำคม ภำษำ และคติชำวบำ้น,2556) 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั     

1.เพ่ือศึกษำรูปแบบควำมเช่ือของหมองูหมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดั
ขอนแก่น 

2.เพ่ือน ำขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไปก ำหนดยุทธศำสตร์ และโครงกำรในกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

กำรศึกษำคน้ควำ้ วิจยัเร่ืองรูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอ
น ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น  ผูวิ้จยัมุ่งศึกษำถึงรูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืน
ต่อไป ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จำกผูใ้หข้อ้มลูท่ีส ำคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นกำรวิจยัในคร้ังน้ี 
คือ   

 1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ พ้ืนท่ีหมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล 
อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น         

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ 
ประธำนชมรมงูจงอำงแห่งประเทศไทย หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 1 คน, รองประธำนชมรมงูจงอำงแห่ง
ประเทศไทย หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 2 คน, สมำชิกชมรมงูจงอำงแห่งประเทศไทย  หมู่บำ้นงูจงอำง 
จ ำนวน 5 คน, สมำชิกหมองูจงอำง หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 12 คน โดยท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จ ำนวน 20 
คน  

 3. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ผูศึ้กษำมุ่งท่ีจะศึกษำคน้ควำ้รูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงู
จงอำง ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น ในแต่ละดำ้น ดงัต่อไปน้ี ดำ้นต ำนำนควำมเช่ือของ
หมองู ดำ้นสญัลกัษณ์ควำมเช่ือของหมองู ดำ้นพิธีกรรมควำมเช่ือของหมองู 

 

วธิีการศึกษา 

กำรวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกำรวิจยัแบบผสมผสำน (Mixed Methods Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรวิจยั ดงัน้ี 

1.กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร (Documentary Study) โดยกำรศึกษำจำกหนงัสือ วำรสำร 
เอกสำรวิชำกำร กำรสืบคน้จำกอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรศึกษำจำกงำนวิจยั สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)  กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้นว
ค ำถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั โดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 
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(IN-Depth Interview) จำกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั (Key-informant) ท่ีอยู่ภำยในขอบเขตกำรศึกษำ รูปแบบ
ควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง  ต ำบลทรำยมลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีกำรเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของกำรวิจยัโดย ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญั คือ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง จ ำนวน 20  รำย  ประกอบดว้ย ประธำน
ชมรมงูจงอำงแห่งประเทศไทย หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 1 คน, รองประธำนชมรมงูจงอำงแห่งประเทศไทย 
หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 2 คน, สมำชิกชมรมงูจงอำงแห่งประเทศไทย  หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 5 คน, 
สมำชิกหมองูจงอำง หมู่บำ้นงูจงอำง จ ำนวน 12 คน 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key-informants) 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีกำรเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัจำกกลุ่มประชำกรอย่ำงเฉพำะเจำะจงให้เป็นไปตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของกำรวิจยัมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส ำคญั จ ำนวน 20  รำย ประกอบดว้ย ซ่ึงเป็นผูมี้รูปแบบควำมเช่ือของหมองู 
หมู่บำ้นงูจงอำง  ต ำบลทรำยมลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 

 กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสมัภำษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ มำสร้ำง
แบบสมัภำษณ์เชิงลึกโดยใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรศึกษำ 

2. ผูวิ้จยัไดน้ ำเคร่ืองมือ คือ แบบสมัภำษณ์เชิงลึกดงักล่ำวไปใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจสอบวำ่แบบ
สมัภำษณ์เชิงลึกนั้นถูกตอ้ง ครบถว้นตรงประเดน็ของกำรศึกษำคร้ังน้ี 

3. เม่ือผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมถกูตอ้งแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสมัภำษณ์ไปทดสอบควำม
เขำ้ใจและเน้ือหำของแบบสมัภำษณ์ก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยกำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวค ำถำม ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  เพศ  อำย ุ อำชีพ  รำยได ้ ระดบักำรศึกษำ  
ระยะเวลำท่ีอำศยัในหมู่บำ้นงูจงอำง  

 3.2  ค ำถำมปลำยเปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ใหข้อ้มลู สำมำรถใหข้อ้มลูตอบไดโ้ดยอิสระในเร่ือง 
รูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง   ต ำบลทรำยมลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
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  3.3 สมุดบันทึกภำคสนำม เพ่ือบันทึกข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์และกำรสังเกตใน
กำรศึกษำวิจยัเป็นกำรบนัทึกขอ้มลูในขณะท่ีมีกำรศึกษำวิจยั ซ่ึงมีประโยชนต่์อกำรน ำขอ้มูล ท่ีไดม้ำท ำกำร
วิเครำะห์ต่อไป 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษำเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชวิ้ธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก (IN-Depth Interview) ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรใน หมู่บำ้นงูจงอำง  ต ำบลทรำย
มูล อ ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัให้อิสระกบั
ผูต้อบค ำถำมโดยมุ่งเนน้ถึงองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบั รูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง  ต ำบลทรำย
มลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) กำรเก็บรวบรวมใน
คร้ังน้ี ผูศึ้กษำวิจัยได้จดบันทึกพร้อมทั้ งขออนุญำตบนัทึกเทปเสียงสัมภำษณ์ให้เป็นไปในแนวทำงท่ี
จดัเตรียมไว ้
 

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

เม่ือไดด้ ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก และจำกแบบสอบถำมแลว้ 
ผูศึ้กษำจะน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์ควำมถูกตอ้ง จดัหมวดหมู่ตำมประเด็นและตีควำมขอ้มูลตำมกำรรับรู้ของ
ผูใ้หข้อ้มลู เพ่ือสรุปเช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ และควำมเป็นเหตุเป็นผลในประเด็นท่ีศึกษำ(Content analysis) 
น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำมำก ำหนดยุทธศำสตร์ และโครงกำรในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของหมองู 
หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป 
  

ผลการวจิยั 

รูปแบบควำมเช่ือของหมองู  ผูว้ิจยัคน้พบรูปแบบควำมเช่ือของหมองูหมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบล
ทรำยมลู อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น ในดำ้นต่ำง ๆ ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ด้านต านานความเช่ือของหมองู มีข้อค้นพบดังนี ้  กฎกติกำท่ีตั้งข้ึนนั้นไดใ้ชแ้นวควำมและ
ภูมิปัญญำ เพ่ือให้คนรุ่นหลงัมีควำมเกรงกลวัและประพฤติปฏิบติัตำม ช่วยคุม้ครองธรรมชำติ ท่ีอยู่รอบ
บริเวณหมู่บำ้นไม่ใหบุ้กคนอ่ืนมำบุรุกตดัไมท้ ำลำยป่ำ ใหค้นรุ่นหลงัมีควำมเกรงกลวัและประพฤติปฏิบติั
ตำม เรียกว่ำ ผี ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติเก่ียวกบัผีปู่ตำ จะเป็นผีท่ีคอยควบคุมควำมประพฤติของ ในใน
หมู่บำ้น หรือชุมชน อ ำนำจลึกลบัในธรรมชำติ  ไสยศำสตร์ เป็นควำมเช่ือดัง่เดิมของชนชำติไทย ชำวบำ้น
โคกสง่ำมีควำมเช่ืออยูว่ำ่ งูเป็นส่ิงท่ีใหชี้วิตควำมเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชำวบำ้นไดมี้ควำมเป็นอยู่ท่ี
ดี  กำรเรียนรู้จำกบิดำและบรรพบุรุษ เพ่ือใหเ้กิดควำมช ำนำญและเป็นอำชีพท่ีสุจริต หมองูแต่ละคนเล้ียงงู
จงอำงอยู่ใตถุ้นบำ้น เลือกศำลำกลำงบำ้นเป็นท่ีตั้งชมรมงูจงอำงเป็นแห่งแรก ใชว้ดัเป็นศูนยก์ลำงเพ่ือใช้
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เป็นสถำนท่ีท่ีชำวบำ้นทุกครอบครัวใชป้ระโยชน์ร่วมกนั พ่อใหญ่เคน  ยงลำจบังูมำคนแรก สักลำยเพ่ือ
ป้องกันงูกัด บุตรหลำนและผู ้ติดตำมไปด้วยได้คลุกคลีกับงูจงอำง สมุนไพรก็เกิดกำรเรียนรู้ด้วย
ประสบกำรณ์จริง มีควำมสัมพนัธ์และผูกพนัในลกัษณะของระบบเครือญำติ มีกฎกติกำของหมู่บำ้นท่ี
ไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต มีควำมศรัทธำ มีควำมเช่ือใน
เร่ืองขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมกำรเรียนแบบในกำรละเล่น มีควำมสมคัรสมำนสำมคัคี ตลอดทั้ง
กำรใชท้รัพยำกรร่วมกนัในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ชำวบำ้นเกือบทุกหลงัคำเรือนจะเล้ียงงูจงอำงไวใ้ตถุ้น
บำ้น มีรำยไดพิ้เศษจำกกำรแสดงโชวงู์และกำรขำยยำสมุนไพร กำรแสดงงูเป็นกำรเรียกแขกไดโ้ฆษณำขำย
พืชสมุนไพร กำรเล้ียงงูจงอำงของแต่ละคนนั้นจะอำศยักำรเรียนแบบเอำอย่ำงซ่ึงกนัและกนั จะท ำให้มี
ควำมเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว จะมีกำรเซ่นไหวเ้พ่ือเป็นกำรขอบคุณสรรพส่ิง
เหล่ำนั้นตลอดทั้งใหเ้ป็นสิริมลคลปีละคร้ัง กลุ่มบุคคลในหมู่บำ้นโคกสง่ำไดรั้บกำรเรียนรู้  

ควำมเช่ือในขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรมกำรเรียนแบบในกำรละเล่นกบังู ชำวบำ้นโคก
สง่ำมีวิธีกำรฝึกฝนคนและงูจำกกำรสัมผสักบังูท่ีไม่มีพิษและค่อยริเร่ิมมีพิษข้ึนตำมล ำดบั วิถีชีวิต กำรกิน 
กำรอยู่ กำรประกอบอำชีพก็เป็นไปตำมบรรพบุรุษสอน บทบำทกำรเป็นหมองูตอ้งไดรั้บกำรยอมรับ กำร
ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น กำรแสดงงูสืบทอดมำหลำยรุ่นไดรั้บกำรสนบัสนุนให้เป็นท่ีท่องเท่ียว ส ำคญัของ
ขอนแก่นวิถีชีวิตคลุกคลีกบังู เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัคนกบัคน  คนกบัธรรมชำติ  คนกบัส่ิงเหนือ 
ธรรมชำติ กำรสะทอ้นบทบำทท่ีพ่อแม่ถ่ำยทอดมำ สืบทอดประเพณีของบำ้นเรำ  งูเป็นส่ิงท่ีใหชี้วิตควำม
เป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัว และควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  สมยัคนเฒ่ำคนแก่มีควำมอดทนผ่ำนควำมล ำบำกมำ
ไม่นอ้ยเลย ร่วมกนัแสวงหำแหล่งท ำมำหำกิน หมู่บำ้นงูจงอำงชุมชนมีวิถีชีวิตแตกต่ำงจำกหมู่บำ้นอ่ืน มี
ควำมคุน้เคยกบั มีควำมเช่ือวำ่เป็นนกัแสดงจะตอ้งมีชยั  บุตรหลำน ไดค้ลุกคลีกบังูไดเ้ขำ้ใจพฤติกรรม เกิด
กำรเรียนรู้ดว้ยประสบกำรณ์จริง  สมยัก่อนพ่อแม่ฉลำดมำกเขำพยำยำมเลือกสถำนท่ีๆมีควำมอุดมสมบูรณ์  
บริเวณท่ีตั้งหมู่บำ้นน้ีเป็นทำงผ่ำนของสัตวป่์ำ  ควำมน่ำเกรงขำมและควำมดุร้ำยของงูจงอำง นกัเร่ขำยยำ
สมุนไพรของบำ้นน้ี กมี็ใจหำญกลำ้พอท่ีจะเส่ียงชีวิตทำ้ทำย กบัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดทุ้กเส้ียววินำทีของ
กำรแสดงตน้ก ำเนิดของสมนัไพรท่ีใชเ้ป็นยำรักษำโรค มีตน้ก ำเนิดจำกนำยเคน  ควำมเช่ือเร่ืองกำรสะทอ้น
เร่ืองกรรมเป็นควำมเช่ือท่ีสอนกนัมำรุ่นสู่รุ่น กำรสะทอ้นเร่ืองกรรม มีค ำสอน มีตวัอย่ำงคนท่ีท ำไม่ดีแลว้
กำรสะทอ้นเร่ืองกรรมกลบัคืนสู่ตวั หำกเรำท ำกรรมดีเรำก็ไดรั้บควำมสุขควำมเจริญ กรรมชัว่ก็คอยลำ้ง
ผลำญเรำใหป้ระสบแต่ควำมทุกขแ์ละควำมเส่ือม ผูท่ี้ท ำกรรมดียงัไดรั้บควำมทุกข์อย่ำทอ้วนัหน่ึงกรรมดี
จะตอ้งให้ผลท ำส่ิงท่ีดีงำมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคม  เป็นประโยชน์กบัตวัเอง สุขกำย 
สบำยใจ  ตอ้งยึดหลกัในกำรท ำควำมดี มีควำมเจริญกำ้วหนำ้  พรำกเพียรบ ำเพญ็ศีลแลว้ควำมดี บุญกุศล
นั้นสิปกปักรักษำ ตอ้งเพียรสร้ำงควำมดี แมผ้ลมนัไม่ปรำกฏวนัน้ี  ประสบผลส ำเร็จในวนัขำ้งหนำ้ งูเขำ้
บำ้นตอ้งแกเ้คลด็โดยกำรไปท ำบุญตกับำตร ชำวบำ้นเช่ือวำ่พญำงูจงอำงเป็นตวัแทนของพญำนำค ชำวบำ้น
โคกสง่ำไม่กินงูอนุรักษงู์ ผูใ้หก้ำรรักษำและผูรั้บกำรรักษำทั้งสองฝ่ำยจึงตอ้งรักษำสัจจะหรือขอ้หำ้ม ท ำให้
มีควำมเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว สอนให้ เคำรพในกฎ ในระเบียบของสังคม มี
อิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของชุมชน ควำมดีเลก็ๆสำมำรถรวมเป็น  พลงัอนัยิ่งใหญ่ แทจ้ริง ไม่ใช่ ทนทุกข ์
ท่ีจริงเป็นระเบียบ แบบแผน เป็นทำงเดิน ท่ีจะบุกบัน่  มุ่งมัน่ไปสู่ ควำมดี  ส่ิงท่ีดีๆนั้นส่งผลใหชี้วิตรำบร่ืน 
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มีควำมสุข คนหลำยๆคนช่วยกนัท ำควำมดี คนละเล็กละนอ้ย ท ำให้สังคมส่วนใหญ่ เป็นสังคมคนดี มี
ควำมสุข  ทุกคนไดช่้วยกนัอนุรักษรั์กษำส่ิงแวดลอ้ม มนัเป็นสมบติั ของหมู่บำ้น ใหค้งอยู่ต่อไป ทุกคน
เป็นสุข เพรำะไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั กำรจบักลุ่มแสดงงูจงอำง นกัท่องเท่ียวท่ีเขำ้มำชมต่ำงช่ืนชอบ 
เป็นหมองูท่ีท ำกำรออกแสดงงูจงอำงไปทั่วประเทศ ลูกหลำนเรำท่ีเขำรักในอำชีพแสดงงู  เร่ืองของ
สมุนไพรแกพิ้ษงู ท่ีบรรพบุรุษคิดคน้หำสูตรต่ำงๆ 

ด้านสัญลกัษณ์ความเช่ือของหมองู มข้ีอค้นพบดงัต่อไปนี ้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงพลงัใน
กำรกำรสืบพนัธ์ุและกำรใหก้ ำเนิด กำรตั้งศำลเจำ้แม่งูจงอำง ก่อนท ำกำรแสดงจะไปไหว ้รูปป้ัน ศำลเจำ้แม่
งูจงอำง เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของหมู่บำ้น หลำยหน่วยงำนใช้งูเป็นสัญลกัษณ์ส่ือ
ควำมหมำยขององคก์รถึงเร่ืองควำมเช่ือของหมองูดำ้นสัญลกัษณ์ใชส่ื้อแนวควำมคิดของหมองูหมู่บำ้นงู
จงอำง เป็นศำลเจำ้แม่งูจงอำง  มีเคร่ืองรำง ของขลงัเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของหมองู คนท่ีเป็นหมองูท่ีท ำ
กำรแสดงโชวงู์ไม่ควำมประมำท  วิธีป้องกนังูโดยกำรสักว่ำนผสมน ้ำมนัปลำเสกดว้ยอำคม สักไปตำมง่ำม
มือง่ำมเทำ้เม่ือสักแลว้พวกงูหรือสัตวมี์พิษไม่กลำ้เขำ้ใกล ้สักอกัษรเป็นจุดสีเขียว เพ่ือป้องกนัอนัตรำย
ไม่ให้งูกดั งูจงอำงแสดงถึงควำมเป็นตวัตนของหมู่บำ้น รูปป้ันงูจงอำงท่ีบำ้นโคกสง่ำ สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ นกัท่องเท่ียวหลำยคนท่ีใหค้วำมสนใจกบัสัญลกัษณ์ หมองูหมู่บำ้นงูจงอำงอย่ำงมำก  กำร
ดึงดูดคนใหส้นใจ จำกกำรโปโรมทจำกกำรท่องเท่ียวท่ีมีควำมแปลกในกำรแสดง เชิญชวนใหม้ำเท่ียว กำร
ชกมวยงู นกัท่องเท่ียวใหก้ำรสนใจ ตอ้งกำรใกลชิ้ด มีกำรขอถ่ำยภำพ       

ด้านพธีิกรรมความเช่ือของหมองู มข้ีอค้นพบดังต่อไปนี ้ เขำเป็นตวัแทนหรือควำมหวงัของ
คนทั้งชุมชน หมองูไดรั้บคดัเลือกให้มำเป็นประธำนในกำรประกอบพิธีกรรม สำมำรถ หลอมรวม ยึด
เหน่ียวคนในหมู่บำ้นให้เห็นคลอ้ยตำม ตอ้งเป็นคนท่ีชำวบำ้นให้ควำมนบัถือ ตอ้งเป็นคนท่ีหมองูทัว่ไป
ยอมรับผูน้ ำในกำรประกอบพิธีกรรม ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูเ้ป็นอำจำรยแ์ละครอบครัว กำรรักษำสัจจะ
หรือขอ้หำ้ม เป็นเร่ืองควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ตอ้งศรัทธำและควำมเคำรพต่องู คนในชุมชน ลูกหลำนท่ีเรียนหรือ
ท ำงำนท่ีต่ำงจงัหวดัจะกลบัมำร่วมกิจกรรม ศำลเจำ้พ่อเจำ้แม่งูจงอำง เป็นสถำนท่ีกรำบไหวเ้คำรพบูชำ 
ดอนปู่ ตำ เป็นท่ีรวมจิตใจของหมองู  เขำถือเป็นวนันดัหมำยของหมองู ประเพณีบุญเดือนส่ีของหมู่บำ้น
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นและชำวบำ้นไดป้ระชุมจดักิจกรรม ส่ิงของมงคลท่ีใชข้อขมำงู ควำมเช่ือในเร่ืองของ
ท่ีใชก้ำรประกอบพิธีกรรม  เป็นพิธีเล้ียงของรักษำของหมองู 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัรูปแบบความเช่ือของหมองู หมู่บ้านงูจงอาง ต าบล
ทรายมูล  อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 

จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำถึงรูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงู
จงอำง ต ำบลทรำยมูล  อ  ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดัขอนแก่น และน ำขอ้คน้พบจำกกำรศึกษำไปก ำหนดเป็น
ยทุธศำสตร์และโครงกำรในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง ใหเ้กิดควำมยัง่ยืนต่อไป ซ่ึง
จำกผลกำรวิจยัพบวำ่รูปแบบควำมเช่ือของหมองู หมู่บำ้นงูจงอำง มีควำมพร้อมท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรพฒันำ
เป็นแหล่งองคค์วำมรู้ของชุมชน  กำรปรับปรุง  รวมจ ำนวน  3  ยทุธศำสตร์  ดงัต่อไปน้ี 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2297 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เร่ืองรูปแบบควำมเช่ือของหมองู  หมู่บำ้นงูจงอำง ดำ้นต ำนำนควำมเช่ือของ
หมองู   มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี  

1. โครงกำรรวมกลุ่มเล้ียงงูจงอำงและขยำยพนัธ์ุงูจงอำงหมู่บำ้นงูจงอำง ต ำบลทรำยมูล  
อ  ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำทกัษะและพฒันำศกัยภำพในกำรแสดงโชวงู์ของหมองูรุ่น
ใหม่ 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำทกัษะและพฒันำศกัยภำพในดำ้นควำมรู้เก่ียวกบัยำสมุนไพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่ืองรูปแบบควำมเช่ือของหมองู  หมู่บำ้นงูจงอำง ดำ้นสัญลกัษณ์ควำมเช่ือ

ของหมองู มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษแ์ละพฒันำ ศำลเจำ้พ่อเจำ้แม่งูจงอำง ใหเ้ป็นสถำนท่ียึดเหน่ือย

จิตใจ 
2.โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษพิ์ธีกรรมกำรเล้ียงของรักษำของหมองู ส่ิงของมงคลท่ีใชข้อ

ขมำงใูหมี้กำรสืบทอดอยำ่งย ัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่ืองรูปแบบควำมเช่ือของหมองู  หมู่บำ้นงูจงอำง ดำ้นพิธีกรรมควำมเช่ือ

ของหมองู มีโครงกำรดงัต่อไปน้ี 
1.โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำทกัษะและพฒันำศกัยภำพใหแ้ก่ผูน้ ำในกำรประกอบพิธีกรรม 
2.โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษด์ำ้นพิธีกรรมควำมเช่ือของหมองูและสถำนท่ีในกำรประกอบ

พิธีกรรมตำมควำมเช่ือของหมองูใหมี้กำรสืบทอดอยำ่งย ัง่ยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ชุมชนบำ้นโคกสง่ำเล้ียงงูเป็นอำชีพมีควำมตอ้งกำรพฒันำกำรน ำงูจงอำงมำเล้ียง โดยอยำกให้
ทำงปศุสตัวอ์  ำเภอหรือทำงจงัหวดัเขำ้มำดูแลอยำ่งจริงจงั 

2. พิธีกรรมของหมู่บำ้นท่ีพ่อแม่พำท ำมำ ค่อนขำ้งเส่ือมหำยไป ชุมชนมีควำมตอ้งกำรใหสื้บทอด
กนัจำกรุ่นสู่รุ่น จึงขอควำมกรุณำทำงวฒันธรรมอ ำเภอมำช่วยใหค้ ำแนะน ำและวำงแนวทำงใหด้ว้ย 

3. ชุมชนบำ้นโคกสง่ำมีกำรโชวก์ำรแสดงงูจึงตอ้งกำรใหมี้กำรคิดคน้วิธีกำรโชวท่ี์มีควำม
หลำกหลำย นกัท่องเท่ียวท่ีมำชมจะไดเ้กิดควำมประทบัใจ  

4. เร่ืองบุคคลส ำคญั ซ่ึงพ่อใหญ่เคน ยงลำ เป็นคนริเร่ิม จึงตอ้งกำรใหลู้กหลำนมีกำรศึกษำประวติั
บุคคลส ำคญัและอยำกใหมี้กำรสืบทอดกนัจำกรุ่นสู่รุ่น จะไดไ้ม่สูญหำยเพรำะน่ีคือตน้ก ำเนิดของกำรแสดง
งูจงอำงและกำรขำยสมุนไพร อยำกใหท้ำงอ ำเภอหรือทำงจงัหวดัช่วยประชำสมัพนัธ์ 

5. ชุมชนมีกำรแสดงโชวงู์เป็นอำชีพ จึงตอ้งกำรใหผู้ม้ำชมเสียค่ำเขำ้ชมกำรแสดงงู เพรำะจะไดมี้
งบในกำรพฒันำและดูแลชมรม 
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ปัจจัยทีเป็นตัวกาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

ไทย 

 

The factors determination quantity of  export of vehicles, equipment and parts of 
Thailand.  
 

ผู้วิจัย  เอกลกัษณ์ ยอดยิง, ดร.อุกฤษฎ ์ตูจิ้นดา อาจารยที์ปรึกษา 

 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศคู่คา้กลุม่อาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, 

ฟิลิปปินส์และเวยีดนาม) โดยการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ลกัษณะของขอ้มูลเป็นแบบอนุกรมเวลารายเดือน 

ตงัแต่ ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 48 เดือน ซึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศประเทศคู่

คา้ และอตัราแลกเปลยีนทีแทจ้ริง 

ผลจากการศึกษาถึงปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในแถบอาเซียน ดว้ยสถิติในการวเิคราะห์แบบจาํลอง

ถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Model) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Square: OLS) 

พบวา่  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสัมพันธกบัปริมาณการสงออกยานยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทย กรณีสงออกไปสูประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส

และเวียดนาม มีความสมัพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจรัตน ทองพันช่ัง 

(2552) ไดทําการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริงตอมลูคาสงออกผลไมของ

ประเทศไทย สามารถอธิบายไดวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญทีส่งผล

กระทบตอปริมาณการสงออกยานยนต อปุกรณและสวนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะ

พบวา ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมของประเทศไทยมมีูลคาสูง จะสงผลทําใหปริมาณการสงออกปรมิาณ

การสงออกยานยนต อปุกรณและสวนประกอบของไทยสงูตามไปดวย 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคูคามีความสมัพันธกบัปรมิาณการสงออกยานยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทย กรณีสงออกไปสูประเทศอินโดนีเซีย,มาเลเซียและ

เวียดนาม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ เบญจรัตน ทองพันช่ัง 

(2552) ไดทําการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริงตอมลูคาสงออกผลไมของ

ประเทศไทย สามารถอธิบายไดวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคูคาเปนปจจัยสําคัญทีส่งผล

กระทบตอปริมาณการสงออกยานยนต อปุกรณและสวนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะ

พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคูคามีมลูคาสงู จะสงผลทําใหปริมาณการสงออกปรมิาณ

การสงออกยานยนต อปุกรณและสวนประกอบของไทยสงูตามไปดวย ในสวนกรณีประเทศฟลปิปนสมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน ซึ่งไมสอดคลองกบังานวิจัยใดเลย สามารถอธิบายไดวา ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศฟลปิปนสเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกยาน

ยนต อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของประเทศฟลปิปนสมีมลูคาตํ่า จะสงผลทําใหปริมาณการสงออกปริมาณการสงออกยานยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของไทยสูง 

อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของประเทศไทยตอประเทศคูคามคีวามสัมพันธกับปรมิาณการ

สงออกยานยนต อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทย กรณีสงออกไปสูประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามมีความสมัพันธในทศิทางตรงกันขามกัน ซึ่งสอดคลองกบั

งานวิจัยของ เบญจรัตน ทองพันช่ัง (2552) ไดทําการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่

แทจรงิตอมลูคาสงออกผลไมของประเทศไทย สามารถอธิบายไดวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจรงิของ

ประเทศไทยตอประเทศคูคาเปนปจจัยสําคัญทีส่งผลกระทบตอปริมาณการสงออกยานยนต อุปกรณ

และสวนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของประเทศไทย

ตอประเทศคูคามีออนคาลง จะสงผลทําใหปรมิาณการสงออกปรมิาณการสงออกยานยนต อุปกรณ

และสวนประกอบของไทยสงูตามไปดวย ในสวนกรณีประเทศฟลปิปนสมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันซึ่งไมสอดคลองกบังานวิจัยใดเลย สามารถอธิบายไดวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของ

ประเทศไทยตอประเทศฟลิปปนสเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอปรมิาณการสงออกยานยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของ

ประเทศไทยตอประเทศฟลิปปนสมีมลูคาสูง จะสงผลทําใหปริมาณการสงออกปริมาณการสงออกยาน

ยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยสูง เน่ืองจากประเทศฟลิปปนส ไมมีฐานการผลิตยานยนต
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ภายในประเทศ ซึ่งประเทศฟลปิปนสจะตองมีการนําเขายานยนตจากหลาก หลายประเทศ เชน จีน 

อินเดีย และเกาหลี ซึ่งเปนฐานการผลิตยานยนตทีส่ําคัญของโลก ทําใหปริมาณการนําเขายานยนตมี

การแปรผันตามคาเงินของสกลุอื่นมากกวาผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนคาเงินของประเทศไทย 

 

คาํสําคญั: อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริง, ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศคู่คา้, ดชันีผลิตอุตสาหกรรม

ประเทศไทยและปริมาณการส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

 
Abstract  

This study aimed to examine the factors that determine export quantity of 
vehicles, components and parts in Thailand to trade partners in Asia. This used the 
secondary data with monthly time-series from 2009- 2012 amount 48 months. This 
collected such data from economic information such as Thailand’s Manufacturing 
Production Index (MPI) and trade partners and real exchange rate. The results of 
studying the influencing factors for real exchange rate on the export of vehicles, 
components and parts in Thailand to trade partners in Asia by using Linear 
Regression Model, Ordinary Least Square (OLS) found that  

The Thailand’s Manufacturing Production Index (MPI) had related to the 
export quantity of vehicles, components, and parts. In cases of exporting to Indonesia, 
Malaysia, Philippines, and Vietnam had a relation in a same direction which 
supported to the finding of Bencharat Thongpanchang (2009) who studied the effects 
of real exchange rate on export value of fruits in Thailand could explain that the 
Thailand’s Manufacturing Production Index (MPI) was a significantly influential 
factor on the export quantity of vehicles, components and parts. The study indicated 
that Thailand’s Manufacturing Production Index (MPI) with high value could result in 
highly export quantity of vehicles, components, and part also. 

Trade partners’ Manufacturing Production Index (MPI) had related to the 
export quantity of vehicles, components, and parts of Thailand. In a case of the 
relationship of exporting these to Indonesia, Malaysia, and Vietnam had a same 
direction which supported to the finding of Bencharat Thongpanchang (2009) who 
studied the effects of real exchange rate on export value of Thailand’s fruits could 
explain that the trade partners’ Manufacturing Production Index (MPI) was a 
significantly influential factor on the export quantity of vehicles, components and 
parts of Thailand. The study showed that trade partners’ Manufacturing Production 
Index (MPI) with lower value could result in highly export quantity of vehicles, 
components, and part of Thailand. 

Thailand’s real exchange rate towards trade partners had related to export 
quantity of vehicles, components, and part of Thailand. In a case of the relationship of 
exporting these to Indonesia, Malaysia, and Vietnam had a opposite direction. This 
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conformed to the finding of Bencharat Thongpanchang (2009) who studied the effects 
of real exchange rate on export value of Thailand’s fruits could explain that 
Thailand’s real exchange rate towards trade partners  was a significantly influential 
factor on the export quantity of vehicles, components and parts of Thailand. The study 
demonstrated that when Thailand’s real exchange rate towards trade partners would 
be down, it resulted in higher export quantity of vehicles, components, and part of 
Thailand. Other case, Philippines, the relationship had a same direction but 
inconsistent to any research. This could explain that Thailand’s real exchange rate 
towards Philippines was an importantly influential factor on the export quantity of 
vehicles, components and parts of Thailand. The study found that Thailand’s real 
exchange rate towards Philippines with high value would result in high export 
quantity of vehicles, components, and part of Thailand. This is because Philippines 
hadn’t automotive manufacturing base in the country. Philippines had to import the 
vehicles from various countries such as China, India, and Korea where were 
importantly automotive manufacturing base in the world, therefore, the quantity of 
imported vehicles was proportional to other value of money rather than influenced on 
Thailand’s exchange rate. 
 
Key Word (s): Real exchange rate, Thailand’s Manufacturing Production Index 
(MPI), trade partners’ Manufacturing Production Index (MPI) and Export quantity of 
vehicles, components and parts of Thailand 
 

บทนํา 

ในปัจจุบนัรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นสินคา้ส่งออกทีสําคญัของประเทศไทยใน

กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ทงัในดา้นมูลค่าการส่งออก การจา้งงาน 

และการสร้างรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศใหแ้ก่ประประเทศไทยและก่อใหเ้กิดผลเชือมโยงไปยงั

อุตสาหกรรมทีต่อเนืองและอุตสาหกรรมทีเกียวเนืองอย่างมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรม

การผลิตชิ นส่วนรถยนต ์อุตสาหกรรมชิ นส่วนวงจร อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมผลิตยาง

รถยนต ์เป็นตน้ เมือพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกสินคา้รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ จะเห็นไดว้า่

ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินคา้รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบในกลุ่มอาเซียนไดเ้พิมขึน

อย่างเห็นไดช้ดั โดยจะสังเกตไดจ้ากตารางที1.1 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ยานยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ต่อมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศทีเพิมขึนจากร้อยละ 5.18 ในปี พ.ศ.2545 เป็นร้อยละ 26.53 ในปี 

พ.ศ.2555 ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่การส่งออกสินคา้รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีแนวโนม้เพิมสูงขึน

อย่างต่อเนือง 
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ตารางที1 แสดงมูลค่าสินคา้ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ กบัมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายใน 

ประเทศตงัแต่ปี พ.ศ.2445-2555 

ปี 
สินคา้รถยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 

กลุ่มอาเซียน(9 ประเทศ) 

(หน่วย:พนัลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑม์วลรวม 

ภายในประเทศ (GDP) 

(หน่วย:พนัลา้นบาท) 

สัดส่วนมูลค่าสินคา้รถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ต่อGDP 

2545 29,812.90 5,759.4 5.18 

2546 35,099.80 6,172.7 5.69 

2547 58,504.80 6,562.9 8.91 

2548 103,830.80 6,836.9 15.19 

2549 128,651.40 7,174.5 17.93 

2550 119,402.80 7,565.2 15.78 

2551 141,421.00 7,691.5 18.39 

2552 190,734.00 7,621.7 25.03 

2553 209,771.40 8,180.7 25.64 

2554 210,152.30 8,208.7 25.60 

2555 275,223.80 10,375.3 26.53 

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แต่อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2550 ไดเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีสาเหตุมาจากวกิฤตการเงินของ

สหรัฐอเมริกา ไดส่้งผลใหต้ลาดรถยนตท์รุดตวัลงอย่างหนกั โดยจะสังเกตไดจ้ากตารางที 1 จะพบวา่อตัรา

การขยายตวัลดลงจากปี พ.ศ.2549 จาก 17.93 มาเป็น 15.78 ในปี พ.ศ. 2550 ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 เศรษฐกิจ

เริมฟืน ทาํใหป้ริมาณการส่งออกสินคา้ยานยนตมี์แนวโนม้ปรับเพิมสูงขึนจากปี พ.ศ.2550 เท่ากบั 9.25 ณ 

ขณะนนัค่าเงินบาทเกิดการอ่อนค่าลงทาํใหต่้างประเทศนาํเขา้รถยนตจ์ากประเทศไทยมากขึน 

 อตัราแลกเปลียนของเงินบาทประเทศไทยก็เป็นตวัแปรทีสาํคญัต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้

รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยก่อนหนา้ประเทศไทยมี

การใชร้ะบบการเงินแบบตะกร้าเงินโดยอา้งองิเงินบาทกบัเงินสกุลสําคญัของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมี

อตัราแลกเปลียนคงทีอยู่ประมาณ 25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาต่อมา เมือมีการเกิดวกิฤต

เศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ อตัราแลกเปลยีนของเงินบาทประเทศไทยต่อเงินดอลลาร์ก็เปลยีนไปใชร้ะบบอตัรา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2304 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



6 
 

แลกเปลียนเงินบาทแบบลอยตวัอย่างมีการจดัการแลว้โดยแปรผนัตามตลาดโลก ทาํใหก้ารคา้ของประเทศ

ไทยทีเคยชินกบัระบบอตัราแลกเปลยีนแบบตะกร้าเงินทีมีอตัราแลกเปลียนแบบคงที ตอ้งมาเผชิญกบัภาวะ

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนทีมีการเปลยีนแปลงไปตามอุปสงค-์อุปทานของตลาดโลก ซึงยากต่อ

การคาดเดา เป็นทีแน่นอนวา่ภาคการส่งออกย่อมไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนที

มีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกนั กลา่วคือ ผลของความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนทาํใหร้าคาสินคา้

ส่งออกของประเทศไทยมีการเปลยีนแปลงตามไปดว้ย ส่งผลทาํใหลู้กคา้ต่างประเทศมีปฏิกิริยาต่อการ

เปลียนแปลงของการเปลยีนแปลงราคาสินคา้ทีส่งออกของประเทศไทยไปดว้ย 

ดงันนัจะเห็นไดว้า่การเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลียนนีเอง เป็นบทบาทสําคญัต่อปริมาณการ

ส่งออกสินคา้รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในแง่ของราคาสินคา้ในสายตาต่างประเทศซึงไดรั้บ

ผลกระทบมาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน โดยทีอตัราแลกเปลียนอ่อนค่าหรือแขง็ค่า จะเป็นแรง

กระตุน้ต่อคาํสั งซือสินคา้จากต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการเปลยีนแปลงของปริมาณสินคา้

ส่งออกในประเทศ ดงันนัจึงมีความน่าสนใจทาํการศึกษาปัจจยัทีเป็นตาํกาํหนดปริมาณการส่งออกสินคา้

ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน (ประเทศ

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และเวยีดนาม) และเพือเป็นการนาํผลการศึกษาทีไดม้าใชป้ระโยชน์ใน

การวางแผนรองรับการพฒันาตลาดยานยนตใ์นกลุ่มอาเซียน และเพิมศกัยภาพการแข่งขนัดา้นการส่งออก

ในอนาคต เพือนาํไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยใหแ้ขง็แกร่งแบบยงัยืนในตลาด

กลุ่มอาเซียน 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาถงึผลกระทบของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีมีต่อการส่งออก

ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน 

2. เพือศึกษาถงึผลกระทบของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้ทีมีต่อการส่งออก

ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน 

3. เพือศึกษาถงึผลกระทบของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีแทจ้ริงทีมีต่อการ

ส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน 
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วิธีการวิจัย 

วธีิการวจิยัสําหรับการศึกษาในครังนี ผูว้จิยัไดศึ้กษาถงึปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการ

ส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน (ประเทศ

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และเวยีดนาม) รูปแบบการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

และลกัษณะของขอ้มูลเป็นอนุกรมเวลารายเดือน โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์แบบจาํลองถดถอยเชิง

เส้นตรง (Linear Regression Model) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Square: OLS) มาทาํการวิ

ประมวลผลและทดสอบสมมติฐานระหวา่งความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีกาํหนดขึน โดยมีขอบเขตขอ้มูล

ตงัแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 - เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2555 ทงัหมด 48 ขอ้มูล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

ทีเป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปริมาณการส่งออกรยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ดชันีผลผลิตทาง

อุตสาหกรรมของประเทศไทย, ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเทศคู่คา้และอตัราแลกเปลียเงินตรา โดย

จดัเก็บรวบรวมจากสํานกังานสถิติแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

ประเทศเวยีดนาม ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

กรอบแนวคิดทฤษฎี ทีใชใ้นการศึกษามีตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัดงันี 

                        ตวัแปรอิสระ                                                                                        ตวัแปรตาม                     

จากกรอบแนวคิด ทฤษฏีจึงไดก้าํหนดสมมติฐานการวจิยัทงัหมด 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

สมมติฐานที 1: ดชันีผลผลิตอสุาหกรรมของประเทศไทยมีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก

ยานยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานที 2: ดชันีผลผลิตอสุาหกรรมของประเทศคู่คา้มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยาน

ยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานที 3: อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของเงินบาทไทยต่อเงินของประเทศคู่คา้มีผลกระทบ

ต่อปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบในทิศทางผกผนักนั 

 

 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเทศไทย(MPITH)  

ปริมาณการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ

(EXPt) 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเทศคู่คา้ (MPIt) 
 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริง (RERt) 
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แบบจาํลองทีใชใ้นการศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเนน้การใชแ้บบจาํลองและการวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆในสมการ ไดแ้ก่ มูลค่าการส่งออกยานยนต ์อุปปกรณ์และ

ส่วนประกอบไปยงัประเทศคู่คา้ทีสําคญั คือ ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และเวยีดนาม โดย

แบบจาํลองของตวัแปรและระบบสมการทีกาํหนด มีความคลา้ยคลึงกบังานศึกษาของ Mohsen Bahmani-

Oskooee Artatrana Ratha (2004) ความสุมดุลทางการคา้และอตัราแลกเปลยีนเงินตราระหวา่งประเทศและ

ประเทศคู่คา้ 6 ประเทศ และเบญจรัตน์ ทองพนัชงั (2552) เรืองผลกระทบของอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศทีแทจ้ริงต่อมูลค่าการส่งออกของผลไมป้ระเทศไทย โดยมีแบบจาํลอง ทีใชใ้นการศึกษาปัจจยั

ทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศไทยกบัประเทศคู่คา้

ดงันี 

ttTH,tTHt edRERcMPIbMPIaExp   

กาํหนดให ้

tExp  คือ มูลค่าการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบจากประเทศไทยไป

ประเทศคู่คา้ 

ThMPI  คือ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

tMPI   คือ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้ 

tTH,RER  คือ อตัราแลกเปลยีนทีแทจ้ริงของเงินบาทต่อหน่วยเงินของประเทศคู่คา้ 

te   คือ ค่าความคลาดเคลือนของขอ้มูล (Error term) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาถงึปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศฟิลิปปินส์และ ประเทศเวยีดนาม) โดยผลทีไดจ้ากการศึกษามีดงันี 

1.ผลการศึกษาปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของ

ประเทศไทยไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย 

IDTHIDID 36.0978MPII146.1941MP1)(0.4729Exp2778.43Exp 

                                            (-3.1589)***   (3.076.49) ***                 (4.7927) ***             (3.3259) ***                

                        IFDTH,1399.43RER  (-0.7164) 
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N = 47 R-squared = 0.717755     

Mean dependent var  = 5055.674 S.D. dependent var = 2262.534 

S.E. of regression = 1257.947 Durbin-Watson stat = 1.789119 

หมายเหตุ ***   มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 99, **    มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 95 

                 *      มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 90 

2.ผลการศึกษาปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ของประเทศไทยไปสู่ประเทศมาเลเซีย 

MYTH, MYTHMYMY 38.6496RER-3.2087MPI21.1694MPI2)(0.44779ExpExp 

                                           (1.7399)*               (2.9819)***                           (1.5467)                (-1.7750)* 

N = 46  R-squared = 0.351637     

Mean dependent var = 3163.531 S.D. dependent var = 1107.250 

S.E. of regression = 930.5161 Durbin-Watson stat = 1.643863 

หมายเหตุ ***   มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 99, **    มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 95 

                 *      มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 90 

3.ผลการศึกษาปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของ

ประเทศไทยไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์      

PHTH, PHTHPHPH
RER6.25175MPI3677.148MPI0547.261)(0.514ExpExp 

                                          (3.016)**                      (2.2526)**                (-2.5362)***               (2.437)*** 

N = 47 R-squared = 0.493077       

Mean dependent var = 2790.071 S.D. dependent var = 1845.262 

S.E. of regression = 1358.857  Durbin-Watson stat = 2.022384 

หมายเหตุ ***   มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 99, **    มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 95 

                *      มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 90 

4. ผลการศึกษาปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ของประเทศไทยไปสู่ประเทศเวยีดนาม           

VNTH, VNTHVNVN
RER497886MPI6522.12MPI6032.01)(0.6606ExpExp 

                             (5.6989)***                    (0.5331)                     (4.3235)***          (-2.8113)*** 

N = 47 R-squared = 0.581862       

Mean dependent var = 655.5219 S.D. dependent var = 207.2527 

S.E. of regression = 138.6132 Durbin-Watson stat = 1.802237 
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หมายเหตุ ***   มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 99, **    มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 95 

                *      มีระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 90 

สรุปผลการศึกษา 

ตารางที 1: สรุปผลตามสามติฐาน 

ตวัแปรการศึกษา 

มูลค่าทีประเทศไทยส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบไปยงัประเทศคู่คา้ 

ประเทศ

อินโดนีเซีย 

ประเทศ

มาเลเซีย 

ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

ประเทศ

เวยีดนาม 

Intercept 
a 27788.42 - - - 

T-test *** 
   

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย (MPITH) 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
    

b 146.19 21.69 26.05 0.60 

T-test ***  *** ** 
 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของประเทศคู่คา้ (MPIt) 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
    

c 36.09 3.02 -143.8 12.65 

T-test ***  
 

*** *** 

อตัราแลกเปลียนเงินตราที

แทจ้ริง (RERt) 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
    

d -1399.43 -38.64 25175.6 -497886 

T-test 
 

* *** *** 

หมายเหตุ :  เครืองหมาย  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

เครืองหมาย   ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

*** นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 

** นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

* นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 90 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2309 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



11 
 

 

 

1. ประเทศอินโดนีเซีย 

 ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

ไทยไปยงัประเทศอินโดนีเซีย โดยทิศทางความสัมพนัธ์ดงักล่าวของทงั 3 ตวัแปร มีความสอดคลอ้งกบั

ตามสมมติฐานทีกาํหนดไว ้โดยสามารถอธิบายไดด้งันี 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย จะส่งผลอย่างมีระดบั

นยัสาํคญัในทิศทางแปรผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบาย

สมมติฐานไดว้า่ถา้การเปลียนแปลงดชันีอุตสาหกรรมประเทศทงัคู่ในทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลทาํให้

ปริมาณในการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงมี จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสําคญัตาํกวา่ร้อยละ 90 ในทิศทาง

แปรผกผนักบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้อตัรา

แลกเปลียนของประเทศไทยมีการเปลยีนแปลงในทิศทางแปรผกผนั จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยาน

ยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

2. ประเทศมาเลเซีย 

ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

ไทยไปยงัประเทศมาเลเซีย โดยทิศทางความสัมพนัธ์ดงักล่าวของทงั 3 ตวัแปร มีความสอดคลอ้งกบัตาม

สมมติฐานทีกาํหนดไว ้ 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสาํคญัในทิศทางแปร

ผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้ดชันีการ

เปลียนแปลงดชันีของประเทศไทยในทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสาํคญัตาํกวา่ร้อย

ละ 90 ในทิศทางแปรผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถอธิบายสมมติฐาน

ไดว้า่ถา้ดชันีการเปลียนแปลงดชันีของประเทศไทยในทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออก

ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงมี จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสําคญัในทิศทางแปรผกผนักบัปริมาณการ

ส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้อตัราแลกเปลยีนของประเทศไทย
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ทิศทางแปรผกผนั จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยานยนต ์อปุกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย

เพิมขึน 

3. ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศไทยไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ โดยทิศทางความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีเพียง 2 ตวัแปรทีไม่สอดคลอ้งกบั

ตามสมมติฐานทีกาํหนดไวใ้นส่วนของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศฟิลิปปินส์และอตัรา

แลกเปลียนทีแทจ้ริง ซึงจะสามารถอธิบายไดด้งันี 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสาํคญัในทิศทางแปร

ผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้การ

เปลียนแปลงดชันีอุตสาหกรรมประเทศไทยทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศฟิลิปปินส์ จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสําคญัในทิศทาง

แปรผกผนักบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้การ

เปลียนแปลงดชันีอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์ ในทิศทางแปรผกผนั จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออก

ยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบเปลียนแปลงของประเทศไทยเพิมขึน 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริง จะส่งผลอยา่งมีระดบันยัสําคญัในทิศทางแปรผนัตรง จาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้อตัราแลกเปลียนของประเทศไทยมีการ

เปลียนแปลงในทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เพิมขึน ซึงจากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศฟิลิปปินส์และอตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานสามารถอธิบายไดว้า่ เนืองจากประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีฐานการผลิตยานยนต์

ภายในประเทศ นนัหมายความวา่ประเทศฟิลิปปินส์มีการนาํเขา้ยานยนตเ์กือบทงัหมดจากหลายประเทศ 

เช่น จีน อนิเดีย และเกาหลี ปริมาณการนาํเขา้ยานยนตมี์การแปรผนัตามค่าเงินของสกลุอืนมากกวา่สกุล

เงินบาทของประเทศไทย ทาํใหผ้ลของอตัราการเปลยีนค่าเงินของประเทศไทยส่งไม่ส่งผลกระทบใน

ทิศทางแปรผนัตรงอย่างมีนยัสําคญั 

4. ประเทศเวียดนาม 

ปัจจยัทีเป็นตาํกาํหนดปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

ไทยไปยงัประเทศเวยีดนาม โดยทิศทางความสัมพนัธ์ดงักล่าวของทงั 3 ตวัแปร มีความสอดคลอ้งกบัตาม

สมมติฐานทีกาํหนดไว ้โดยสามารถอธิบายไดด้งันี 
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ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสาํคญัตาํกวา่ร้อยละ 90 

ในทิศทางแปรผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้

ดชันีการเปลียนแปลงดชันีของประเทศไทยในทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยาน

ยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

ดชันีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศเวยีดนาม จะส่งผลอย่างมีระดบันยัสาํคญัในทิศทาง

แปรผนัตรงกบัปริมาณการส่งออก จากความสัมพนัธ์ดงักลา่วสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้ดชันี

อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทิศทางแปรผนัตรง จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยาน

ยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริง จะส่งผลอยา่งมีระดบันยัสําคญัในทิศทางแปรผกผนักบัปริมาณส่งออก 

จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถอธิบายสมมติฐานไดว้า่ถา้อตัราแลกเปลยีนของประเทศไทยทิศทาง

แปรผกผนั จะส่งผลใหมู้ลค่าในการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเพิมขึน 

 

อภิปรายผล 

1.ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย กรณีส่งออกไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวยีดนามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เบญจรัตน์ ทองพนัชงั (2552) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนเงินตราทีแทจ้ริงต่อมูลค่า

ส่งออกผลไมข้องประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้า่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นปัจจยั

สําคญัทีส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย จาก

การศึกษาจะพบวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีมูลค่าสูง จะส่งผลทาํใหป้ริมาณการส่งออก

ปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยสูงตามไปดว้ย 

2.ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้ 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย กรณีส่งออกไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศเวยีดนามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจรัตน์ ทองพนัชงั 

(2552) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของอตัราแลกเปลียนเงินตราทีแทจ้ริงต่อมูลค่าส่งออกผลไมข้องประเทศ

ไทย สามารถอธิบายไดว้า่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้เป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบต่อ
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ปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา่ ดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศคู่คา้มีมูลค่าสูง จะส่งผลทาํใหป้ริมาณการส่งออกปริมาณการส่งออกยาน

ยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยสูงตามไปดว้ย ในส่วนกรณีประเทศฟิลิปปินส์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัใดเลย สามารถอธิบายไดว้า่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศฟิลิปปินส์มี

มูลค่าตาํ จะส่งผลทาํใหป้ริมาณการส่งออกปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย

สูง  

3.อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ 

อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการส่งออกยานยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย กรณีส่งออกไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศเวยีดนามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจรัตน์ 

ทองพนัชงั (2552) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของอตัราแลกเปลียนเงินตราทีแทจ้ริงต่อมูลค่าส่งออกผลไม้

ของประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้า่ อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้เป็น

ปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

จากการศึกษาจะพบวา่ อตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้มีอ่อนค่าลง จะส่งผลทาํ

ใหป้ริมาณการส่งออกปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยสูงตามไปดว้ย ใน

ส่วนกรณีประเทศฟิลิปปินส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัใดเลย สามารถ

อธิบายไดอ้ตัราแลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศฟิลิปปินส์เป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบ

ต่อปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย จากการศึกษาจะพบวา่ อตัรา

แลกเปลียนทีแทจ้ริงของประเทศไทยต่อประเทศฟิลิปปินส์มีมูลค่าสูง จะส่งผลทาํใหป้ริมาณการส่งออก

ปริมาณการส่งออกยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยสูง เนืองจากประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีฐาน

การผลิตยานยนตภ์ายในประเทศ ซึงประเทศฟิลิปปินส์จะตอ้งมีการนาํเขา้ยานยนตจ์ากหลาก หลาย

ประเทศ เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี ซึงเป็นฐานการผลิตยานยนตที์สําคญัของโลก ทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้

ยานยนตมี์การแปรผนัตามค่าเงินของสกลุอืนมากกวา่ทาํใหผ้ลของอตัราการเปลียนค่าเงินของประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาครังนีพบวา่ มีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

ทาํการศึกษาวจิยั เนืองจากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ใชส้ถิติแบบรายเดือนในการวเิคราะห์ ซึง

ประเทศในกลุ่มอาเซียนยงัไม่มีการเก็บแบบมาก่อนปี 2550 ทาํใหห้ลายประเทศมีจาํนวนขอ้มูลในการ

ทดสอบนอ้ย อาจมีผลทาํใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลไม่มีความเสถยีรทีควร และการกาํหนดตวัแปรของประเทศ

คู่คา้กบัขอ้มูลการแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ ควรจะมีการเปรียบกบัประเทศคู่คา้อืนของประเทศนนั

เกียวขอ้งดว้ย ตวัแปรรายไดป้ระชาติแทจ้ริงแลว้จะมีการจดัเกบ็เป็นรายไตรมาสและรายปีเท่านนั จึงมี

ความจาํเป็นตอ้งใชด้ชันีอุตสาหกรรมมาวเิคราะห์แทนตวัแปรหลายตวั ซึงผลทีทดสอบออกมาอาจไม่

เป็นไปตามเป้าหมายทีคาดไวเ้ท่าทีควร นอกจากนนัในการศึกษาเรืองนีในครังต่อไปเพือใหไ้ดผ้ลออกมา

ถูกตอ้งทีสุด สามารนาํเศรษฐมิติอืนๆมาใชใ้นการวเิคราะห์เพิมเติมดว้ยหรืออาจมีการเพิมระยะเวลาของ

ขอ้มูลทีตอ้งการศึกษาใหก้วา้งมากขึนเพือหลีกเลียงความผิดพลาดอนัเกิดจากขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาของ

ขอ้มูล 
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คุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
 

CEO Characteristics and Corporate Performance 
 

ผูวิ้จยั เอกวิทย ์โพธ์ิกมลวงศ.์ ดร.อจัฉรา โยมสินธ์ุ อาจารยท่ี์ปรึกษา  
  สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุด  

(CEO) และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยแบ่ง

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะดา้นเครือข่ายและลกัษณะดา้น

แรงจูงใจตามทฤษฏี Upper Echelons ทฤษฏี Resource Dependency และทฤษฏี Agency ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาพบว่า การเป็นสมาชิกในครอบครัวของผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะสร้างแรงจูงใจในการ

สร้างผลตอบแทนใหก้บับริษทัได ้ส่วนดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าอายุของผูบ้ริหารสูงสุดส่งผลกบัผลการ

ดาํเนินงานในทิศทางตรงกนัขา้ม หรืออาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารท่ีอายุนอ้ยมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ลยุทธ์ท่ีมีความ

เส่ียงเพ่ือสร้างผลกาํไร ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีอายนุอ้ยเป็นบริษทัท่ีมีการเติบโตสูงกวา่และสามารถทาํ

กาํไรไดใ้นอตัราท่ีสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีอายุมากกว่า นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูบ้ริหาร

สูงสุดท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าและมีประสบการณ์ในต่างประเทศจะรับความเส่ียงจากภาระหน้ีสินได้

มากกว่าซ่ึงอาจเป็นเหตุให้มีการใช้จ่ายการลงทุนและการกูย้ืมเงินของบริษทัท่ีสูงข้ึน และอาจทาํให้อตัรา

ผลตอบแทนของผูล้งทุนตํ่าลงจากภาระการจ่ายชําระหน้ีสินของบริษทั โดยรวมแลว้การศึกษาน้ี พบว่า 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏี Upper Echelons  

 

คาํสาํคญั: คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร, ผลการดาํเนินงานของบริษทั, ธุรกิจครอบครัว  

 
ABSTRACT 

 
This study examines the relation of the CEO Characteristics and the corporate 

performance of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). The 
characteristics of CEOs are divided into three groups: personal features; networking 
features, and motivation features according to the Upper Echelons Theory, Resource 
Dependency Theory, and Agency Theory, respectively. 
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The results find that being a family member of the major shareholder could 
create motivation in making profits for the company. While the top executives’ personal 
characteristics shown that younger executives are more likely to make a risky strategy for 
profit. As a result, the company under the management of young executives would grow 
faster and could make higher profits when compared to companies with older executives. 
The executives with higher levels of education and experience abroad could take more 
risk of debts. As a result, the cost of investment and loaning money is higher; this could 
lead to a lower rate of return of investors from the burden of debt repayment. Overall 
results imply that characteristics of top management executives affect the firm 
performance in accordance with the Upper Echelons Theory.  

 
Keywords: The characteristics of top executives, corporate performance, return on equity, 
family firm 
 

บทนํา 
จากวิกฤติการเงินของเอเชียในปี 2540 และวิกฤติสินเช่ือดอ้ยคุณภาพในสหรัฐในปี 2551 ไดมี้

การตั้งคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง(CEO) (Chang & Chen, 2011; Tarraf, 2011) และ

ประสิทธิผลของระบบบรรษทัภิบาล (S. Johnson, Boone, Breach, & Friedman, 2001; Mitton, 2002) เก่ียวกบั

การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) ซ่ึงผลจากการตดัสินใจอาจนาํไปสู่ความสําเร็จหรือความ

ลม้เหลวของบริษทั โดยหลายทฤษฎีกล่าวถึงความสาํคญัของผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) ในการกาํหนดนโยบาย

เชิงกลยทุธ์ของบริษทัซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั 

นอกจากน้ี คุณลักษณะผู ้บริหารสูงสุดในบริษัทขนาดใหญ่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการบริหารบริษทั และปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีขาดคุณสมบติั อาทิ 

ขาดความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ท่ีจาํเป็น ไม่มีวิสัยทศัน์ เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของบริษทั ทั้งน้ี การศึกษาในอดีตท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสูงสุดต่อความสาํเร็จในดา้นการบริหารวา่มีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่คุณสมบติัดา้นอ่ืน 

การศึกษาในอดีตเร่ืองผลกระทบของคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีต่อพฤติกรรมการลงทุนและ

การจดัหาเงินทุนของบริษทัของฐิติมา สิทธิพงษพ์านิชและพิรุณา (พลศิริ) ไบโลวสั (2555) พบว่าลกัษณะส่วน

บุคคลและเครือข่ายของผูบ้ริหารสูงสุดไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของบริษทั ในทางตรงขา้มคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารสูงสุดส่งผลต่อการตดัสินใจจดัหาเงินทุน 

 ในมุมมองของผูใ้หกู้ย้ืม ลกัษณะบางประการของผูบ้ริหารอาจสะทอ้นถึงความสามารถในการ

จ่ายคืนหน้ีของบริษทัท่ีดีกว่าซ่ึงมีผลทาํให้เจา้หน้ีตดัสินใจให้กูย้ืมเงินมากข้ึน การศึกษาในอดีตยงัเป็นการ

สนบัสนุนทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการส่งผลในทางตรงกนัขา้ม

ต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุน ตามทฤษฎีภาวะผูน้าํระดบัสูง (Upper Echelons) ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารมี
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อิทธิพลต่อการกาํหนดกลยุทธ์ของบริษทั ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกเลือกท่ีจะก่อหน้ีในระดับสูง นอกจากน้ี  ยังพบว่าผู ้บริหารท่ีมีเครือข่าย

ความสมัพนัธ์ทางการเมืองสามารถกูย้ืมเงินไดม้ากกวา่ผูบ้ริหารท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ผูศึ้กษาสนใจศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีผลกระทบของต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการปัญหาหรือพฒันากระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุดกบัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประไทยมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่าง

สมํ่าเสมอ 50 บริษทั (SET 50) 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะดา้นเครือข่ายทางสังคมของผูบ้ริหารสูงสุดกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประไทยมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมี

สภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 50 บริษทั (SET 50) 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริหารสูงสุดกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประไทยมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพ

คล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 50 บริษทั (SET 50) 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัมี

ระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี 

 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่อง (Liquidity) สูงอย่าง

สมํ่าเสมอและมีสัดส่วนผูถื้อหุน้รายย่อยผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด 50 หลกัทรัพย ์(SET50 Index) โดยคดัเลือก

บริษทัจดทะเบียนท่ีมีข้อมูลงบการเงินยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2555 ครบถว้นเพ่ือรวบข้อมูล
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คุณลกัษณะของผูบ้ริหารจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยในแบบ 56-1 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูล

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีรวบรวม ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเครือข่ายทางสังคมและดา้นแรงจูงใจ

ของผูบ้ริหาร สําหรับด้านผลการดําเนินงานได้แก่ อัตรากําไรทางบัญชีต่อผูถื้อหุ้น (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนผูล้งทุน (TSR) สาํหรับขอ้มูลราคาหลกัทรัพยย์อ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2555 รวบรวม

จากฐานขอ้มูล www .SETSMART.com ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุด ผูศึ้กษาไดแ้บ่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

• ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์เก่ียวกบั

ต่างประเทศ และความเช่ียวชาญดา้นการเงิน  

• ดา้นเครือข่ายทางสังคมของผูบ้ริหารสูงสุด ไดแ้ก่ ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเคย

รับตาํแหน่งทางการเมือง เป็นอดีตขา้ราชการ เจา้พนกังานของรัฐ รวมถึงปัจจุบนัยงั

ดาํรงตาํแหน่งอยู ่

• ดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริหารสูงสุดไดแ้ก่ ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของ และการเป็นตวัแทนสมาชิกในครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3. สมมติฐานการศึกษา ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดกบัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั โดยผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ

อตัราผลตอบแทนนกัลงทุน (TSR) ผูศึ้กษาไดก้าํหนดสมมติฐานท่ีจะทดสอบไวด้งัน้ี  

3.1. สมมติฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุด 

 H1a :   เพศของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H1b :   เพศของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H2a :   อายขุองผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H2b :   อายขุองผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H3a :   ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H3b :   ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H4a :   ประสบการณ์ในต่างประเทศของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H4b :   ประสบการณ์ในต่างประเทศของผูบ้ริหารสูงสุด มีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H5a :   ความเช่ียวชาญดา้นการเงินของผูบ้ริหารสูงสุด มีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H5b  :   ความเช่ียวชาญดา้นการเงินของผูบ้ริหารสูงสุด มีความสมัพนัธ์กบั TSR 

3.2. สมมติฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นเครือข่ายทางสงัคมของผูบ้ริหารสูงสุด 

 H6a :   เครือข่ายทางการเมืองของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H6b :   เครือข่ายทางการเมืองของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 
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3.3. สมมติฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริหารสูงสุด  

H7a : ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H7b : ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H8a : สดัส่วนความเป็นเจา้ของของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั ROE 

H8b : สดัส่วนความเป็นเจา้ของของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์กบั TSR 

H9a : การเป็นสมาชิกในครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์ ROE 

H9b : การเป็นสมาชิกในครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูบ้ริหารสูงสุดมีความสมัพนัธ์ TSR 

 

4 แบบจาํลองงานวิจยั ผูศึ้กษาใชแ้บบจาํลองดงัต่อไปน้ีเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

 

𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡  = ∝0 + ∝1Gen + ∝2Age + ∝3Postgrad + ∝4Inter + ∝5Fin  

                     + ∝6PolCon + ∝7Tenure +  ∝8Own   +  ∝9FM  +  ∝10MktCap      

                     + 𝜀𝑖𝑡 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡  = ∝0 + ∝1Gen + ∝2Age + ∝3Postgrad + ∝4Inter + ∝5Fin  

                     + ∝6PolCon + ∝7Tenure +  ∝8Own   +  ∝9FM  +  ∝10MktCap  

                     + 𝜀𝑖𝑡 

 

โดยท่ีความหมายของตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมเป็นดงัน้ี 

ตวัแปร ตวัย่อ คําจาํกดัความ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ROE กาํไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราผลตอบแทนนกัลงทุน TSR การเปล่ียนแปลงราคาหุน้บวกเงินปันผล / ราคาหุน้ตน้งวด 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

เพศ Gen มีค่า = 1ถา้เป็นเพศชาย 

มีค่า = 0 ถา้เป็นเพศหญิง 

อาย ุ Age อายขุองผูบ้ริหารสูงสุด 

การศึกษา Postgrad มีค่า = 1 ถา้ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

มีค่า = 0 ถา้ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ Inter มีค่า = 1 ถา้ผูบ้ริหารจบการศึกษาจากต่างประเทศ 
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มีค่า = 0 ถา้ผูบ้ริหารไม่ไดจ้บการศึกษาจากต่างประเทศ 

ความเช่ียวชาญดา้นการเงิน Fin มีค่า = 1 ถ้าผูบ้ริหารมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินหรือ

เศรษฐศาสตร์ 

มีค่า = 0 ถา้ผูบ้ริหารไม่มีประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงินหรือ

เศรษฐศาสตร์ 

คุณลกัษณะของผู้บริหารด้านเครือข่ายทางสังคม 

เครือข่ายทางการเมือง PolCon มีค่า  = 1 ถ้าผู ้บริหารเป็นอดีตนักการเมือง ตํารวจ ทหาร 

ขา้ราชการ 

มีค่า = 0 ถา้ผูบ้ริหารไม่เคยเป็นนักการเมือง ตาํรวจ ทหาร 

ขา้ราชการ 

คุณลกัษณะของผู้บริหารด้านแรงจูงใจ 

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  Tenure จาํนวนปีตั้งแต่รับตาํแหน่ง 

สดัส่วนการเป็นเจา้ของ Own สัดส่วนของจํานวนหุ้นทั้ งหมดท่ีผู ้บริหารถือ / จํานวนหุ้น

ทั้งหมด 

การ เ ป็นตัวแทนสมาชิ กใน

ครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

FM มีค่า = 1 ถา้ผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

มีค่า = 0 ถา้ผูบ้ริหารไม่เก่ียวขอ้งกบัครอบครัวผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ตวัแปรควบคุม 

ขนาดของกิจการ Mkt cap มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด 
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3

ค่าคงที่ + (16.14)   (8.30)     * (7.06)     (0.54)     (0.68)     (0.48)     

เพศ (MALE) + (4.43)     ** (4.73)     ** (3.81)     ** (0.09)     (0.20)     (0.16)     

อายุ (AGE) + 0.13      (0.02)     (0.04)     (0.01)     ** (0.00) ** (0.00) **

การศึกษา (POSTGRAD) + 4.65      ** 0.20      0.02      (0.05)     (0.12)     ** (0.14)     **

ประสบการณในต่างประเทศ (INTER) + (6.31)     ** (3.97)     ** (4.43)     ** (0.14)     0.01      (0.02)     

ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน (FIN) + (0.21)     1.09      * 1.14      (0.02)     (0.04)     0.04      

เครือข่ายทางการเมือง (POLCON) + (5.66)     ** (0.09)     

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  (TENURE) + 0.07      (0.00)

สัดส่วนการเป็นเจ้าของ (OWN) + 12.49    ** 9.95      ** 0.48      0.80      *

การเป็นตัวแทนสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (FAM) + (1.03)     1.66      ** 2.35      ** 0.08      0.07      * 0.12      **

ขนาดมูลค่าตามราคาตลาดของกิจการ (LGMKTCAP) + 2.84      ** 2.84      ** 2.85      ** 0.13      * 0.13      ** 0.12      *

Durbin-Watson stat 0.98      1.08      1.08      2.28      2.21      2.22      

Adjusted R-squared 0.33      0.55      0.57      0.07      0.08      0.08      

F-statistic 13.48    50.70    62.89    2.94      4.66      5.00      

Prob (F-statistic) - - - 0.00 0.00 0.00

โดยที่เครื่องหมาย แสดงถึง :-

*  : มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

**  : มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01

 : ไม่มีตัวแปรใน Model

ตัวแปรอิสระ (คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด)

ตัวแปรควบคุม

สม
มุต

ิฐา
น ผลการทดสอบ TSRผลการทดสอบ ROE

 

สรุปผลการศึกษา 

งานศึกษาน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบของคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษทั โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงิน และรายงาน 56-1 ยอ้นหลงั 5 ปี ของกลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมี

สภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด 50 หลกัทรัพย์ (SET50 

Index) โดยแบ่งกลุ่มคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

คุณลกัษณะด้านเครือข่าย และคุณลกัษณะด้านแรงจูงใจ ตามทฤษฏี Upper echelons ทฤษฏี Resource 

dependency  และทฤษฏี Agency ตามลาํดบั  
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ผูศึ้กษาพบวา่งานศึกษาน้ีสนบัสนุนทฤษฏี Agency เน่ืองจาก พบวา่ความสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะดา้น

แรงใจเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนสมาชิกในครอบครัวมีผลในทิศทางเดียวกบัผลการดาํเนินงาน ซ่ึงอธิบายไดว้่า 

การเป็นสมาชิกในครอบครัวของผูถื้อหุ้นรายใหญ่นั้นจะสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลตอบแทนใหก้บับริษทั 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุด ดา้นอายุของผูบ้ริหารท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึน

อาจส่งผลกบัผลการดาํเนินงานในทิศทางตรงกนัขา้มกนัทั้งน้ี ตีความไดว้่า ผูบ้ริหารท่ีอายุนอ้ยมีแนวโนม้ท่ีจะ

ตดัสินใจใช้กลยุทธ์ท่ีความเส่ียงเพ่ือแสวงหาผลกาํไร ซ่ึงส่งผลให้ บริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีอายุน้อยจะมีการ

เจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน และสามารถทาํไรในอตัราท่ีสูงข้ึนโดยเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีช่วงอายุ

สูงกวา่  

ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร และประสบการณ์ในต่างประเทศ

ส่งผลในทิศทางตรงข้ามกับผลการดาํเนินงานทั้ งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและมี

ประสบการณ์ในต่างประเทศ สามารถรับความเส่ียงจากภาระหน้ีสินไดม้ากกว่า เป็นเหตุมีการใชจ่้ายการลงทุน

และการกูย้ืมเงินของ บริษทั ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนผูล้งทุนตํ่าลงเน่ืองจากภาระการจ่ายชาํระ

หน้ีสินของบริษทั 

โดยรวมแลว้งานศึกษาน้ีพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสูงสุดมีผลต่อผลการดาํเนินงานของกิจการ

เป็นไปตามทฤษฏี Upper echelons ซ่ึงแสดงวา่ ผูบ้ริหารมีผลโดยตรงต่อความสามารถของบริษทั และผูบ้ริหาร

ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับผลการดาํเนินงานในมิติท่ีแตกต่างกันออกไป  ถึงแมว้่างานศึกษาคร้ังน้ี

คุณลกัษณะดา้นเครือข่ายไม่ส่งผลท่ีเด่นชดักต็าม 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุด  ไดแ้ก่ เพศของผูบ้ริหารส่งผลเชิงลบต่ออตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดเพศชา มีผลการดาํเนินงานท่ีนอ้ยกว่าเพศหญิง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Eagly & Johnson (1990) ท่ียืนยนัว่าภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั

ผูบ้ริหารเพศหญิงบริหารงานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและในรายงานของ Catalyst (2004) ท่ีศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างใน  Fortune 500 พบว่าในทีมบริหารระดบัสูงท่ีมีตวัแทนของสตรีในสัดส่วนมากกว่าแสดงใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มบริษทัท่ีมีผูบ้ริหารเพศหญิงนอ้ยกว่าและ Ellis & Keys (2003) ท่ีพบว่า บริษทัใน  

Fortune 500 ท่ีส่งเสริมความหลากหลายทางดา้นเพศมีผลตอบแทนในเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญั 

ประสบการณ์ในต่างประเทศของผูบ้ริหาร ส่งผลเชิงลบต่อผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อาจเน่ืองมาจาก

ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหว่างประเทศ มีความมัน่ใจในความสามารถในการประเมินความเส่ียงและ
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ผลตอบแทนของการลงทุน ท่ีสามารถอธิบายไดจ้ากการศึกษาของ Herrmann & Datta (2002) ท่ีพบว่า CEO ท่ี

มีความรู้และความเช่ือมัน่ท่ีจะเขา้ใจวิธีการทาํธุรกิจในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลาย CEO ท่ีมีมุมมองใน

การทาํธุรกิจระหว่างประเทศ จะมีความมัน่ใจในการลงทุนและสามารถรับความเส่ียงทางการเงินมากข้ึน 

บริษทัท่ีมี CEO ซ่ึงมีประสบการณ์ในต่างประเทศอาจจะมีการใชจ่้ายการลงทุนและการกูย้ืมเงินของบริษทัท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงอาจทาํใหอ้ตัราผลตอบแทน ผูถื้อหุน้ตํ่าลงเน่ืองจากภาระการจ่ายชาํระหน้ีสินของบริษทั 

สาํหรับการเป็นสมาชิกของครอบครัวในผูถื้อหุน้รายใหญ่  มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ (ROE) อนัอาจเน่ืองจากการบริหารท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการมองโครงการในระยะ

สั้น ซ่ึงเป็นไปตามการศึกษาของ Stein (1989) และสอดคลอ้งกบัมุมมองของ  James (1999) ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า

การดาํเนินกิจการเป็นไปเพ่ือลูกหลานและคนภายในครอบครัวของผูบ้ริหารมกัจะมีวตัถุประสงค์ระยะยาว 

นอกจากน้ี งานของ Jensen (1986) และ DeAngelo & DeAngelo (1985) ยงัสนบัสนุนว่าการบริหารงานใน

รูปแบบของครอบครัวมีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อพฤติกรรมการบริหารท่ีมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ี 

สําหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณระหว่างคุณลกัษณะผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีต่ออตัรา

ผลตอบแทนผูล้งทุน (TSR) พบวา่ 

ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุด ไดแ้ก่ อายุของผูบ้ริหารท่ีมากข้ึนส่งผลเชิงลบต่อ

อตัราผลตอบแทนผูล้งทุน (TSR) ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารท่ีมีอายุมากจะมีความสามารถในการสร้างอตัรา

ผลตอบแทนใหก้บันกัลงทุนนอ้ยกว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายุนอ้ยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Forbes (2005),  

Kovalchik, Camerer, Grether, Plott, & Allman (2005), Taylor (1975) ซ่ึงเป็นงานศึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีแสดงให้

ทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีช่วงอายุนอ้ยมกัมีความทะเยอทะยานมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีช่วงอายุสูงกว่าซ่ึงมีผลต่อการ

ตดัสินใจกาํหนดกลยุทธ์ของบริษทัสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Hambrick & Mason, 1984 ท่ีพบว่าผูบ้ริหารท่ี

อายุน้อยจะตดัสินใจใช้กลยุทธ์ท่ีความเส่ียงเพ่ือแสวงหาผลกาํไรซ่ึงส่งผลให้บริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีอายุน้อย 

สามารถสร้างความเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึนใหก้บับริษทัและสามารถทาํกาํไรในอตัราท่ีสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรมโดยเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีช่วงอายสูุงกวา่  

นอกจากน้ี งานศึกษาของ Carlsson & Karlsson, 1970 พบว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายุมากกว่าส่วนมากจะ

ถือตราสารทางการเงินของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งและการใหค้วามสาํคญัในอาชีพมีมากข้ึนดงันั้นผูบ้ริหารมกั

ตดัสินใชก้ลยทุธ์เพ่ือหลีกเล่ียง ซ่ึงเป็นผลใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่ผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 

สําหรับระดับการศึกษาของผู ้บริหารสูงสุดส่งผลเชิงลบต่อผลตอบแทนผูล้งทุน โดยจาก

การศึกษาของ Finkelstein & Hambrick (1996)  พบว่าผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนสามารถรับ

ความเส่ียงได้มากข้ึน นอกจากน้ี จากการทดสอบค่าสมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พบว่าระดับการศึกษามี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรดา้นประสบการณ์ในต่างประเทศในระดบัปานกลางและจากการศึกษาของ  

ฐิติมา สิทธิพงษพ์านิชและพิรุณา (พลศิริ) ไบโลวสั (2555) ท่ีสรุปวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาโท
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และปริญญาเอกเลือกท่ีก่อหน้ีในระดบัสูง ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน สามารถรับความเส่ียง

จากภาระหน้ีสินไดม้ากกว่า เป็นเหตุมีการใชจ่้ายการลงทุนและการกูย้ืมเงินของ บริษทัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจทาํให้

อตัราผลตอบแทนผูล้งทุนตํ่าลงเน่ืองจากภาระการจ่ายชาํระหน้ีสินของบริษทั สําหรับการเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวในผูถื้อหุ้นรายใหญ่  มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูล้งทุน (TSR) เช่นเดียวกบัการทดสอบ

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) โดยรวมแลว้งานศึกษาน้ีพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

สูงสุดมีผลต่อผลการดาํเนินงานของกิจการเป็นไปตามทฤษฏี Upper echelons ซ่ึงแสดงว่าคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสูงสุดมีผลโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน SET50 ควรพิจารณาคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารสูงสุดดว้ย เน่ืองจากคุณลกัษณะหลายดา้นของผูบ้ริหารสูงสุดมีผลต่อการบริหารงานและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงจะสะท้อนในราคาหุ้นในของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใช้วดัผล

ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

สาํหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรพิจารณาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่าน

อ่ืนในทีมผูบ้ริหารดว้ย เน่ืองจากประสิทธิภาพของการบริหารไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) เพียงคน

เดียว คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่านอ่ืนอาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานเช่นกนั นอกจากน้ี ผูท่ี้สนใจอาจจะศึกษา

บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมดซ่ึงรวมถึงกลุ่มตลาดเอม็ เอ ไอ (MAI) ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดของกิจการ

ขนาดกลางดว้ย 
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 1. แผนผงัแบบท่ี 1. แผนผงัเด่ียว  

 2. แผนผงัแบบท่ี 2. แผนผงักลุ่มอาคาร   

 3. แผนผงัแบบท่ี 3. แผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกนั   

 แผนผงัทั้ง 3 มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัและมีพฒันาการร่วมกนัเป็นลาํดบัมา โดยพบวา่แผนผงั

แบบท่ี 1 และแผนผงัแบบท่ี 2 น่าจะเป็นแผนผงัของโบราณสถานตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณเวียงเชียง

แสน เวียงเชียงแสนนอ้ย และเวียงเชียงเม่ียง ตั้งแต่ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาแลว้ และเป็นแผนผงัท่ีมี

อยูต่ลอดมาจนกระทัง่เมืองโบราณท่ีศึกษาถูกท้ิงร้างไป  

ส่วนแผนผงัแบบท่ี 3 เป็นแผนผงัท่ีเกิดจากการต่อเติมหรือมีพฒันาการมาจากแผนผงัแบบท่ี 1 

และแผนผงัแบบท่ี 2 ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนท่ีโบราณสถานและเมืองโบราณดงักล่าวจะถูกท้ิง

ร้างไปหลงัจากสงครามท่ีเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2347  
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โบราณในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน เวียงเชียงแสนนอ้ย เวียงเชียงเม่ียง หลกัฐานจากโบราณสถาน" ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปี

การศึกษา 2556 
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Abstract 
 Plans of the monument  in Wiang Chiang Saen, Wiag Chiang Saen Noi, 
Wiang Chiang Miang, Chiang Saen district, Chiang Rai province, in the last period 
before to the desolation, can be divided into 3 plans 
 Plan 1.  Single 
 Plan 2.  Building group 
 Plan 3.  Building group has the corridor 
 All plan has the concernment is related and have a common developmental 
sequence. It was found that the plan type 1 and type 2 probability layouts early in the 
ancient cities of Wiang Chiang Saen, Wiag Chiang Saen Noi and Wiang Chiang Miang, 
from approximately 14th- 15th century A.D. onwards, and a plan type with all along, until 
the ancient cities was desolation. 
 The Plan Type 3 is caused by expansion or developed from plan type 1 and 
type 2, around 17th-18th century A.D., before the monument and ancient city will be 
desolation after the war at Chiang Saen in 1804 A.D.. 

 

Key Word (s):  Chiang Saen, Chiang Saen Noi, Chiang Miang, Monument. 
 

บทนํา 

เมืองโบราณเวียงเชียงแสน เวียงเชียงแสนนอ้ย และเวียงเชียงเม่ียง เป็นเมืองโบราณท่ีมีคูนํ้ า 

กาํแพงเมืองก่ออิฐ/คนัดิน ลอ้มรอบ ตั้งห่างกนัราว 5-10 กิโลเมตรริมฝ่ังดา้นขวาของแม่นํ้าโขง จากหลกัฐาน

ทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมท่ีพบในปัจจุบนัเมืองโบราณดงักล่าวน่าจะมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็น

ตน้มา1  

เมืองโบราณดงักล่าวพบโบราณสถานร้างเป็นวดัในพทุธศาสนา 119 แห่ง กระจายอยูท่ ัว่ไปทั้ง

ดา้นนอกและในกาํแพงเมือง/คนัดิน ซ่ึงส่วนใหญ่ทาํการขดุคน้ขดุแต่งและบูรณะแลว้ โดยในจาํนวนนั้นมี

โบราณสถานร้าง 46 แห่ง แบ่งเป็น โบราณสถานจากเมืองโบราณเวียงเชียงแสน  34 แห่ง เมืองโบราณเวียง

เชียงแสนนอ้ย 11 แห่ง และเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง 1 แห่ง ท่ีพบรายงานการขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดี

และอาคารส่ิงปลูกสร้างอนัเป็นองคป์ระกอบภายในโบราณสถานท่ีสามารถนาํมาศึกษาได ้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบแผนผงัและพฒันาการของโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน เวียง

เชียงแสนนอ้ย และเวียงเชียงเม่ียง 
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วธีิการวจิัย 

 ดาํเนินการโดยวิธีการทางโบราณคดี คือ 

 1. รวบรวมหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี 

           1.1 รวบรวมรายงานการขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดีของโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา 

            1.2 รวบรวมหลกัฐานจากจารึก ในพื้นท่ีเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา  

           1.3 เอกสารทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่  ตาํนาน พงศาวดาร 

 2. การสาํรวจโบราณสถานในเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา 

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหลกัฐานเอกสาร การสาํรวจ และขดุคน้ทางโบราณดคี 

 4. สรุปผลการศึกษาพร้อมขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตท่ีเป็นประโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ 

 5. นาํเสนอผลงาน 

 

ผลการวจิัย 

หลกัฐานจากการขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดีโดยสาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

โบราณสถานทั้ง 46 แห่ง พบการจดัวางอาคารส่ิงปลูกสร้างภายในโบราณสถาน อนั เป็น สภาพของ

โบราณสถานในสมยัสุดทา้ยก่อนท่ีจะถูกท้ิงร้างไป มีรูปแบบการจดัวางแผนผงัแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มแผนผงั คือ  

  1. แผนผงัแบบท่ี 1. แผนผงัเด่ียว 

  2. แผนผงัแบบท่ี 2. แผนผงักลุ่มอาคาร 

  3. แผนผงัแบบท่ี 3. แผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกนั   

1. แผนผงัแบบที ่1. แผนผงัเดีย่ว 

 พบจาํนวน 10 แห่ง จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสน 5 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานหมายเลข 12, 

โบราณสถานวดัอุดม, โบราณสถานวดัมหาธาตุ,โบราณสถานวดัออ้มแกว้,โบราณสถานวดับุญยนื  

จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย  5 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานบา้นสบกก(นอกเมือง), 

โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 16,โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศเหนือ, 

โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศใต้  โดยไม่พบแผนผงัน้ีในเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียงน้ี    

ลกัษณะเฉพาะของแผนผงัแบบน้ี คือ พบการสร้างอาคารสาํคญัเพียง 2 หลงั คือ เจดียห์รือมณฑป

ประธาน และวิหารเป็นอาคารหลกัของโบราณสถานเท่านั้นและมกัเป็นโบราณสถานขนาดเลก็ ส่วนใหญ่สร้าง 

_________________________ 
1 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทาง

โบราณคดแีละเอกสารทางประวตัศิาสตร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 28-29. 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2329 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

ตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก มีเพียงโบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสน

นอ้ยเท่านั้นท่ีสร้างตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้

 
โบราณสถานวดัออ้มแกว้  ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน                                

 

 
โบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย 

แผนผงัท่ี 1 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 1 แผนผงัเด่ียว 

จากการขดุคน้ขดุแต่งพบหลกัฐานวา่โบราณสถานในแผนผงั ท่ี 1 ทั้งหมด มีรูปแบบการวาง

แผนผงัลกัษณะดงักล่าวตั้งแต่สมยัแรกสร้างจนถูกท้ิงร้างไปโดยพบการขยายต่อเติมส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ภายในโบราณสถานบางแห่งเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น แต่ยงัคงแผนผงัรูปแบบเดิมตลอดอายกุารใชง้าน  

โดยพบหลกัฐานท่ีสนันิษฐานไดว้า่แผนผงัแบบท่ี 1 น่าจะเป็นแผนผงัในการสร้างโบราณสถาน

มาตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณดงักล่าว  ในราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 และแผนผงัดงักล่าวน่าจะมีอยูต่ลอด

มาจนกระทั้งเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษาถูกท้ิงร้างไป ดงัหลกัฐานจาก  

          1. โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศใต)้ ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย พบ

หลกัฐานสนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานดงักล่าวน่าจะมีลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 1 มาตั้งแต่แรกสร้างจนถูกท้ิงร้าง

ไป แมไ้ม่พบรายงานการขดุแต่งกต็าม ดงัพบหลกัฐานเพียงเจดียป์ระธานและวิหารภายในโบราณสถานเท่านั้น

โดยไม่พบการสร้างอาคารอ่ืนใดโดยรอบในรัศมี 50 เมตร ส่วนดา้นอายสุมยันั้นพบหลกัฐานจากเจดียป์ระธาน

ของโบราณสถานดงักล่าวมีรูปแบบใกลเ้คียงศิลปะพกุามของพม่ามากแต่ไม่น่าจะเก่าเกินกวา่พทุธศตวรรษท่ี 

19 โดยน่าจะสร้างในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 202 นั้น 

           สอดคลอ้งกบัหลกัฐานจากการขดุคน้ทางโบราณคดีในบริเวณโบราณสถาน ปีงบประมาณ 

2552 พบหลกัฐานการเขา้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีแห่งน้ีในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มาเช่นกนั3  เช่นเดียวกบั  

________________________________ 
2  ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทาง

โบราณคดแีละเอกสารทางประวตัศิาสตร์, 37-57. 
3 กรมศิลปากร,  รายงานการขุดค้นทางโบราณคดแีหล่งโบราณคดเีวยีงเชียงแสนน้อย วดัพระธาตุ

สองพีน้่อง ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2552), 86. (อดัสาํเนา) 
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หลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาหริภุณชยัท่ีสนันิษฐานวา่น่าจะมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17-18 จากการขดุแต่ง

โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว(นอกเมือง), 4 โบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ), โบราณสถานหมายเลข 17(

ทิศใต)้5 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย  

          2. หลกัฐานจากรูปแบบมณฑปประธานของโบราณสถานวดัมหาธาตุ ในเมืองโบราณเวียง

เชียงแสน หรือโบราณสถานหมายเลข 16, โบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน

นอ้ยซ่ึงสนันิษฐานวา่น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากสุโขทยัศรีสชันาลยัหลงัจากการเผยแพร่ศาสนา นิกายสวนดอก

ของพระสุมนเถรราว พ.ศ. 1913 เป็นตน้มา โบราณสถานดงักล่าวมีแผนผงัแบบท่ี 1 ตลอดอายสุมยัการใชง้าน  

          3. หลกัฐานจากช้ินส่วนภาชนะดินเผาสมยัราชวงศห์ยวน(พ.ศ. 1814-1911) ราชวงศห์มิง

(พ.ศ.1911-2187)6 จากโบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนท่ีพบหลกัฐานจากการขดุแต่ง

สนันิษฐานวา่โบราณสถานน้ีในสมยัแรกสร้างมีแผนผงัแบบท่ี 1 มาก่อน 

2. แผนผงัแบบที ่2. แผนผงักลุ่มอาคาร  

พบจาํนวน 15 แห่ง จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสน 11 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัจอมหมอก

(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 1(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 2(นอกเมือง), 

โบราณสถานหมายเลข 8(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 10(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 11(นอก

เมือง), โบราณสถานหมายเลข 16, โบราณสถานหมายเลข 17, โบราณสถานหมายเลข 27, โบราณสถานวดั

ควา้ง, โบราณสถานวดัป่างวัเชียง  

จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย  3 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานหมายเลข 18,โบราณสถาน

หมายเลข 19, โบราณสถานหมายเลข 20 และจากเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง 1 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานวดั

พระธาตุภูเขา้                         

________________________________ 
 4 กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคด ีโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมือง

ประวตัศิาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที ่10 วดัธาตุเขยีว บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.

เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 75. (อดัสาํเนา) 
 5 กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสนน้อย อ.

เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 127. (อดัสาํเนา) 
 6 กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งวดัมหาโพธ์ิ โครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์ 

ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548),ไม่ปรากฏเลขหนา้. (อดัสาํเนา) 
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ลกัษณะเฉพาะของแผนผงัแบบน้ีคือ พบการสร้างเจดีย/์มณฑปประธาน, วิหาร/อุโบสถ ใน

ตาํแหน่งอาคารหลกัของโบราณสถาน และมีการสร้างอาคารขนาดรอง เช่น เจดียร์าย, อาคารผงัรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ประกอบภายในโบราณสถาน   

โบราณสถานในแผนผงัแบบท่ี 2 มีอาคารส่ิงปลูกสร้างมากกวา่แผนผงัแบบท่ี 1 แต่มีขนาดไม่

ใหญ่โตนกัอาจจดัใหเ้ป็นโบราณสถานขนาดกลางได ้ ส่วนใหญ่สร้างตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก 

มีเพียงโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนเท่านั้นท่ีสร้างตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้

 

 
โบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเวยีงเชียงแสน 

 

 

โบราณสถานวดัพระธาตุดอยภูเข้า ในเมืองโบราณเวยีงเชียงเมี่ยง 

แผนผงัท่ี 2 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 2 แผนผงักลุ่มอาคาร 

จากการขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถานท่ีมีลกัษณะตามแผนผงัแบบท่ี 2 พบหลกัฐานวา่แผนผงั

ดงักล่าวเกิดจากการสร้างโบราณสถานในลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 2 ตั้งแต่แรกสร้าง และเกิดจากการปรับเปล่ียน

แผนผงัแบบอ่ืนมาเป็นแผนผงัแบบท่ี 2   ดงัหลกัฐานจาก 

           1. โบราณสถานวดัป่าสกั นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสน จากรูปแบบเจดียป์ระธานอายุ

ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 207 และหลกัฐานจากการขดุตรวจขดุแต่งพบวา่ในสมยัแรก

สร้างโบราณสถานน้ีน่าจะมีการสร้างเจดียป์ระธาน , วิหาร, อาคารหมายเลข 3(อาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้) ข้ึน

พร้อมกนัในลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 2 ตั้งแต่แรกสร้าง 

           2. โบราณสถานวดัพระธาตุภูเขา้ ในเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง พบหลกัฐานการสร้างเจดีย์

ประธาน, มณฑป และสร้างเจดียร์ายโดยรอบพร้อมกนัในลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 2 ตั้งแต่สมยัแรกสร้าง 

นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาหริภุญชยั, ช้ินส่วนภาชนะดินเผาแหล่งเตาสนักาํแพง ช้ินส่วนภาชนะจีน 

______________________________ 
7 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทาง

โบราณคดแีละเอกสารทางประวตัศิาสตร์, 37-57. 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2332 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



สมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) หรือหลกัฐานจากรูปแบบเจดียร์ายหมายเลข 4 ตกแต่งฐานบวัลูกฟักและ

รูปแบบการสร้างมณฑปท่ีแสดงอิทธิพลสุโขทยัศรีสชันาลยัท่ีน่าจะมีข้ึนหลงัการรับพทุธศาสนาจากสุโขทยัใน

สมยัพญากือนา พ.ศ. 1913 โบราณสถานแห่งน้ีน่าจะมีอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19-208 แลว้  

ส่วนหลกัฐานโบราณสถานในแผนผงัแบบท่ี 2 ท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนแผนผงัแบบอ่ืนมาเป็น

แผนผงัแบบท่ี 2  พบหลกัฐานจากจากโบราณสถานหมายเลข 27 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน จากการขดุแต่ง

พบวา่เดิมโบราณสถานมีเพียง เจดียป์ระธาน และวิหารตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 1 มาก่อน ต่อมามีการปรับ

ถมพื้นท่ีและสร้างอุโบสถขนาดเลก็ และอาคาร(ไม่ทราบรูปทรง)เพิ่มเติม จนโบราณสถานปรับเปล่ียนแผนผงั

เป็นแผนผงัแบบท่ี 2  จากการขดุแต่งพบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสนันิษฐานวา่โบราณสถานหมายเลข 27 

ในสมยัแรกสร้างมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 และจากช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน เวียงกาหลง 

สนักาํแพงท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20, ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187)9  

นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานท่ีสนันิษฐานไดว้า่แผนผงัแบบท่ี 2  น่าจะเป็นรูปแบบแผนผงัท่ีมีการ

สร้างข้ึนเป็นลาํดบัตลอดมา  ดงัพบหลกัฐานจากโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน 

พบวา่โบราณสถานน้ีไม่พบการต่อเติมและพบวา่น่าจะสร้างอาคารต่าง ๆ พร้อมกนัในคราวเดียวตามลกัษณะ

แผนผงัแบบท่ี 2 ตั้งแต่แรกสร้างจนท้ิงร้างไป โดยสนันิษฐานวา่โบราณสถานน้ีน่าจะสร้างข้ึนราวพทุธศตวรรษ

ท่ี 21-22 จากหลกัฐานเศียรพระพทุธรูปหินทราย สกลุช่างพะเยา อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 และช้ินส่วน

ภาชนะจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187)10  เช่นเดียวกบัหลกัฐานจากโบราณสถานท่ีจดัอยูใ่นแผนผงัแบบ

ท่ี 2 ท่ีเหลือ ซ่ึงไม่พบหลกัฐานชดัเจนมากพอท่ีจะสนันิษฐานถึงลาํดบัพฒันาการของแผนผงัได ้ โบราณวตัถุท่ี

พบจากการขดุคน้ขดุแต่งมกัพบเป็น ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน เวียงกาหลง สนักาํแพงท่ีมีอายุ

ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-

2454) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาํใหส้นันิษฐานวา่โบราณสถานดงักล่าวน่าจะมีอายสุมยัการสร้างตั้งแต่ราวพทุธ

ศตวรรษท่ี 21-22 เป็นตน้มาและน่าจะมีแผนผงัแบบท่ี 2 ตลอดมาจนท้ิงร้างไป 

______________________________ 
8 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พรอนนัทก่์อสร้าง, รายงานการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะวดัพระธาตุภูเข้า อ . 

เชียงแสน จ. เชียงราย (ม.ป.ท. : สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่, 2545), 38,60,85. 
 9 กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดโีครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์

เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที ่4 วดัร้างหมายเลข 27 ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกั

ศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 59. (อดัสาํเนา) 
 10  กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อาํเภอเชียงแสน 

จังหวดัเชียงราย, เชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 52-53. (อดัสาํเนา) 
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3. แผนผงัแบบที ่3. แผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดนิเช่ือมต่อกนั   

พบจาํนวน 15 แห่ง จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสน 13 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานหมายเลข 1 

(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 7(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 13(นอกเมือง), โบราณสถานวดัสบ

เก๋ียง(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 23, โบราณสถานหมายเลข 26,โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ, 

โบราณสถานวดัสงัฆาแกว้ดอนทนั, โบราณสถานวดัเสาเค่ียน, โบราณสถานวดัร้อยขอ้, โบราณสถานวดัมหา

อาราม, โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง, โบราณสถานวดัอโศก-ชา้งคํ้า      

จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) 

และโบราณสถานหมายเลข 21  

ลกัษณะเฉพาะของแผนผงัแบบน้ี คือ  พบการสร้างอาคารหลกัของโบราณสถาน 3 หลงั ไดแ้ก่ 

เจดียป์ระธาน, วิหาร/อุโบสถ  และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ "  โดย วิหารหรือ

อุโบสถ และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ " จะมีทางเดินยกพื้น ก่ออิฐเช่ือมต่อกนั

เสมอ   โดย โบราณสถานบางแห่งพบการสร้างอาคารขนาดรอง เช่น อุโบสถขนาดเลก็, อาคารผงัรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ประกอบภายในโบราณสถาน  โบราณสถานในแผนผงัน้ีส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานขนาดกลาง

ถึงขนาดใหญ่       

 

 
โบราณสถานวดัเจดย์ีหลวง ในเมืองโบราณเวยีงเชียงแสน 

 

 
โบราณสถานหมายเลข 26 ในเมืองโบราณเวยีงเชียงแสน 

แผนผงัท่ี 3 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 แผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกนั 

แนวแกนทิศนั้น พบวา่อาคารหลกัของโบราณสถาน อนัไดแ้ก่  เจดียป์ระธาน, วิหารหรืออุโบสถ 

จะสร้างตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมี " อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ " 

ตั้งเช่ือมต่ออยูด่า้นขา้งทางทิศเหนือหรือทิศใตเ้ป็นส่วนใหญ่  มีเพียงโบราณสถานหมายเลข 21 ในเมืองโบราณ

เวียงเชียงแสนนอ้ยเท่านั้นท่ี เจดียป์ระธานและวิหาร สร้างตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้โดยมี " อาคารมี

ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ " ตั้งเช่ือมต่ออยูด่า้นขา้งทางทิศตะวนัตก โดยหนัหนา้อาคารไป
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ทางทิศเหนือ ส่วนอาคารขนาดรองอ่ืน ๆ พบสร้างทั้งในแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และแนวแกนทิศ

เหนือ-ทิศใต ้

จากการขดุคน้ขดุแต่งพบหลกัฐานวา่โบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 ลว้นเคยมีแผนผงั

ตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 1 หรือแผนผงัแบบท่ี 2 มาก่อนช่วงระยะเวลาหน่ึงทั้งส้ิน ดงัหลกัฐานจาก

โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 7(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 13(นอก

เมือง), โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ, โบราณสถานวดัร้อยขอ้, โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง จากเมืองโบราณเวียง

เชียงแสนและโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ), โบราณสถานหมายเลข 21 ในเมืองโบราณเวียง

เชียงแสนนอ้ย เป็นตน้ 

หลงัจากนั้นในช่วงสมยัทา้ย ๆ ก่อนท่ีโบราณสถานจะถูกท้ิงร้างไป พบหลกัฐานการปรับปรุง

อาคารเดิม, สร้างอาคารข้ึนใหม่พร้อมกบัสร้างทางเดินยกพื้นเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถหลกัของ

โบราณสถาน หรือสร้างทางเดินยกพื้นทอดยาวจากฐานดา้นขา้งวิหารมาเช่ือมต่อกบั "อาคารแบ่งหลายหอ้ง" 

หรือ "หมู่อาคาร" ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งวิหารหลกัของโบราณสถานท่ี สร้างหรือต่อเติมไวแ้ลว้ แต่เดิม จนทาํให้

อาคารนั้นมีลกัษณะเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ" และทาํใหแ้ผนผงัของ

โบราณสถานนั้น ๆ ปรับเปล่ียนเป็นแผนผงัแบบท่ี 3 ในท่ีสุด ดงัหลกัฐานท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถานใน

ลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 ทั้งหมด ซ่ึงสนันิษฐานวา่น่าจะมีข้ึนราวพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนท่ีเมืองโบราณทั้ง 3 

จะถูกท้ิงร้างไปหลงัจากสงครามปี พ.ศ. 2347  ดงัหลงัฐานจาก 

           1. จากเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454) พบ

วางปะปนกนัภายใน  "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ " ของโบราณสถานวดัสบเก๋ียง 

นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสน เช่นเดียวกบัช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศพม่า  ซ่ึงพบใน

บริเวณอาคารหมายเลข 1 ดงักล่าวเช่นกนั11 

          2. โบราณวตัถุจากโบราณสถานหมายเลข 13 นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสน พบอิฐมีจารึก

อกัษรฝักขามรูปแบบอกัษรมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 21-22 และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจีนสมยัราชวงศห์มิง

(พ.ศ. 1911-2187), ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454)12 ในบริเวณ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/

อุโบสถ" เช่นกนั 

____________________________ 
11 กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวดัสบเกีย๋ง(โบราณ สถานกลุ่มที ่1) 

ตาํบลเวยีงอาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 66. (อดัสาํเนา) 
 12 กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 13 ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงแสน 

จังหวดัเชียงราย (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 185-186. (อดัสาํเนา) 
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           3.  รูปแบบเจดียป์ระธานท่ีสนันิษฐานวา่มีอายรุาวกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 2113 จาก

เจดียป์ระธาน(องคน์อก)โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง), โบราณสถานวดัสบเก๋ียง(นอกเมือง), 

โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน และโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ), 

โบราณสถานหมายเลข 21 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย และรูปแบบเจดียป์ระธานอายรุาวปลายพทุธ

ศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 2214 ของโบราณสถานวดัร้อยขอ้ ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสน ซ่ึงพบ

หลกัฐานวา่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ " ลว้นสร้างข้ึนในสมยัสุดทา้ยของการต่อ

เติมโบราณสถานทั้งส้ิน 

นอกจากโบราณสถานตามแผนผงัท่ีกล่าวมาแลว้  จะพบโบราณสถานอีก 6 แห่ง คือโบราณสถาน

จากเมืองโบราณเวียงเชียงแสน 5 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัป่าแดง(นอกเมือง), โบราณสถานวดัป่าสกั(นอก

เมือง), โบราณสถานวดัอาทิตน้แกว้, โบราณสถานวดับา้นร้อง,โบราณสถานวดัสวสัดี  และจากเมืองโบราณ

เวียงเชียงแสนนอ้ย 1 แห่ง ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัธาตุเขียว(นอกเมือง)   

มีลกัษณะการสร้างส่ิงปลูกสร้างและองคป์ระกอบภายในโบราณสถานคลา้ยกบัโบราณสถานตาม

แผนผงัแบบท่ี 3 กล่าวคือ  พบการสร้างเจดียห์รือมณฑปประธาน, วิหาร/อุโบสถ ในตาํแหน่งอาคารหลกัของ

โบราณสถาน และ พบหลกัฐานการสร้างทางเดินยกพื้นทอดยาวจาก ออกจากฐานดา้นขา้งอาคารหลกัของของ

โบราณสถานดงักล่าว  เพียง แต่ทางเดินยกพื้นนั้นทอดยาวออกไปแลว้ขาดหายไปหรือไม่สามารถขดุคน้ต่อไป

ไดเ้น่ืองจากทางเดินยกพื้นดงักล่าวทอดยาวเขา้ไปในพื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของเอกชนหรือมีส่ิงปลูกสร้างใน

ปัจจุบนัสร้างทบัอยู ่ทั้งน้ีโบราณสถานบางแห่งพบการสร้างอาคารขนาดรอง เช่น อุโบสถขนาดเลก็, อาคารผงั

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ประกอบ  

จากหลกัฐานดงักล่าวพบวา่องคป์ระกอบภายในโบราณสถานทั้ง 6 แห่ง มีการสร้างและจดัวาง

อาคารส่ิงปลูกสร้างภายในโบราณสถานคลา้ยกบัแผนผงัแบบท่ี 3 เพียงแต่พบอาคารในแผนผงัไม่ครบสมบูรณ์

หรือไม่สามารถขดุคน้ต่อไปได ้ หรืออาจจะกล่าววา่ เพียงแต่ไม่พบหลกัฐานของ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั

ฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ" เหมือนกบัแผนผงัแบบท่ี 3. เท่านั้น  

หลงัจากการขดุแต่งพบหลกัฐานวา่โบราณสถานตามลกัษณะ น้ี เดิมน่าจะมีลกัษณะตามแผนผงั

แบบท่ี 1 หรือแผนผงัแบบท่ี 2 มาก่อนเช่นเดียวกบัแผนผงัแบบท่ี 3 ดงัพบหลกัฐานจาก  โบราณสถานวดัป่าสกั 

นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสน จากการขดุคน้ขดุแต่งพบวา่โบราณสถานมีลกัษณะตามแผนผงัแบบท่ี 2 ตั้งแต่ 

____________________________ 
 13ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทาง

โบราณคดแีละเอกสารทางประวตัศิาสตร์, 110-128, 276-277,312-314. 
14เร่ืองเดียวกนั, 128-135. 
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แรกสร้าง ต่อมาพบหลกัฐานการต่อเติมและสร้างอาคารต่าง ๆ โดยในการต่อเติมอุโบสถหลกัของ

โบราณสถานในสมยัสุดทา้ยพบหลกัฐานการสร้างทางเดินยกพื้นทอดยาวออกจากฐานดา้นหนา้และดา้นขา้ง

ของอุโบสถนั้น  ส่วนโบราณสถานท่ีเหลือ พบหลกัฐานการบูรณะต่อเติมวิหาร/อุโบสถ หลกัของโบราณสถาน

มาแลว้อยา่งนอ้ย 1-2 คร้ัง และมกัจะพบเสมอวา่ทางเดินยกพื้นดงักล่าวมกั สร้างทอดยาวออกจากฐานวิหาร/

อุโบสถท่ีขยายต่อเติมแลว้ในสมยัสุดทา้ยก่อนท้ิงร้างไป 

 

 

 
 

โบราณสถานวดัอาทิต้นแก้ว ในเมืองโบราณเวยีงเชียงแสน 

 

 
โบราณสถานวดัธาตุเขยีว นอกเมืองโบราณเวยีงเชียงแสนน้อย 

แผนผงัท่ี 4 โบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 4 แผนผงัคลา้ยแผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกนั 

จากหลกัฐานดงักล่าว อาจสนันิษฐานได้วา่โบราณสถาน ทั้ง 6 แห่ง ส่วนหน่ึงน่า จะเคยมีแผนผงั

ตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 1 หรือแผนผงัแบบท่ี  2 มาก่อน ไม่แตกต่างจากโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงั

แบบท่ี 3 เท่าใดนกั  และยงัพบวา่ "ทางเดินยกพื้นทอดยาวจากฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถหลกัของ

โบราณสถาน" นั้น เกิดข้ึนในช่วงสมยัทา้ย ๆ ของลาํดบัการต่อเติมโบราณสถานก่อนถูกท้ิงร้างไปเช่น เดียวกนั

กบัการปรากฏข้ึนของทางเดินยกพื้นในแผนผงัแบบท่ี 3  

จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจตั้งขอ้ สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานทั้ง 6 แห่ง บางส่วนหรือทั้งหมด

ในสมยัสุดทา้ยก่อนถูกท้ิงร้างไป อาจเป็นมีแผนผงัเดียวกนักบัโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 ก็

เป็นได ้เพียงแต่ไม่พบอาคารหรือองคป์ระกอบแผนผงัครบถว้น สมบูรณ์ หรือไม่พบ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ

กบัฐานดา้นขา้งวิหาร/อุโบสถ"  เหมือนกบัโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 เท่านั้น ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทาํ

การขดุคน้เพิ่มเติมต่อไปเพื่อหาหลกัฐานวา่รูปแบบแผนผงัในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานทั้ง 6 แห่ง มี

ลกัษณะตามแผนผงัแบบท่ี 3 หรือไม่ ซ่ึงถา้หากเป็นแผนผงัเดียวกนั การปรับเปล่ียนแผนผงักอ็าจจะอยูใ่นช่วง

ราวพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนเมืองโบราณทั้ง 3 จะถูกท้ิงร้างไปหลงัสงครามปี พ.ศ. 2347 เช่นเดียวกบัการ

เกิดข้ึนของแผนผงัแบบท่ี 3 เช่นกนั   
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อภปิรายผล 

จากหลกัฐานทั้งหมดอาจกล่าวไดว้า่ แผนผงัทั้ง 3 แผนผงัมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัและมี

พฒันาการร่วมกนัเป็นลาํดบัมา โดยจะพบวา่แผนผงัแบบท่ี 1 และแผนผงัแบบท่ี 2 น่าจะเป็นแผนผงัของ

โบราณสถานตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณเวียงเชียงแสน เวียงเชียงแสนนอ้ย และเวียงเชียงเม่ียงตั้งแต่ราว

พทุธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาแลว้และน่าจะเป็นแผนผงัท่ีมีอยูต่ลอดมาจนกระทั้งเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา

ถูกท้ิงร้างไป  

ส่วนแผนผงัแบบท่ี 3 นั้นพบหลกัฐานท่ีสนันิษฐานไดว้า่เป็นแผนผงัท่ีเกิดจากการต่อเติมหรือมี

พฒันาการมาจากแผนผงัแบบท่ี 1 และแผนผงัแบบท่ี 2 โดยสนันิษฐานวา่น่าจะเร่ิมมีข้ึนในช่วงราวพทุธ

ศตวรรษท่ี 22-23 ในช่วงราว 200 ปีหลงัของเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา ก่อนท่ี

โบราณสถานและเมืองโบราณดงักล่าวจะถูกท้ิงร้างไปหลงัจากสงครามท่ีเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2347  

โดยจะพบวา่เมืองโบราณเวียงเชียงแสนและเวียงเชียงแสนนอ้ย พบแผนผงัแบบท่ี 1, 2, 3  คละกนั

ไป ส่วนเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง พบแผนผงัของโบราณสถาน 1 รูปแบบ คือ แผนผงัแบบท่ี 2 แผนผงักลุ่ม

อาคารเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง พบโบราณสถานไม่มากนกัและพบโบราณ

สถานท่ีมีหลกัฐานท่ีจะศึกษาไดเ้พียงแห่งเดียวคือ โบราณสถานวดัพระธาตุภูเขา้เท่านั้น    

ดงันั้นจากหลกัฐานทั้งหมดท่ีกล่าวมาอาจจะสนันิษฐานไดว้า่แผนผงัโบราณสถานของเมือง

โบราณเวียงเชียงแสนและเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย ก่อนท่ีจะถูกท้ิงร้างไป น่าจะมีรูปแบบการสร้าง

โบราณสถานอยา่งนอ้ย 3 แผนผงัดว้ยกนั  คือ  

 1. แผนผงัแบบท่ี 1. แผนผงัเด่ียว 

 2. แผนผงัแบบท่ี 2. แผนผงักลุ่มอาคาร  

 3. แผนผงัแบบท่ี 3. แผนผงักลุ่มอาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกนั   

ส่วนเมืองโบราณเวียงเชียงเม่ียง พบโบราณสถานในแผนผงัแบบท่ี 2. แผนผงักลุ่มอาคารเท่านั้น  

เน่ืองจากพบโบราณสถานวดัพระธาตุภูเขา้เพียง 1 แห่งเท่านั้นท่ีสามารถศึกษารูปแบบแผนผงัไดช้ดัเจน  

ทั้งน้ีพบหลกัฐานท่ีน่าสงัเกตวา่ โบราณสถานท่ีมีลกัษณะแผนผงัแบบท่ี 3 จาํนวน 15 แห่งนั้นเป็น

แผนผงัท่ีมีจาํนวน 1 ใน 3 ส่วนของจาํนวนโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา 46 แห่ง  และยงัพบวา่เป็นแผนผงัของ

โบราณสถานขนาดใหญ่และสาํคญัภายในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ยอีก

ดว้ย  ดงัหลกัฐานจากแผนผงัของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและแผนผงัของ

โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ)ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย  และถา้หากนบัรวมโบราณ

สถานท่ีมีแผนผงัคลา้ยกบัแผนผงัแบบท่ี 3 ดงักล่าวไวข้า้งตน้ กจ็ะพบวา่แผนผงัของโบราณสถานวดัป่าสกั 

นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและโบราณสถานวดัธาตุเขียว นอกเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย กเ็ป็น

โบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูน่อกเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและเวียงเชียงแสนนอ้ยเช่นกนั 
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จากหลกัฐานดงักล่าวยงัอาจสนันิษฐานไดอี้กวา่แผนผงัแบบท่ี 3 อาจเป็นรูปแบบแผนผงัสาํคญั

หรือเป็นรูปแบบการวางแผนผงัท่ีนิยมแพร่หลายในการสร้างโบราณสถานในบริเวณเมืองโบราณเชียงแสน

ก่อนถูกท้ิงร้างไป  และแผนผงัแบบท่ี 3 ดงักล่าวอาจจะแพร่หลายไปยงัเมืองใกลเ้คียง เช่น เชียงตุง ซ่ึงปัจจุบนั

ยงัคงพบวา่แผนผงัวดัสาํคญัในเมืองเชียงตุง เช่น วดัจอมคาํอนัเป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสร้างมาแต่โบราณเป็นท่ีตั้ง

ของพระธาตุกลางเมืองเชียงตุง, วดัเชียงยนือนัเป็นวดัท่ีจาํพรรษาของพระอาจญาธรรม พระสงัฆราชา ของเชียง

ตุงในปัจจุบนั ซ่ึงลว้นมีแผนผงัใกลเ้คียงกบัแผนผงัแบบท่ี 3 ดงักล่าวเช่นกนั 

 

 
วดัเชียงยนื 

 

 
วดัจอมคาํ 

แผนผงัท่ี 5 แผนผงัวดัในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่าในปัจจุบนั ซ่ึงมีแผนผงัใกลเ้คียงกบัแผนผงัแบบท่ี 3  

ท่ีมา  กรกนก  รัตนวราภรณ์,  จักรวาลคตใินการวางผงัวดัหลวงล้านนา : สัญลกัษณ์สะท้อนอาํนาจรัฐในอนุ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ช่วงพทุธศตวรรษที ่21, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิภาค

ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545, 80, 82, 84. 

 

ข้อเสนอแนะ 

 บริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษาดงักล่าวยงัมีโบราณสถานท่ียงัไม่ไดท้าํการขดุคน้ขดุแต่ง

ทางโบราณดคีอยูพ่อสมควร หากต่อไปมีการขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดีในโบราณสถานเหล่านั้น ผล

การศึกษาท่ีไดอ้าจเป็นประโยชนอยูบ่า้ง และหากเป็นไปไดน่้าจะมีการขดุคน้ใตส่้วนฐานรากของอาคารสาํคญั

ของโบราณสถานนั้นทุกแห่งเพิ่มเติมซ่ึงอาจพบหลกัฐานบอกอายสุมยัหรือช่วงเวลาในการก่อสร้างเพิ่มเติมจาก

ท่ีทาํการศึกษาไวแ้ลว้  

 

บรรณานุกรม 
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โครงการบูรณะและอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์เชียงแสน. รายงานการขุดแต่งและบูรณะวดัอาทต้ินแก้ว  

 ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย. ม.ป.ท. : สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน   

 แห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่, 2538. 

________________ . รายงานการขุดแต่งและเสริมความมั่นคง วดัร้อยข้อ ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.          

 ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, 2538. 

ศกัด์ิชยั  สายสิงห์. ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทางโบราณคดแีละ  

 เอกสารทางประวตัศิาสตร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551. 

สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่. รายงานการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะวดั

 พระธาตภูเข้า อ. เชียงแสน จ. เชียงราย. 2545, 71. (อดัสาํเนา) 

กรมศิลปากร.รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดโีครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์         

  เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที ่10 วดัพระธาตุสองพีน้่อง เชียงแสนน้อย ต.เวยีง อ.         

  เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดโีครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์                

 เชียงแสน โบราณสถานวดัร้างหมายเลข 27 ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกั

 ศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดโีครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์ 

 เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที ่10 วดัธาตุเขยีว เชียงแสนน้อย ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.     

 เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานการขุดแต่งวดัมหาโพธ์ิ โครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์ ต.เวยีง   

 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัคว้าง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ :สาํนกัศิลปากรท่ี 8 

 เชียงใหม่ , 2548. (อดัสาํเนา). 

__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัมหาอาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกั

 ศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัป่าแดง ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย. เชียงใหม่ : 

 สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างป่าช้าหมายเลข 4 (นอกเมือง) อ.เชียงแสน จ.   

 เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่,  2548. (อดัสาํเนา) 
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__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 8 (นอกเมือง) อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

 เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อ.เชียงแสน จ. เชียงราย.    

 เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา)  

__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 17 (ในเมือง) อ.เชียงแสน จ. เชียงราย.    

 เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 23 (ในเมือง) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 

 เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัอ้อมแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกั

 ศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 13 อ.เชียงแสน จ. เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกั

 ศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 2548.(อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดค้น-ขุดแต่งโบราณสถานร้างวดัธาตุเขยีว เชียงแสนน้อย ต.เวยีง    

 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2552. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานวดัจอมหมอก อ. เชียงแสน จ.  

 เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานวดัช้างคํา้ เมืองเชียงแสน อ. 

 เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานวดับ้านร้อง อ. เชียงแสน จ.    

 เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานวดัร้างหมายเลข 1 เมืองเชียงแสน 

 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 2548. (อดัสาํเนา)  

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานวดัอโศก เมืองเชียงแสน อ.  

 เชียงแสน จังหวดัเชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานหมายเลข 12 เมืองเชียงแสน อ.

 เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา). 

__________. รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานหมายเลข 16  เมืองเชียงแสนน้อย 

 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 
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__________. รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดโีบราณสถานหมายเลข 26  เมืองเชียงแสน อ.     

 เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวดับุญยนื(โบราณสถานกลุ่มที ่2) อ.เชียงแสน จ.

 เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________.  รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวดัป่างวัเชียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่ 

 : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 

__________. รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวดัสบเกีย๋ง(โบราณสถานกลุ่มที1่) อ. เชียงแสน 

 จ. เชียงราย. เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี  8 เชียงใหม่, 2548. (อดัสาํเนา) 
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การศึกษารูปแบบการปลงศพในท่างอเข่าสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย 

A study of Prehistoric Flexed Burials in Thailand 

ผู้วจิยั นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร, อาจารยท่ี์ปรึกษา  ดร.ประสิทธ์ิ เอ้ือตระกลูวิทย ์สาขาวิชาโบราณคดีสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบพิธีกรรมการปลงศพในท่างอเข่าสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

หาความหมายค านิยามและรูปแบบส าหรับอธิบายการปลงศพท่างอเข่า เพ่ือศึกษาการแพร่กระจายของประชากร

สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบพิธีกรรมการฝังศพในท่างอเข่า เพ่ือเขา้ใจถึง

ล าดบัพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของประเทศไทยในช่วง 20,000 – 2,000 ปีมาแลว้ และ

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมระหว่างพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยการศึกษาคร้ังน้ีเนน้วิธีการ

รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารรายงานการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีพบหลกัฐานการฝังศพท่างอเข่าทัว่ประเทศไทย เพ่ือน ามา

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามประเด็นส าคญัคือ 1.สภาพทางกายภาพทัว่ไปของโครงกระดูก (เพศ อายุเม่ือตาย) 2.

รูปแบบในการปลงศพท่างอเข่า ไดแ้ก่  Semi-Flexed, Flexed, Tightly-Flexed  3.หลกัฐานพิธีกรรมท่ีปรากฏใน

หลุมฝังศพ ประกอบดว้ย ทิศการหนัศีรษะ การเตรียมหลุมฝังศพ และของอุทิศ โดยศึกษาจากแหล่งโบราณคดี 7 แห่ง 

 ผลการศึกษาพบวา่การจดัศพในท่างอเข่ามีนิยามถึงระดบัองศาของการงอเข่าระหว่างตน้ขาและล าตวั โดยแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบคือ Semi-Flexed 180º-90º, Flexed 90º-10º, Tightly-Flexed 10º-0º การกระจายตวั

ของแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลุมฝังศพในท่างอเข่าในประเทศไทย เม่ือล าดบัจากอายสุมยัของหลุมฝังศพพบว่าไม่สัมพนัธ์

กบัการล าดบัต าแหน่งพ้ืนท่ีไม่ว่าจากทิศทางใด แสดงว่าวฒันธรรมการปลงศพท่างอเข่าไม่ไดเ้กิดข้ึนจากท่ีหน่ึงแลว้

แพร่กระจายต่อเน่ืองไปยงัท่ีอ่ืน การล าดบัพฒันาการทางสังคมจึงท าไม่ไดเ้น่ืองจากการกระจายตวัของแหล่งและอายุ

สมยัค่อนขา้งเป็นไปอยา่งกระจดักระจายทั้งในเร่ืองของพ้ืนท่ีและสมยั เม่ือเปรียบเทียบจากรูปแบบของหลุมฝังศพพบว่า

แต่ละแหล่งมีลกัษณะท่ีเฉพาะของตวัเอง พบลกัษณะร่วมกนัระหวา่งแหล่งพบบา้งแต่ไม่เด่นชดั 

ค าส าคัญ : พิธีกรรมฝังศพ, การฝังศพในท่างอเข่า, ก่อนประวติัศาสตร์ 
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Abstract 

 The study of Prehistoric Flexed burials in Thailand aims to define and classify flexed 

position, To study the distribution of prehistoric population in Thailand from Flexed burials 

analysis, To study prehistoric social and culture sequence and development in Thailand during 

20,000-2,000 BP and to study for compare social and culture relationship across the 

archaeological site. In this study emphasize collected the archeological documentary data which 

specify that found Flexed burial in the archaeological site throughout Thailand in order to study 

comparative and analysis the 3 main subject are 1.Skeleton physical condition (sex, age of death) 

2.Type of flexed position (Semi-Flexed, Flexed, Tightly-Flexed) 3.Mortuary practice evidence in 

burials (orientation, burial condition, grave goods) by case of 7 archaeological site. 

 The result of the study were found the terminology and classification of Flexed position 

that flexed defined the degree between body torso and thigh, And 3 type of flexed are Semi-

Flexed 180º-90º, Flexed 90º-10º, Tightly-Flexed 10º-0º. The distribution of Flexed burials found 

in Thailand archaeological site, when arranged the burials age found no association with the 

sequences for the area from any direction indicate Flexed burial culture does not origin in one 

site then expand in to another site so the sequence of social development is impractical due to the 

distribution of the site and age is quite fragmented both in space and time. Comparison of 

patterns of burials found with each having its own unique characteristics, The concerted 

characteristics found in some site but is not clear. 

Keywords : Mortuary Practice, Flexed Burial, Prehistory 

 

บทน า 

การจดัวางศพในท่างอเข่ายงัพบว่ามีขอ้ขดัแยง้กนัอย่างมากในการอธิบายถึงสภาพของท่าท่ีแทจ้ริงของนัก

โบราณคดีหรือนกัวิจยัแต่ละคน ปัญหาในการสร้างค านิยามท่ีเป็นแบบเดียวกนัส าหรับอธิบายหลุมฝังศพหรือการจดัการ

คนตายถูกก าหนดอย่างรวบรัด โดยนกัโบราณคดีบางคนท่ีจะไม่ยอมรับค านิยามของคนอ่ืน ในประเทศองักฤษเรียกท่า

โคง้งอของขา (Leg flexure) อย่างการเหยียด (Extended) ท่างอเข่าหรือท่าหมอบ (Flexed/Crouched) และท่า

หมอบหรือท่าหดตวั (Crouched/Contracted) นอกจากน้ียงัมีความสับสนเล็กนอ้ยในงานเขียนของนักวิจยัจาก

อเมริกาเหนือและออสเตรเลียในการเรียก ท่าเหยียดเข่า (Extended) ท่าก่ึงงอเข่า (Semi-flexed) และท่างอเข่า 
(flexed)   

ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่รวมการฝังศพในภาชนะดินเผาหรือ การฝังศพในไห (Jar Burial) หรือ การฝังศพใน

โกศ (Urn Burial) ถึงแมว้า่จะเป็นการฝังศพคร้ังแรก (Primary Burial) และมีการจดัท่าศพใหง้อเข่าก็ตาม เน่ืองจาก
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การบรรจุศพทั้งร่างลงในภาชนะดินเผามกัมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีการใชภ้าชนะดินเผาท่ีมีรูปทรงต่างๆกนั ดงันั้นจึง

อาจมีวตัถุประสงคห์รือนยัส าคญัในพิธีกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 จากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้พบว่าการฝังศพคร้ังแรกในท่างอเข่ามีจ านวนไม่มากนกั แต่ก็ยงัพบ

พิธีกรรมดงักล่าวแพร่กระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย และพบว่าพิธีกรรมดงักล่าวปรากฏอยู่ในช่วง

ยุคสมยัหน่ึงคือ ตั้งแต่สมยัไพลสโตซีนตอนปลายจนถึงสมยัโฮโลซีนตอนตน้ หรือตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลายจนถึงตน้

ยคุโลหะ 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพิธีกรรมการฝังศพท่างอเข่าสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 

โดยจะรวบรวมขอ้มลูการฝังศพในท่างอเข่าจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ และน าขอ้มลูดงักล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุ

สมยัและรูปแบบพิธีกรรมการฝังศพ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบลกัษณะหรือขนาดของหลุมฝังศพ ลกัษณะทางกายภาพของ

โครงกระดูก ทิศทางการหนัศีรษะ และของอุทิศ เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกบัการแพร่กระจายของประชากรท่ีอาจจะท าให้

เขา้ใจถึงล าดบัพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของประเทศไทยไดใ้นอีกทางหน่ึง   

 

จุดประสงคข์องการศึกษา 

1.เพ่ือหาความหมายค านิยามและรูปแบบส าหรับอธิบายการปลงศพท่างอเข่า (Flexed) 
2.เพ่ือรวบรวมขอ้มลูการฝังศพในท่างอเข่าของแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
3.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบพิธีฝังศพท่างอเข่าของแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 

 

วิธีการศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลกัฐานการฝังศพในท่างอเข่าในประเทศไทย 

2. ศึกษาการแพร่กระจายของแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลกัฐานการฝังศพในท่างอเข่า จากการเรียงล าดบัอายุ

ของหลุมฝังศพท่างอเข่าเช่ือมโยงกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และศึกษาการแพร่กระจายของวฒันธรรมการ

ปลงศพในท่างอเข่าวา่เป็นอยา่งไร 

3. ล าดบัอายุสมยัของแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลกัฐานการฝังศพในท่างอเข่าเพ่ือล าดบัพฒันาการของการการ

ฝังศพท่างอเข่าสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
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4. น าขอ้มูลหลกัฐานการฝังศพท่างอเข่าในแต่ละแหล่งมาศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบพิธี

กรรมการปลงศพ สมัพนัธ์กบัการเลือกปฏิบติัในกลุ่มสงัคมหรือไม่อยา่งไร โดยพิจารณาจากความแตกต่าง

ของรูปแบบพิธีกรรมของหลุมฝังศพในท่างอเข่ากับหลุมฝังศพอ่ืน(ในกรณีท่ีแหล่งนั้นมีหลากหลาย

รูปแบบ) ทั้งทิศทางการวางศพ การตกแต่งหลุมฝังศพ และของอุทิศ 

 

สรุปผลการศึกษา 

การจดัท่าศพหมายถึง ลกัษณะของโครงกระดูกท่ีวางในหลุมฝังศพ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ท่าคือ  

1.ท่าเหยียดยาว (Extended) คือการยืดเตม็ความยาวล าตวั ตน้ขากบัล าตวัท ามุม180 องศา (0) 

2.ท่างอเข่า (Flexed) คือองศาการงอของตน้ขากบัปลายขาหรือท่ีขอ้เข่า จากการงอองศาระหว่างตวักบัขา โดยเนน้ขอ้

ต่อทั้งสองคือขอ้ต่อตน้ขาและเข่า ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ ตามองศาการงอดงัน้ี 

2.1. ก่ึงงอเข่า (Semi-flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมกนัตั้งแต่ 90-180 องศา (0-90) 

2.2. งอเข่า (Flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ 90 องศา (เป็นมุมแหลมหรือมุมป้าน) 

2.3. งอเข่าแน่น (Tightly flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมเป็นศูนยคื์อขาติดกบัล าตวัสนิท 

จากขอ้มูลหลุมฝังศพท่างอเข่าท่ีพบในแหล่งโบราณคดีทัว่ทุกภาคของประเทศไทยท่ีรวบรวมไดแ้ละจากผล

การศึกษาเปรียบเทียบในประเดน็ท่ีจ าแนกปัจจยัร่วมต่างๆทั้งดา้นกายวิภาคของโครงกระดูก (เพศ อายุเม่ือตาย โรค เช้ือ

สาย) และดา้นวฒันธรรม (การจดัท่างอ สภาพหลุม ของอุทิศ) พบว่าพิธีกรรมปลงศพท่างอเข่าจากแหล่งโบราณคดีท่ี

หลากหลายในประเทศไทย ปรากฏลกัษณะหลุมฝังศพในหลายๆแหล่งพบว่ามีความคลา้ยคลึงร่วมกนักนัอยู่บา้ง แต่ก็

แตกต่างกนัไปในรายละเอียดหลายประการ หากจะตั้งค าถามถึงตน้ก าเนิดพิธีกรรมปลงศพเช่นน้ีว่ามีท่ีมาจากท่ีไหน คง

ยงัไม่สามารถตอบไดอ้ย่างชัดเจนนักท าไดแ้ต่เพียงสืบสาวไปถึงแหล่งท่ีสามารถบอกไดว้่ามีอายุเก่าแก่มากเท่าท่ีจะ

สืบคน้ได ้ซ่ึงจาการศึกษาขอ้มูลแหล่งโบราณคดีท่ีปรากฏหลกัฐานหลุมฝังศพท่างอเข่าพบทั้งหมดจ านวน 7 แหล่ง และ

แหล่งท่ีอายุมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ แหล่งโบราณคดีถ ้าลอด อายุ 13,000 -12,000 ปีมาแลว้ ส่วนแหล่งท่ีมีอายุนอ้ย

ท่ีสุดคือ แหล่งโบราณคดีบา้นเก่า อาย ุ3,700  ปีมาแลว้  
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การกระจายตวัของแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลุมฝังศพในท่างอเข่าในประเทศไทย เม่ือล าดบัจากอายุสมยัของ

หลุมฝังศพเทียบกบัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์พบวา่ไม่สมัพนัธ์กบัการล าดบัต าแหน่งตามพ้ืนท่ี  

การเลือกเพศในการประกอบพิธีกรรมการปลงศพในท่างอเข่านั้นพบทั้ งเพศชายและเพศหญิง จากแหล่ง

โบราณคดีในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด 19 โครง ปรากฏการฝังศพท่างอเข่าในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง (12:6) และ

ไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถระบุเพศไดอี้ก 1 โครง ส่วนการเลือกวยัในการท าพิธีปลงศพท่างอเข่า พบว่าเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

อาย ุ20-35 ปี มากท่ีสุดจ านวน 10 โครง รองลงมาคือวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง อายุ 35-50 ปี จ านวน 6 โครง วยัรุ่น อายุ 12-20 

ปี จ านวน 3 โครง ตามล าดบั วยัทารก อายุตั้งแต่คลอดจนถึง 3 ปี จ านวน 1 โครง และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายหรือวยัชรา 

อาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 1 โครง ทิศทางของการหนัศีรษะพบว่าหนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดเป็นจ านวน 

4 โครง รองลงมาคือทิศตะวนัออก จ านวน 2 โครง ทิศเหนือ จ านวน 1 โครง ทิศใต ้จ านวน 1 โครง ทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือ จ านวน 1 โครง และไม่มีขอ้มูลเร่ืองทิศการวางตวัหรือทิศการหนัศีรษะจ านวน 8 โครง ท่างอเข่าท่ีพบเป็นแบบ 

Semi-flexed (180◦-90◦) มากท่ีสุดคือจ านวน 8 โครง รองลงมาเป็นแบบ Tightly-flexed (10◦-0◦) จ านวน 4 โครง 

และแบบ Flexed (90◦-10◦) จ านวน 2 โครง มีโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุรูปแบบท่างอเข่าไดจ้ านวน 5 โครง ของ

อุทิศท่ีพบบางแหล่งพบน้อยมากจนถึงไม่มีในขณะท่ีบางแหล่งพบของอุทิศจ านวนมาก ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นว่า

สถานภาพทางสงัคมของผูต้ายท่ีปลงศพดว้ยท่างอเข่าในแต่แหล่งมีความแตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

รูปแบบหรือชนิดของท่า(Type for the position) เป็นท่าแบบเหยียด(Extended) หรือท่าแบบงอเข่า

(Flexed) ท่าเหยียดยาว ท่าน้ีไม่นิยามอะไรมากไปกวา่การยืดเตม็ความยาวล าตวั ส่วนท่างอเข่า เก่ียวขอ้งกบัระดบัองศา

ของการงอเข่าและล าตวั โดยไม่นบัช่วงไหล่หรือตน้แขน หรือในอีกทางหน่ึงคือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ต่อสะโพกแต่ไม่ร่วมถึง

ขอ้ต่อเข่าในการนิยามในช่วงแรก ดงันั้นเราอาจแยกองศาการงอของตน้ขากบัแขง้ หรือขอ้เข่า จากการงอองศาระหว่าง

ตวักบัขา โดยสามารถแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มคือ การงอเข่า ซ่ึงการวดัองศาการงอเข่าน้ีมกัท านอ้ยกว่าการวดัองศาการงอ

ขากบัล าตวั การแบ่งแยกความแตกต่างระหวา่งการงอล าตวักบัตน้ขา และตน้ขากบัขาล่าง นัน่ส าคญัมากแต่ไม่ค่อยไดรั้บ

ความสนใจเท่าท่ีควร ความหมายและรูปแบบของการจดัท่าศพในท่าแบบงอเข่าจึงสรุปไดว้า่ 

การจดัท่าศพหมายถึง ลกัษณะโครงกระดูกท่ีวางในหลุมฝังศพ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ท่าคือ  

1.ท่าเหยียดยาว คือการยืดเตม็ความยาวล าตวั ตน้ขากบัล าตวัท ามุม180 องศา (0) 
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2.ท่างอเข่า คือองศาการงอของตน้ขากบัแขง้หรือขอ้เข่า จากการงอองศาระหว่างตวักบัขา โดยเนน้สังเกตขอ้ต่อทั้งสอง

คือขอ้ต่อตน้ขาและเข่า ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ ตามองศาการงอดงัน้ี 

1.) ท่าก่ึงงอเข่า (Semi-flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมกนัตั้งแต่ 90-180 องศา (0-90) 

2.) ท่างอเข่า (Flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ 90 องศา (เป็นมุมแหลมหรือมุมปาน) 

3.) ท่างอเข่าแน่น (Tightly flexed) ตน้ขากบัล าตวัท ามุมเป็นศูนยคื์อขาติดกบัล าตวัสนิท 

Semi-flexed 

180◦-90◦ 

 

Flexed 

90◦-10◦ 

 

Tightly-flexed 

10◦-0◦ 

 

 

ตวัอยา่งหลุมฝังศพท่ีพบโครงกระดูกอยูใ่นท่างอเข่าจากแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย จ านวน 

7 แหล่ง ดงัน้ี  

1. แหล่งโบราณคดีถ ้าลอด จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  อายรุาว 13,640±80 ปีมาแลว้  จ านวน 1 หลุม 
2. แหล่งโบราณคดีดอยผาคนับา้นท่าสี จงัหวดัล าปาง อายรุาว 12,540±50–11,895±45 ปีมาแลว้  

จ านวน 3 หลุม 
3. แหล่งโบราณคดีหมอเขียว จงัหวดักระบ่ี  อายรุาว 10,000 ปีมาแลว้   จ านวน 1 หลุม 
4. แหล่งโบราณคดีบา้นไร่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อายรุาว 9,000 ปีมาแลว้   จ านวน 1 หลุม  
5. แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี  อายรุาว 4,300-3,000 ปีมาแลว้  จ านวน 5 หลุม  
6. แหล่งโบราณคดีบา้นโนนวดั จงัหวดันครราชสีมา อายรุาว 3,750–3,050 ปีมาแลว้  จ านวน 7 หลุม 
7. แหล่งโบราณคดีบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี อายรุาว 3,700 ปีมาแลว้   จ านวน 1 หลุม  
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การกระจายตวัของแหล่งโบราณคดทีี่พบการปลงศพในท่างอเข่า 

 

ภาพแสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลุมฝังศพในท่างอเข่าในประเทศไทย 

 

จากภาพแสดงการกระจายตวัของแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลุมฝังศพในท่างอเข่า เม่ือล าดบัจากอายุสมยัของหลุม

ฝังศพพบว่าไม่สัมพนัธ์กับการล าดับต าแหน่งพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นอายุเก่าไปใหม่จากทิศเหนือไปใต ้ทิศใต้ไปเหนือ 

ตะวนัออกไปตะวนัตก หรือตะวนัตกไปตะวนัออก แสดงว่าวฒันธรรมการปลงศพท่างอเข่าไม่ไดเ้กิดข้ึนจากท่ีหน่ึงแลว้

แพร่กระจายต่อเน่ืองไปยงัท่ีอ่ืนๆ 
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รูปแบบพธีิกรรมการฝังศพในท่างอเข่าในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย  

การเลอืกปฏิบัตพิธีิกรรมการฝังศพในท่างอเข่า 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบเพศ 

ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

โครงท่างอ
เข่า

ทั้งหมด 
(จ านวน) 

เพศ (จ านวนโครง) 

หญิง ชาย ไม่ระบุ 

ถ ้าลอด 13,640 ± 80 1  1  
ดอยผาคนับา้นท่าสี 12,540±50–11,895±45 3  3  
หมอเขียว 10,000 1 1   
บา้นไร่ 9,000 1  1  
บา้นเชียง 4,300-3,000 5 1 4?  
บา้นโนนวดั 3,750 – 3,050 7 4 2 1 
บา้นเก่า 3,700? 1  1  

รวม 19 6 12 1 
 
 การเลือกเพศในประกอบพิธีกรรมการปลงศพท่างอเข่า พบวา่พบทั้งเพศชายและเพศหญิง จากแหล่งโบราณคดี
ในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด 19 โครง ปรากฏการฝังศพท่างอเข่าในเพศชาย มากกวา่เพศหญิง (12:6) และไม่มีขอ้มูลท่ี
สามารถระบุเพศไดอี้ก 1 โครง  
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบอายเุม่ือตาย 

ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

โครงท่า
งอเข่า
ทั้งหมด 
(จ านวน) 

อายหุรือช่วงวยัเม่ือตาย (จ านวนโครง) 
*F 

(>b) 

*I 

(b-

3) 

*C 

(3-

12) 

*AO 

(12-

20) 

*YAd 

(20-

35) 

*Mad 

(35-

50) 

*OAd 

(50+) 
ไม่
ระบุ 

ถ ้าลอด 13,640 ± 80 1     1    
ดอยผาคนับา้นท่าสี 12,540±50–

11,895±45 
3      3   

หมอเขียว 10,000 1     1    
บา้นไร่ 9,000 1      1?   
บา้นเชียง 4,300-3,000 5    1 3 1   
บา้นโนนวดั 3,750 – 3,050 7  1   1 4 1  
บา้นเก่า 3,700? 1     1    

รวม 19 0 1 0 1 7 9 1 0 
* F คือ Fetal (วยัตวัอ่อน) อายกุ่อนการคลอด 

* I คือ Infants (วยัทารก) อายตุั้งแต่คลอดจนถึง 3 ปี 

* C คือ Children (วยัเดก็) อายตุั้งแต่ 3-12 ปี 

* AO คือ Adolescents (วยัรุ่น) อายตุั้งแต่ 12-20 ปี 

* YAd คือ Young Adults (วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) อายตุั้งแต่ 20-35 ปี 

* MAd คือ Middle Adults (วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง) อายตุั้งแต่ 35-50 ปี 

* OAd คือ Old Adults (วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย หรือวยัชรา) อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (Buikstra & Ubelaker 1994) 

 
 การเลือกวยัในการประกอบพิธีกรรมปลงศพท่างอเข่า พบวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ อายุ 20-35 ปี มากท่ีสุดมีจ านวน 10 
โครง รองลงมาคือวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง อาย ุ35-50 ปี จ านวน 6 โครง วยัรุ่น อายุ 12-20 ปี จ านวน 3 โครง วยัทารกจ านวน 
1 โครง อายตุั้งแต่คลอดจนถึง 3 ปี จ านวน 1 โครง และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายหรือวยัชรา อาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 1 โครง  
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ตารางท่ี 3 ตารางทิศทางการหนัศีรษะ 

ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

ทั้งหมด 
(จ านวน) 

ทิศทางการหนัศีรษะ (จ านวนโครง) 
N S E W NE 

 

SE NW SW ไม่
ระบุ 

ถ ้าลอด  13,640 ± 80 1         1 
ดอยผาคนับา้นท่าสี  12,540±50–

11,895±45 
3 1        2 

หมอเขียว  10,000 1   1       
บา้นไร่  9,000 1         1 
บา้นเชียง  4,300-3,000 5         5 
บา้นโนนวดั  3,750 – 3,050 7  1 1  4    1 
บา้นเก่า  3,700? 1       1   

รวม 19 1 1 2 0 4 0 1 0 8 
 
การเลือกทิศทางการหันศีรษะในการประกอบพิธีกรรมปลงศพท่างอเข่า พบว่าหันศีรษะไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดจ านวน 4 โครง ทิศหนัศีรษะรองลงมาคือทิศตะวนัออก จ านวน 2 โครง ทิศเหนือ จ านวน 
1 โครง ทิศใต ้จ านวน 1 โครง และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จ านวน 1 โครง 
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รูปแบบลกัษณะการจดัท่างอเข่า 

ตารางท่ี 4 ตารางเปรียบเทียบลกัษณะการจดัท่า 

ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

โครงท่า
งอเข่า
ทั้งหมด 
(จ านวน) 

ลกัษณะการจดัท่า (จ านวนโครง) 
Semi-

flexed 

180◦-90◦ 

 

Flexed 

 

90◦-10◦ 

 

Tightly-

flexed 

10◦-0◦ 

 

ไม่
สามารถ
ระบุได ้

ถ ้าลอด 13,640 ± 80 1    1 
ดอยผาคนับา้นท่าสี 12,540±50–

11,895±45 
3 1  2  

หมอเขียว 10,000 1  1   
บา้นไร่ 9,000 1   1  
บา้นเชียง 4,300-3,000 5   1 4 
บา้นโนนวดั 3,750 – 3,050 7 7    
บา้นเก่า 3,700? 1  1   

รวม 19 8 2 4 5 
 
จากจ านวนโครงกระดูกทั้งหมด 19 โครง พบการฝังศพท่างอเข่าแบบ Semi-flexed(180◦-90◦) มากท่ีสุด

จ านวน 8 โครง มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวดัจ านวน 7 โครง รูปแบบท่าท่ีพบรองลงมาคือท่างอเข่าแบบ 
Tightly-flexed (10◦-0◦) จ านวน 4 โครง จากแหล่งโบราณคดีดอยผาคนัจ านวน 2 โครง แหล่งโบราณคดีบา้นไร่ 1 
โครง และแหล่งโบราณคดีบา้นเชียง 1 โครง และแบบ Flexed (90◦-10◦) จ านวน 2 โครง จากแหล่งโบราณคดีหมอเขียว 
1 โครง และแหล่งโบราณคดีบา้นเก่า 1 โครง โดยมีโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุรูปแบบท่างอเข่าไดจ้ านวน 5 โครง 
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วตัถุที่พบร่วมกบัการปลงศพ 

ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบวตัถุท่ีพบร่วม 

ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

โครงท่า
งอเข่า
ทั้งหมด 
(จ านวน) 

วตัถุท่ีพบร่วมใน 
ชั้นวฒันธรรมเดียวกนั 

วตัถุท่ีพบร่วมกบัหลุมฝังศพ 
(ของอุทิศ) 

ถ ้าลอด  13,640 ± 80 1 เคร่ืองมือหิน ไม่พบของอุทิศ มีเพียงหินกอ้นใหญ่
ทบับนหลุมศพ 

ดอยผาคนับา้นท่าสี  1 2 , 5 4 0 ±50–
11,895±45 

3 เคร่ืองมือหินแบบฮวับินเนียน? หินสีแดง ขวานหินขดัshort adze

หินเจาะรู  กระดูกMuntjuk และ
เปลือกหอยสองฝาน ้ าจืดขนาดใหญ่
เจาะรู 

หมอเขียว  10,000 1 ไม่พบขอ้มลู เปลือกหอยน ้ าจืด มีหินกอ้นใหญ่
ทบัอยู ่หวัลูกธนู 2 ช้ิน เคร่ืองมือหิน
ก ร ว ด แ ม่ น ้ า สี เ ขี ย ว  Andesite 

เ ค ร่ื อ ง มื อ หิ น ก ร ว ด แ ม่ น ้ า
Quarztzite (แบบฮัว บิน เ นี ยน ) 
ช้ินส่วน Flake และกระดูกสัตว์
จ านวนมาก 

บา้นไร่  9,000 1 ท าเคร่ืองมือหินกะเทาะ เคร่ืองมือ
กระดูก และการซ่อมแซมเคร่ืองมือ
หินกะเทาะ 

ไม่พบของอุทิศ มีเพียงหินกอ้นใหญ่
ทบับนหลุมศพ? 

บา้นเชียง  4,300-3,000 5 1)ภาชนะดินเผาลายขดูขีดสีเทาด า 
ขดัมนั 
2)ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
และขดัมนั 
3)ภาชนะดินเผาทรงกระบอกกลม
ตกแต่งและไม่ตกแต่งผิว 

โดยมากเป็นภาชนะดินเผา และมี
เบา้ธนูส าริด? สร้อยคอมือ 
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ช่ือแหล่ง อาย(ุBP) 
/สมยั 

โครงท่า
งอเข่า
ทั้งหมด 
(จ านวน) 

วตัถุท่ีพบร่วมใน 
ชั้นวฒันธรรมเดียวกนั 

วตัถุท่ีพบร่วมกบัหลุมฝังศพ 
(ของอุทิศ) 

บา้นโนนวดั  3,750 – 3,050 7 เศษภาชนะดินเผามีผิวเรียบขดัมนั
วาว มีการตกแต่งดว้ยลายขดูขีดและ
เขียนสี บางคร้ังมีลายกด ลายจุด 
หรือลายประทบั และมีการทาหรือ
เขียนดว้ยสีแดง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ท าจากหิน เช่น ขวานหินขดั หินลบั 
และท าจากกระดูกสัตว์ เช่น เข็ม 
เคร่ืองมือปลายแหลม เป็นตน้ เศษ
กระดูกสัตวท์ั้งสัตวบ์กและสัตวน์ ้ า 
รวมทั้งสัตวปี์ก เปลือกหอยขม หอย
นา หอยโข่งบึง หอยกาบ 

บางโครงกไ็ม่มีของอุทิศ ขณะท่ีบาง
โครงพบ เปลือกหอย 2 ฝา เศษ
ภาชนะดินเผาเชือกทาบ ลูกปัดหอย
ทะเล? (แบบดิบๆ) จ านวน 238 เม็ด 
ภาชนะดินเผารมด าขนาด สร้อยคอ
ลูกปัดเปลือกหอย (แบบขัดแต่ง) 
จ านวน 228 เม็ด เปลือกหอย 2 ฝา 
เคร่ืองมือหิน Adze ลูกปัดหอย
ท ะ เ ล  ( tridacha)  เ ป็ น รู ป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้เจาะรูทะลุตามแนว
ยาว ถูกร้อยต่อเ ช่ือมด้วยลูกปัด
เปลือกหอยกลมขนาดเล็ก เปลือก
หอยสองฝา 1 ช้ิน และกะโหลกหม ู

บา้นเก่า  3,700? 1 ไม่พบขอ้มลู ภาชนะดินเผาทรงชามไม่มีเชิง 

 
 จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าของอุทิศท่ีพบร่วมกบัโครงกระดูกในท่างอเข่าบางแหล่งก็พบนอ้ยมากจนถึงไม่มีใน

ขณะท่ีบางแหล่งกพ็บของอุทิศมาก แสดงใหเ้ห็นวา่สถานภาพทางสงัคมของผูต้ายในแต่แหล่งมีความแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) สังเคราะห์องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ือ
อีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  2)  สงัเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสาฯ ท่ีได้สังเคราะห์ข้ึน  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  ขอนแก่น  และ
ร้อยเอด็  จ านวน  9  คน  คดัเลือกแบบเจาะจงท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความรู้
ด้านกิจกรรมการเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสาฯ  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ค่าเฉล่ีย 
( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการวิจยั พบวา่  ดา้นองคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาฯ มี  4 ดา้น 
คือ 1) นโยบาย  2) การประยุกตใ์ชไ้อซีทีเพ่ือการศึกษา  3) แนวคิดในการพฒันาชุมชนโดยใชกิ้จกรรมค่าย  
และ 4) หน่วยงานความร่วมมือ    ขั้นตอนกิจกรรม  มี 4  ขั้นตอน  คือ  1) น าเสนอใหดู้  2)  เรียนรู้ดว้ยการ
สาธิต  3)  ปฏิบติัภารกิจท่ีมอบหมาย  และ  4)  อภิปรายผล  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาฯ ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67, S.D. = 0.03) ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ ในภาพรวม  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 
4.72, S.D. = 0.08)  และผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านองค์ประกอบและขั้นตอนของ
กิจกรรมค่ายอาสาฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.06) 
 
ค าส าคัญ:  ส่ืออีดีแอลทีวี,  กิจกรรมค่ายอาสา ,โรงเรียนเป็นฐาน, กระบวนการ PAOR , ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 
Abstract 
 The research aimed at synthesizing Components, and sequences of 

volunteer camping activity development for eDLTV promotion by using school-based 

activities, and surveying the opinions of experts towards the components and 
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sequence of volunteer camping activity development for eDLTV promotion. The 

target population was nine experts from Rajabhat Maha Sarakham University, King 

Mongkut's University of Technology North Bangkok,  and Maha Sarakham Primary 

Education Service Area Office. They were selected by purposive random sampling. Is 

expert in computer technology and knowledge for eDLTV Promotion. The instrument 

was a questionnaire. The statistics used were mean and standard deviation. The 

research showed that the components of volunteer camping activities consisted of  

1) policies, 2) the application of  ICT to education, 3) the concept of using community 

development camp, and 4) the agency cooperation. The sequence of activities was 

divided into 4 steps: 1) presentation, 2) learning demonstration, 3) self study, and 4) 

discussion. Regarding the opinion of the experts, the findings showed that the average 

opinions of the experts towards the components and sequences of camping activities 

were very high ( X  = 4.67, S.D. = 0.03) and ( X  = 4.72, S.D. = 0.08)  respectively. 
 
Keywords:  eDLTV Media, Volunteer Camping Activities, School Based 

Learning/Activities, PAOR Process, Electronic Media 

 

บทน า 
 ส่ืออีดีแอลทีวี (Electronic Deistance Learning via Telervision : eDLTV)   เป็นส่ือการเรียน

การสอนบนระบบอีเลิร์นน่ิง ท่ีด าเนินการโดยความร่วมมือของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ซ่ึงด าเนินโครงการโดยส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หรือ  สวทช.  ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  หรือ 
เนคเทค (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC)  ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  ไดน้ าเน้ือหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล  อ  าเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดย
จดัเป็นส่ือวิดิทศัน์การสอนท่ีสามารถใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน  4  ระดบัคือ  ระดบัปฐมวยั  ระดบั
ประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา  และระดบัอาชีวศึกษา  (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 2556 : 3)   ท่ี
ประกอบดว้ยสไลด์ประกอบการสอน  ใบงาน  ใบความรู้  และแบบทดสอบ    รวบรวมและจดัเก็บดว้ย
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้อีดีแอลสแควร์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาจากระบบเลิร์นสแควร์ (Learn 
Square)  (วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ. 2556)  เพ่ือใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)  ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกลขาดแคลนครู 
ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน  สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ
ออฟไลน์ (Offline)  และเผยแพร่แบบออนไลน์ (Online) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียนและ
ผูส้นใจทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพ่ิมเติม (สืบคน้เม่ือ 10 เมษายน 2556 จาก 
http://edltv.thai.net) 
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 การด าเนินงานเผยแพร่  ถ่ายทอด ไดมี้หน่วยงานให้การสนับสนุน และจดัหาฮาร์ดดิสก ์ 
ขนาดความจุ   2  เทราไบต์  ใหแ้ก่โรงเรียน  ไดแ้ก่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รู  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 
40  เคร่ือง  ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  จ านวน  68  เคร่ือง  และ
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 3 เคร่ือง รวมทั้ งหมด 111 เคร่ือง  โดยมหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม  ร่วมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  คดัเลือกโรงเรียนในเขตจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  
88  โรงเรียน  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน  10  โรงเรียน  จงัหวดักาฬสินธ์ุ   จ านวน  8  โรงเรียน  จังหวดั
ขอนแก่น   จ านวน  4  โรงเรียน  จงัหวดัมุกดาหาร (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน)  จ านวน  1  โรงเรียน  
(วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 2556) 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ไดก้ าหนดแผนการจดักิจกรรมการเผยแพร่ ถ่ายทอด ส่ือ
อีดีแอลทีวีใหก้บักลุ่มโรงเรียนดงักล่าวโดยจดักิจกรรมค่ายอาสา  มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดใหมี้การเผยแพร่
ส่ืออีดีแอลทีวีเพ่ือพฒันาอาชีพ  ตามขอ้ก าหนดของโครงการ  คือ  การน าส่ืออีดีแอลทีวีเพ่ือพฒันาอาชีพมา
เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการความรู้ใหก้บัชุมชน  เพ่ือใหชุ้มชนรับรู้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  จากภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ท่ีต้องด าเนินการจัด
กิจกรรมโครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดส่ืออีดีแอลทีวีใหก้บัโรงเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนฮาร์ดดิสก ์
ขนาดความจุ   2  เทราไบต์  จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จงัหวดัมหาสารคาม  ฝ่ายเลขานุการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ และมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มหาวิทยาลยัไดก้ าหนด
แผนให้จัดกิจกรรมค่ายอาสาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย  และให้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด ส่ือระดับ
อาชีวศึกษาลงสู่ชุมชนโดยให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่   ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการ
สังเคราะห์กิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กรณีศึกษา  :
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
กิจกรรมค่ายอาสาฯ เพ่ือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนไดเ้รียนรู้ผ่านส่ืออีดีแอลทีวีทั้งดา้นวิชาการและ
ดา้นการงานอาชีพ   สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน น าไปสู่การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพของประชาชนในชุมชน  และเป็นการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามร่วมกบัโรงเรียนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสังเคราะห์องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2. เพ่ือสังเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบและขั้นตอนของกิจกรรม 

ค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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วธิีการวจิยั 
 1.  ขั้นตอนการวิจยั 

  1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ 
  1)  นโยบายการส่งเสริมการบริการวิชาการในชุมชน 
   1.1)  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชภฏัมหาสารคาม 
   1.2)  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ 

   2)  การประยกุตใ์ชส่ื้อไอซีทีเพ่ือการศึกษา 
    2.1)  ส่ืออีดีแอลทีวี (eDLTV) 
    2.2)  ส่ือสงัคมออนไลน์ 
  3)  แนวคิดการพฒันาชุมชนโดยใชกิ้จกรรมค่าย 
   3.1)  กระบวนการ  PAOR 
   3.2)  การเรียนรู้แบบค่าย 
   3.3)  การสาธิตและการปฏิบติั 
   3.4)  การประเมินผล   
  4)  แนวคิดในการจดัการศึกษาในชุมชน 
    4.1)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 58 (2)  
   1.2  สรุปผลการศึกษาองคป์ระกอบกิจกรรมค่ายฯ  แสดงในตารางท่ี  1 
ตารางที่  1  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาฯ   

ประเดน็ศึกษา ข้อสรุป 

นโยบายการส่งเสริม
การบริการวชิาการใน
ชุมชน 

 
 

1. มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
[แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2555 : 115.] 
มหาวิทยาลยัมียุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและทอ้งถ่ินบนพ้ืนฐานความรู้ และยทุธศาสตร์วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน ทอ้งถ่ินและเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
2. โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริฯ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินงานโดยส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
หรือ  สวทช.  ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  หรือ เนคเทค   ร่วมกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้น าเน้ือหาของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จาก
โรงเรียนวงัไกลกงัวล  อ าเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยจดัเป็นส่ือวิดิทศัน์
การสอนท่ีสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอน  4  ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวยั  
ระดบัประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษา  และระดับอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม, 2556)   
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ตารางที่  1  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาฯ  (ต่อ) 
ประเดน็ศึกษา ข้อสรุป 

การประยุกต์ใช้ไอซีที 
เพ่ือการศึกษา 

1. ส่ืออดีแีอลทีว ี
ส่ืออีดีแอลทีวี ประกอบดว้ยส่ือ  4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฐมวยั  ระดบัประถมศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษา  และระดบัอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2556)  
ซ่ึงทางโครงการฯ  มีนโยบายน าส่ือระดับอาชีวะลงสู่ชุมชน  เน่ืองจากเป็นส่ือ
ส าหรับการประกอบอาชีพได ้
2. ส่ือสังคมออนไลน์ 
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ครู  และวิทยากรในการ
แลกเปล่ียน  เรียนรู้  และการแกปั้ญหา  

แนวคิดการพฒันา
ชุมชนโดยใช้กจิกรรม
ค่าย 

1. กระบวนการ PAOR 
การด าเนินกิจกรรมค่ายด าเนินการตามขั้นตอน PAOR  ประกอบดว้ย  การวางแผน  
การปฏิบติั  การสงัเกต  การสะทอ้นผล 
2. การเรียนรู้แบบค่าย 
เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานตามภารกิจหรือใบงานโดยการมี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั 
3. การสาธิตและการปฏิบัต ิ
เป็นการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากส่ืออีดีแอลทีว ีผา่นวทิยากร สู่การปฏิบติัเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความรู้  เกิดทกัษะ  และเจตคติต่อการจดักิจกรรม 
4. การประเมนิผล 
เป็นกระบวนการน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการประเมินมาพิจารณาตดัสินวา่ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการจดักิจกรรมเพียงใด 
(วสนัต ์ ทองไทย,2556 : ออนไลน์) ประกอบดว้ยการประเมินความรู้   การประเมิน
ทกัษะ  และการประเมินเจตคติ 

แนวคิดในการจดั
การศึกษาในชุมชน 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 58 (2) ก าหนดให้บุคคล  ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ า เป็น 

 

  1.3  สงัเคราะห์องคป์ระกอบของกิจกรรมค่ายอาสาฯ ขั้นตน้ โดยน าผลสรุปจากตาราง
ท่ี  1  มาสงัเคราะห์องคป์ระกอบ  ดงัแสดงในภาพท่ี  1 
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  1.4  น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

   1.5 สังเคราะห์ขั้ นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ โดยน าผลสรุปจากตารางท่ี   1  มา
ประกอบการสังเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรม  จากนกัวิชาการ จ านวน  5  ท่าน  ท่ีไดเ้สนอเทคนิคในการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงจากเทคนิคดงักล่าวผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของขั้นตอนจาก
นักวิชาการแต่ละท่านจากนั้นน ามาจดักลุ่ม  และน าเสนอเป็นเทคนิควิธีการท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ดงัแสดงในตารางท่ี  2   
ตารางที่  2  การสงัเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ 
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วภิาจรี  เจริญวงค ์และคณะ        
ครรชิต  พทุธโกษา        
ธนพรรณ  ธานี        
ธนสาร  บลัลงักปั์ทมา        
สุชาดา  ทวสิีทธ์ิ        

การจดักลุ่มขั้นตอน
กิจกรรมโดยผูว้จิยั 

น าเสนอให้ดู 
เรียนรู้ด้วยการ

สาธิต 
ปฏิบัตภิารกจิ
ทีม่อบหมาย 

อภิปรายผล 

    
    

   1.6  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 
  1.7  จดัประชุมกลุ่มยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความคิดเห็นขององคป์ระกอบและ
ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ 
 2.  กลุ่มเป้าหมาย 
   เป็นนกัวิชาการ จ านวน  9  คน  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่   
    1)  นกัวิชาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
    2)  ศึกษานิเทศกจ์ากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม   ขอนแก่น  และ
ร้อยเอด็   
    3)  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม   
และร้อยเอด็   
    โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก  คือ  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  และเป็นผู ้
ท่ีเคยด าเนินการส่ืออีดีแอลทีวี  หรือเคยรู้จกัการด าเนินการส่ืออีดีแอลทีวีมาก่อน 
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ผล/ สรุปผลการวจิยั 
 1.  ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบของกิจกรรมค่ายอาสาฯ    
  ผูว้ิจัยน าผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกิจกรรม  จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากตารางท่ี  1  มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของกิจกรรมค่ายอาสาฯ   ผลท่ีไดด้งั
แสดงในภาพท่ี  1 

 
 

ภาพที่  1  องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 

  จากภาพท่ี 1  ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1.1 นโยบาย  ประกอบดว้ย นโยบายมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ดา้นยุทธศาสตร์

ในการบริการวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้   และนโยบายโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  ท่ีตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมเผยแพร่ ถ่ายทอดส่ืออีดีแอลทีวี
ให้กบัโรงเรียนท่ีไดรั้บการสนับสนุนฮาร์ดดิสก์ มหาวิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดแผนให้จดักิจกรรมค่ายอาสา
ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย  และให้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด ส่ือระดับอาชีวศึกษาลงสู่ชุมชนโดยให้
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่  ตามบริบทและความตอ้งการของชุมชน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2364 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



    1.2  การประยุกต์ใชไ้อซีทีเพ่ือการศึกษา  เป็นองคป์ระกอบในดา้นท่ีเป็นภารกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยตรงท่ีจะตอ้งเผยแพร่ไอซีทีสู่ชุมชน  และเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยใน
การด าเนินการดา้นส่ือสงัคมออนไลน ์ และส่ืออีดีแอลทีวีท่ีน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

  1.3  แนวคิดในการพฒันาชุมชนโดยใช้กิจกรรมค่าย  ผูว้ิจยัน ากระบวนการ PAOR  
เขา้มาจดัการขั้นตอนกิจกรรม มีองคป์ระกอบย่อยคือการเรียนรู้แบบค่าย  การสาธิตและการปฏิบติั  และ
การประเมินผล  ซ่ึงกิจกรรมค่ายนั้นจะมีองคป์ระกอบดา้นไอซีทีและหน่วยงานความร่วมมือเขา้มาช่วยใน
การด าเนินกิจกรรม 

  1.4 แนวคิดในการจัดการศึกษาในชุมชน  เป็นองค์ประกอบท่ีมีหน่วยงานความ
ร่วมมือช่วยในการสนับสนุนการจดักิจกรรมค่าย  เช่น สนับสนุนส่ืออีดีแอลทีวี  งบประมาณ  วิทยากร  
และอุปกรณ์ในการด าเนินงานค่ายและเป็นส่วนท่ีจะสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือ 
อีดีแอลทีวีทั้งดา้นวิชาการและดา้นการงานอาชีพ 
 2.  ผลการสงัเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ  มีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี  2 
 ผูว้ิจัยน าผลการสังเคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ โดยสังเคราะห์จากนักวิชาการ 
จ านวน  5  ท่านจากตารางท่ี  2 มาสงัเคราะหเ์ป็นขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ผลท่ีได ้ดงัแสดงในภาพท่ี  2 
 

 
 

ภาพที่  2  ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ 
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  จากภาพท่ี  2 ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
  2.1  ขั้นน าเสนอให้ดู เป็นขั้นตอนท่ีวิทยากรน าเสนอส่ืออีดีแอลทีวีใหก้บัผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดเ้รียนรู้เน้ือหาจากวิดิทศัน ์
  2.2  ขั้นเรียนรู้ดว้ยการสาธิต  เป็นขั้นตอนท่ีวิทยากรไดส้าธิตการปฏิบติัใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมไดศึ้กษาเรียนรู้จากการสาธิตเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั 
  2.3  ขั้นปฏิบติัภารกิจท่ีมอบหมาย  เป็นขั้นตอนท่ีวิทยากรไดม้อบหมายภารกิจใหผู้เ้ขา้
รับการอบรมปฏิบติัช้ินงานดว้ยตวัเอง 
  2.4  ขั้นอภิปรายผล  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมและวิทยากรไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และอภิปรายช้ินงานร่วมกนั 
  3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบและขั้นตอนของ
กิจกรรมค่ายอาสาฯ  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอองคป์ระกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน  9  คน   ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่าย
อาสาฯ   ดงัแสดงในตารางท่ี  3 
 

ตารางที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบของกิจกรรมค่ายอาสาฯ 

รายการ X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1) ความเหมาะสมขององค์ประกอบกจิกรรมค่ายอาสาฯ 
ดา้นท่ี 1 นโยบาย 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
ดา้นท่ี 2 การประยกุตใ์ชไ้อซีทีเพ่ือการศึกษา 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
ดา้นท่ี 3 แนวคิดการพฒันาชุมชนโดยใชกิ้จกรรมค่าย 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
ดา้นท่ี 4 หน่วยงานความร่วมมือ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบกจิกรรมค่ายอาสาฯ ใน
ภาพรวม 

4.67 0.03 มากที่สุด 

2)  ความเหมาะสมของขั้นตอนกจิกรรมค่ายอาสาฯ 
ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 1 น าเสนอใหดู้ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ดว้ยการสาธิต 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 3 ปฏิบติัภารกิจท่ีมอบหมาย 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 4 อภิปรายผล 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของขั้นตอนกจิกรรมค่ายอาสาฯ ในภาพรวม 4.72 0.08 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในภาพรวมขององค์ประกอบและขั้นตอนของ
กจิกรรมค่ายอาสาฯ 

4.69 0.06 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบของกิจกรรม
ค่ายอาสาฯ พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวม  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67, S.D. = 0.03)  
แยกออกเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D. = 
0.53)  ดา้นท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67,S.D.= 0.50) ดา้นท่ี 3  ผูเ้ช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67, S.D. = 0.50)  และ ดา้นท่ี 4  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.78, S.D. = 0.44)   ดา้นขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวม พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.72, S.D. = 
0.08)  แยกออกเป็นรายขั้นตอน  พบว่า ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.78, S.D. = 0.44)  ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 
4.67, S.D. = 0.50) ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 3  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.89, S.D. = 
0.33) และขั้นตอนกิจกรรมท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.53)  
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคป์ระกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสา ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.06) 
 

อภิปรายผล 
  จากการวิจยัโดยการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบและขั้นตอนของกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีสู่ชุมชนโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ไดค้น้พบประเดน็ท่ีสมควรน ามาพิจารณา ดงัน้ี 
   1)  องคป์ระกอบกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ผูวิ้จยัด าเนินการสงัเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้งคป์ระกอบในภาพรวม  4  ดา้น  ไดแ้ก่  1) นโยบาย  2) การประยุกตใ์ชไ้อซีทีเพ่ือการศึกษา  
3) แนวคิดการพฒันาชุมชนโดยใช้กิจกรรมค่าย  และ 4) หน่วยงานความร่วมมือ    ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบของกิจกรรมค่ายอาสาฯ พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67, S.D. = 0.03) เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์ประกอบมีนโยบายความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถ่ิน  และอาจเน่ืองมาจาก
องค์ประกอบของกิจกรรมมีหลักการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ ในการบริการวิชาการเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้บัชุมชนและทอ้งถ่ินบนพ้ืนฐานความรู้ และยุทธศาสตร์วิจยัและพฒันาองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สอดคลอ้งกับ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (2555) ท่ีด าเนินงานโครงการศูนยท์างไกลเพ่ือพฒันาการการศึกษาและ
พฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ท่ีด าเนินงานโครงการประกอบดว้ย  นโยบายน าสู่การปฏิบติั  
มีการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ในทอ้งถ่ิน  มีการตั้งศูนยไ์อทีและเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ มี
การวดัและการประเมินผลท่ีประกอบดว้ยตวัช้ีวดัต่างๆ  ของโครงการฯ  
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  2)  ขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ผูว้ิจยัด าเนินการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากนกัวิชาการ จ านวน  5  ท่าน  ไดข้ั้นตอนกิจกรรม  4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ขั้นตอนน าเสนอใหดู้  
2) ขั้นตอนเรียนรู้ดว้ยการสาธิต  3) ขั้นตอนปฏิบติัภารกิจท่ีมอบหมาย  และ 4) ขั้นตอนอภิปรายผล   ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.72, S.D. = 0.08)  เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนกิจกรรม  ใชค้  าส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจน  ส่ือสารกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหส้ามารถเขา้ใจง่าย  สอดคลอ้งกบั  ครรชิต  พุทธโกษา 
(2554)  ท่ีน าเสนอเทคนิคการพัฒนาชุมชนโดยมีเทคนิคในการน าเสนอให้ชุมชนสามารถเข้าใจและ
สามารถปฏิบติังานให้บรรจุวตัถุประสงค์  ซ่ึงขั้นตอนประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ความตอ้งการ  การ
เสนอแนะและการน าเสนอขอ้มูล  การทดสอบองคค์วามรู้  การสาธิต   การปฏิบติั  การประเมินผล  และ  
การแบ่งปันความรู้    
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสังเคราะห์องคป์ระกอบและขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ  เพ่ือ
น าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบติั  ดงันั้น  ถา้จะน าผลการวิจยัไปใช้ควรปรับให้สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี 
หรือหน่วยงานความร่วมมือท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัระยะต่อไป 
   ควรน าองคป์ระกอบและขั้นตอนกิจกรรมค่ายอาสาฯ ท่ีได ้  ไปสู่การพฒันาเคร่ืองมือ
ประกอบการวิจัยในขั้นตอนต่อไป  ประกอบด้วย  คู่มือกิจกรรม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบ
ประเมินช้ินงาน  แบบประเมินความรู้  แบบประเมินทกัษะ  แบบประเมินเจตคติ  และน าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ป
วิจยัเพ่ือหาคุณภาพของกิจกรรมค่ายต่อไป 
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บทคดัย่อ  
                     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความสุขในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออกจานวน 352 คน ซ่ึงไดม้าดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนจากโรงพยาบาลชุมชน 22 แห่ง ใน5 จงัหวดัของภาคตะวนัออก 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความสุขในการ
ท างาน แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในการทางาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคใน
การท างาน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย
ใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั.96, .94, .93 ตามลาดบั วิเคราะห์ขอ้มลูโดย
ใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ของเพียรสนัและการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่  
                     1. ความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง (X =3.92, SD=0.48) 
สภาพแวดลอ้มในการทางานอยูใ่นระดบัดี (X =3.61, SD=0.55) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟัน
ฝ่าอุปสรรคอยูใ่นระดบัสูง (X =3.82, SD=0.44)  
                     2.ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และสภาพแวดลอ้มในการท างานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงและระดบัปานกลาง กบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r =.75 และ .52, p = .01 ) ปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกไดแ้ก่
สภาพแวดลอ้มในการท างานและความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสุขในการทางานไดร้้อยละ 60.2 (Adjust  R2

 = .602)  
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                     ทั้งน้ีผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานและความสามารถในการ 
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะพฒันาความสุขในการทา งานของพยาบาลวิชาชีพได ้
ดงันั้นผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรหาแนวทางการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการส่งเสริม 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคใหก้บัพยาบาล 
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้ยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการท างาน สามารถพฒันาคุณภาพบริการ 
พยาบาลใหดี้ยิ่งข้ึน  
 
ค าสาคัญ : ความสุขในการท างาน/สภาพแวดลอ้มในการท างาน/ ความสามารถในการเผชิญปัญหา  
และฟันฝ่าอุปสรรค  
 
Abstract  
                  This research aims to study the level of happiness at work, work environment 

and adversity quotient of professional nurses at community hospitals in Eartern Region, 

and to study predicting factors of happiness at work of professional nurses. The sample 

consisted of 352 professional nurses who were randomly selected by multistage sampling 

from 22 community hospitals, located in 5 provinces in Eastern Region. Research 

instruments consisted of the demographic questionnaire, the work happiness 

questionnaire, the work environment questionnaire and the adversity quotient 

questionnaire. The questionnaires were tested for content validity and reliability using 

Cronbach, s Alpha Coefficient which were .80, .84, .85 respectively. Data were analyzed 

using percentage, mean, ,Pearson, s Product moment correlation coefficient, and stepwise 

multiple regression. The findings were as follows  

                  1. Happiness at work of professional nurses was at the high level (X =3.92, 

SD=0.48), work environment of profession nurses was good (X =3.61, SD = 0.55), and 

adversity quotient of profession nurses at community hospital in eartern region was also 

at the high level(X =3.82, SD=0.44).  

                   2. Work environment and adversity quotient were statistically significant 

related positively at a moderatre and a high level with work happiness of professional 

nurses at alpha level of .01 (r=.75, .52 respectively). The variables that could significantly 

predicted happiness at work of profession nurses at community hospital in eartern region 

at the .01 level of significance were work environment and adversity quotient accounting 

for 60.4 percents of the variance of work happiness (Adjust R2 = .602).  

                   These findings indicated work environment and adversity quotient were 

important factors which development happiness at work of professional nurses. 

Therefore, head nurses should seek for personal development strategies by enhancing 

work environment and adversity quotient of professional nurses continuously in order to 

increase work happiness of professional nurses, for to better quality of nursing service.  

Key word (s) : Happiness at work , work environment , adversity quotient  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                         2371 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



บทน า  
                     ความสุขในการท างานเป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิต เป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา เน่ืองจากการ
ท างานเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตท่ีใชเ้วลายาวนานมากท่ีสุดในแต่ละวนั ดงันั้นความสุขใน
การท างานจึงเป็นส่ิงส าคญัของการมีชีวิตอยา่งมีความสุข (Carr , 2004) และเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจของบุคคล ท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการ
ท างาน ท าใหเ้กิดความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกช่ืนชอบ หรือเป็นสุขจากงานท่ีไดท้ า (เบญจวรรณ  
มาลยัรุ่งสกลุ, 2552) จากการศึกษาของ Manion (2003) พบวา่ความสุขจากการท างานจะเกิดเม่ือไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากบุคคลอ่ืนท่ีเห็นคุณค่า ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ พึงพอใจ รู้สึกรักและอยากท่ีจะท างาน
นั้นใหส้ าเร็จ ท าใหบุ้คคลสามารถพฒันางาน สร้างความผกูพนัในองคก์ารและการคงอยูใ่นงานไดม้ากข้ึน 
(ลกัษมี สุดดี, 2550) สถานการณ์ท่ีส าคญัของวิชาชีพพยาบาลในหลาย ๆ ประเทศท่ีเผชิญอยู ่คืออตัราการ
ลาออกค่อนขา้งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนพยาบาล อตัรากาลงัไม่
เพียงพอ บุคลากรขาดขวญักาลงัใจในการปฏิบติังาน (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2550) ส าหรับในประเทศ
ไทยนบัวา่เป็นปัญหาท่ีเร้ือรังและต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงของการขาดแคลนพบวา่เกิดจากปัญหาค่าตอบแทน 
การลดอตัราการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ลกัษณะงานของพยาบาลท่ีใหบ้ริการพยาบาลแก่ผูป่้วยเป็นการ
ท างานหนกัและต่อเน่ืองตลอด 24ชม. ระบบผลดัเวรหมุนเวียนท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย ท าใหเ้กิดปัญหา
ความผิดปกติของการนอน อีกทั้งนโยบายการพฒันาคุณภาพภายใตร้ะบบการรับรองคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของงานและเพ่ิมผลผลิตการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ท าใหพ้ยาบาลตอ้งรับผิดชอบงานและ
ท างานหนกัและซบัซอ้นมากข้ึนทั้งงานทางตรงและทางออ้ม โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกส่วน
ใหญ่อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออก ถือวา่เป็นบุคลากร
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากภาคตะวนัออกถือเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ มีการหลัง่ไหลเขา้มาของประชาชนจากพ้ืนท่ีต่างๆของประเทศ เพ่ือขายแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน นบัเป็นภาระหนกัอนัส าคญัของโรงพยาบาลชุมชนท่ีตอ้งมีพนัธกิจใน
การพฒันาคุณภาพบริการทุกดา้น เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 (ปรียานุช กาญจนภูพิงค,์ 2551) ดงันั้นการเพ่ิมคน เพ่ิมงาน และการไดรั้บผลกระทบจากปัญหามลพิษจาก
นิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพต่างๆท่ีหลากหลายมากข้ึน อนัมีผลกระทบต่อระบบ
บริการสุขภาพในภูมิภาคน้ี (ระพีพร สิทธานุกลู, 2551) อีกทั้งมีการแข่งขนัทางดา้นการตลาดสุขภาพสูงข้ึน 
โดยมีการเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพสูงผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย อีกทั้งโรงพยาบาลชุมชน
ในภาคตะวนัออกแต่ละแห่ง ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบริหารจดัการภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มดา้นสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป และในภาวะปัจจุบนัพยาบาลนอกจาก 
ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาพยาบาลแลว้ ยงัตอ้งอานวยความสะดวกและสร้างผลประโยชนด์า้นสุขภาพใหก้บั
ประชาชนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหป้ระชาชนมีสุขภาวะท่ีดี (พรทิพย ์มุ่งการงาน, 2555) ท าใหพ้ยาบาล
วิชาชีพในเขตภาคตะวนัออกตอ้งรับมือกบัการเปล่ียนแปลง มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ทั้งจากปริมาณผูป่้วย 
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และความรุนแรงของการเจบ็ป่วย ค่าตอบแทน และสวสัดิการนอ้ยเม่ือเทียบกบัภาระงานและไม่เท่าเทียม
กบัวิชาชีพอ่ืน เช่น แพทย ์(ชชัวาลย ์มุ่งแสง, 2552) ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการท างาน ซ่ึงอาจส่งผลให้
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนมีความสุขในการท างานลดลง และมีผลต่อการปฏิบติังานในองคก์าร  
การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ และทุ่มเทความสามารถเตม็
ก าลงัเป็นบทบาทท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน ในภาคตะวนัออก มีความสุขในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค อยูใ่นระดบัใด และปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ารใหบุ้คลากรทางการ
พยาบาลไดป้ฏิบติังานอยา่งมีความสุข และคงอยูใ่นองคก์าร เพ่ือน ามาซ่ึงการพฒันาวิชาชีพ คุณภาพการ
บริการและการพยาบาลใหมี้ความกา้วหนา้เพ่ือเกิดประโยชนต่์อผูรั้บบริการ และองคก์ารต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
                      1. เพ่ือศึกษาความสุขในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก  
                      2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวนัออก  
                      3. เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก  
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                  การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ Lu, Shin, Lin and Ju (1997)  ท่ีศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสุขในชีวิต  ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factor)  และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment  Factor)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานนั้นเกิดจากแรงขบัเคล่ือนซ่ึงเกิดข้ึนจากตวั
บุคคล และสภาพแวดลอ้ม  การศึกษาในคร้ังน้ีปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity  Quotient: AQ) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ      
                  ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ตามแนวคิดความสุขในการท างานของManion 
(2003) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  การติดต่อสมัพนัธ์ (Conection)  ความรักในงาน (Love of 
work)   ดา้นความส าเร็จในงาน(Work  achievement)  และดา้นการเป็นท่ียอมรับ (Recognition) การศึกษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Healt  et al.(2004)  ซ่ึงประกอบดว้ย  การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ   การร่วมมือสร้างความสมัพนัธ์  และการส่งเสริมการตดัสินใจในการท างาน   
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ส่วนการศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  ผูว้ิจยัศึกษาตามแนวคิดของ Stoltz 
(1997)  ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถดา้นการควบคุมสถานการณ์  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ
ท่ีจะมาถึง และดา้นความอดทน ในการท่ีจะเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  

สมมุตฐิานการวจิยั  

                     1.  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรคมี
ความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก                

                     2.  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก
ได ้

วธิีการการวจิยั  

                      การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยายและพยากรณ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคตะวนัออก ประชากรในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบติังานสงักดักลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาค
ตะวนัออก ท่ีมีประสบการณ์การท างานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี มี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว้ และนครนายก จ านวนพยาบาลวิชาชีพ ทั้งส้ิน 1,096 คน ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ
ทาโรยามาเน ( Yamane, 1970) สุ่มตวัอยา่งจากพยาบาลวิชาชีพประจ าการโดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนจาก สุ่มตวัอยา่งจงัหวดัในภาคตะวนัออก ซ่ึงมี 9 จงัหวดั 
โดยการสุ่มจากจงัหวดัท่ีมีโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 ขนาด ได ้5จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  
สระแกว้  และนครนายก และสุ่มตวัอยา่งโรงพยาบาลชุมชนแต่ละขนาด โดยใชเ้กณฑ ์50% จาก
โรงพยาบาลแต่ละจงัหวดั โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  ไดท้ั้งส้ิน 22 
โรงพยาบาล ต่อจากนั้นสุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพ โดย ใชวิ้ธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
ดว้ยวิธีการจบัฉลาก  ดว้ยการจบัฉลากรายช่ือแบบไม่คืนท่ีจากทุกหอผูป่้วย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 293 คน 
และเพ่ิมจ านวนแบบสอบถามอีกร้อยละ 20 ไดจ้ านวนทั้งส้ิน 352 คนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 345 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.01  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
                    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
                       ส่วนที1่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยค าถาม อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดโรงพยาบาล เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด 
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                      ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการท างาน ผูว้ิจยัปรับปรุงจากแบบสอบถามความสุขใน
การท างานของปทุมทิพย ์เกตุแกว้ (2551) ตามแนวคิดของManion ( 2003 ) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ดา้น 
ทั้งหมด 25 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) 5 ระดบั คือ 5 = เป็นจริงมาก
ท่ีสุด  4 = เป็นจริงมาก   3 = เป็นจริงปานกลาง   2 = เป็นจริงนอ้ย  1 = เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด  แปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก (4.50 – 5.00)  สูง (3.50 – 4.49)  ปานกลาง (2.50 – 3.49)  ต ่า 
(1.50 – 2.49)  ต ่ามาก (1.00 – 1.49) 
                      ส่วนที่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน ผูว้ิจยัปรับปรุงจากแบบสอบถาม
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการท างานของ รัชนี หาญสมสกลุ (2550) ท่ีสร้างจากแนวคิดของ 
Health et al. (2004) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ดา้น ทั้งหมด 29 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ( rating scale) 5 ระดบั คือ  5 = เป็นจริงมากท่ีสุด  4 = เป็นจริงมาก   3 = เป็นจริงปานกลาง   
 2 = เป็นจริงนอ้ย  1 = เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด  แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก (4.50 
– 5.00)  สูง (3.50 – 4.49)  ปานกลาง (2.50 – 3.49)  ต ่า (1.50 – 2.49)  ต ่ามาก (1.00 – 1.49) 
                      ส่วนที่4 แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ผูว้ิจยัปรับปรุง
จากแบบสอบถามเก่ียวกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของธิดา ฐิติพานิชยางกรู 
(2550)ท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของ Stoltz (1997)  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ดา้น ทั้งหมด 26 ขอ้ 
ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) 5 ระดบั คือ 5 = เป็นจริงมากท่ีสุด  4 = เป็นจริง
มาก   3 = เป็นจริงปานกลาง   2 = เป็นจริงนอ้ย  1 = เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด  แปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย
เป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก (4.50 – 5.00)  สูง (3.50 – 4.49)  ปานกลาง (2.50 – 3.49)  ต ่า (1.50 – 2.49)  ต ่า
มาก (1.00 – 1.49) 
                     การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชก้ารตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเน้ือหาจ านวน 5 ท่าน ไดค่้าดชันีความตรงตามเน้ือหา
หรือ CVI เท่ากบั .85, .80, และ .84 ตามล าดบั  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out ) กบัพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลสนามชยัเขต จ านวน 30 คน หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .93, .96,และ.94 ตามล าดบั 
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
                     การวิจยัน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผูวิ้จยัน าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง และในแบบสอบถามไดเ้ขียนอธิบายชดัเจนในวิธีการเกบ็ขอ้มูล การใหข้อ้มูล โดยผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ตอ้งลงช่ือ และเป็นไปดว้ยความสมคัรใจในการตอบแบบสอบถาม ยินยอมและยินดีใน
การมีส่วนร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี และการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลใดๆต่อผูต้อบทั้งส้ิน ขอ้มลูท่ีไดจ้ะ
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เกบ็ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผย จะน ามาเฉพาะเพ่ือการวิเคราะห์เท่านั้น และการน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอ
เป็นภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจง เม่ือส้ินสุดการวิจยัแลว้แบบสอบถามทั้งหมดท่ีเกบ็มาผูวิ้จยัจะท าลายทั้งหมด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                      การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูวิ้จยัประสานงานทางโทรศพัทข์ออนุญาตส่งแบบสอบถามถึง
หวัหนา้พยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกทั้ง 22 แห่ง โดยช้ีแจงวตัถุประสงค ์
รายละเอียด วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  รวมทั้งการพิทกัษสิ์ทธิ
ของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูวิ้จยัขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลแก่พยาบาล
วิชาชีพตามจ านวนท่ีก าหนด  และเพ่ือเป็นการพิทกัษสิ์ทธิในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ผูวิ้จยัไดแ้นบซองเปล่าท่ีสามารถปิดผนึกพร้อมแสตมป์ 
ใหส้ามารถส่งกลบัคืนไดส้ะดวก  มีการก าหนดส่งแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลา  2สปัดาห์หลงัแจก
แบบสอบถามผูวิ้จยัน าขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได ้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 345 ฉบบัจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 352 คนคิดเป็นร้อยละ 98.01 หลงัจาก
นั้นน าไปวิเคราะห์ขอ้มลูตามวิธีการทางสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

                     วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ี .05  
ดงัน้ี  

                     1.  ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดโรงพยาบาล ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรค  และความสุขในการท างาน ใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

                     2.วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้ม  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟัน
ฝ่าอุปสรรค กบัความสุขในการท างาน โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

                      3. วิเคราะห์หาตวัแปรท่ีพยากรณ์ความสุขในการท างาน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

 สรุปผลการวจิยั  
                     1. กลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก จานวน 
345 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 94.6) มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.7) มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 59.1) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี
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มากท่ีสุด ( ร้อยละ 95.1) มีประสบการณ์การปฏิบติังาน 6-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ25.8) และปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.7)  
                     2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ในภาค
ตะวนัออก พบวา่ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง (X =3.92, SD=0.48) 
สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัดี (X =3.61, SD=0.55) และความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฟันฝ่าอุปสรรคอยูใ่นระดบัสูง (X =3.82, SD=0.44)  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความสุขในการท างานสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนใน
ภาคตะวนัออก  
             ตวัแปร X SD ระดบั 

ความสุขในการท างาน 3.92 0.48 สูง 
     ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ 3.96 0.64 สูง 
     ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 3.95 0.50 สูง 
     ดา้นความรักในงาน 3.93 0.60 สูง 
     ดา้นความส าเร็จในงาน 3.83 0.55 สูง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.61 0.55 ด ี
     ดา้นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3.65 0.59 ดี 
     ดา้นการส่งเสริมการตดัสินใจ 3.65 0.62 ดี 
     ดา้นการร่วมมือสร้างสมัพนัธ์ 3.51 0.64 ดี 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 3.82 0.44 สูง 
     ดา้นความอดทน 3.93 0.48 สูง 
     ดา้นผลกระทบ 3.93 0.48 สูง 
     ดา้นความรับผิดชอบ 3.80 0.52 สูง 
     ดา้นการควบคุมสถานการณ์ 3.82 0.44 สูง 
 
 
                    3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั พบวา่ ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม  มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .75, p = .01) สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (r = .52, p = .01)  
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      4. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ ความสุขในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขั้นตอน พบวา่ความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟัน
ฝ่าอุปสรรคและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  สามารถท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p = .01)โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
มาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .656 และ .20 ตามล าดบั   

 
ตารางที่ 2  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน(Beta)ใน
การพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก 

 
ตวัแปรพยากรณ์   b Beta R R2 R2 change F 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน .181* .209* .52 .27 .27 127.033** 
ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา 

.716* .656* .755 .57 0.3 455.092** 

SEb = .30592  , Constant  =  .534 , F = 260.950** ,Adjust R2 = .602  ,Durbin – Watson = 1.839 
*p< .05, **p< .01 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z/  ความสขุในการท างาน = .209 (Z สภาพแวดล้อม ) + .656( Z ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอปุสรรค) 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

                     1. ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก  ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง  
อธิบายไดว้า่การท่ีพยาบาลวิชาชีพ มีความสุขในการท างานในระดบัสูงนั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพยาบาล
วิชาชีพมองวิชาชีพของตนในดา้นบวกมากกวา่ดา้นลบ (จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล, 2546)  มีความรักในงาน 
และยินดีท่ีจะปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะถา้เป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ีทา้ทายความสามารถ กจ็ะ
ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน และมีความสุขในการท างานนั้นๆ  อีกทั้งมีการรับรู้ถึง
ความรู้สึกในอารมณ์ทางบวก อนัเน่ืองมาจากผลการท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ความตั้งใจ มุ่งมัน่และศรัทธาในวิชาชีพ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการท างานซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Manion , 2003)  และส่งผลใหเ้กิดความสุขในการท างาน  ประกอบกบังานของพยาบาล
เป็นงานท่ีตอ้งกระท ากบัคุณภาพชีวิตของบุคคล ดงันั้นการท างานของพยาบาลจึงตอ้งกระท าอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของความถกูตอ้ง ซ่ือสตัยแ์ละเช่ือถือได ้ตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ (หทัยา ศรีวงษ ์, 
2554)  มีเจตนคติท่ีดีต่อการท างาน รู้สึกพึงพอใจในงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ  เม่ือพอใจในงานก็จะมีความสุข
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ท่ีไดท้ างานนั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของManion (2003) ท่ีกล่าววา่ การท่ีบุคคลจะมีความสุขจากการ
ท างานไดค้วรเกิดจากบุคคลนั้นมีความรัก และช่ืนชอบในงานท่ีท า ยินดีท่ีจะปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  
เม่ืองานบรรลุเป้าหมายก็จะเกิดความสุข โดยเฉพาะกบังานท่ีทา้ทายความสามารถและเป็นงานท่ีผูอ่ื้นให้
ความส าคญั บุคคลกจ็ะยิ่งมองเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในงานและมีความสุขกบังานนั้น 
(พรพนา พวัรักษา, 2554) และ Diener (2003) ท่ีกล่าววา่บุคคลท่ีมีความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ี
บุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ีรักและพอใจ ชอบและศรัทธาในงานท่ีท า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลัยารัตน ์
อ๋องคณา (2549),  ปทุมทิพย ์เกตุแกว้ (2551),  อคัสรา สถาพรวจนา (2551), และเสาวรส ประเทืองชยัศรี 
(2552) ท่ีพบวา่คะแนนความสุขโดยรวมและรายดา้นของพยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง     
                     2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ทั้งโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง  แสดงใหเ้ห็นวา่พยาบาลใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มต่างๆในองคก์ารวา่มี
อิทธิพลต่อการท างานของบุคลากร ท่ีส่งผลใหเ้กิดความสุขในการท างานสมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน
ร่วมงานท่ีเป็นไปในลกัษณะเป็นมิตร มีความไวว้างใจกนั มีการสนบัสนุนเก้ือกลูกนั ช่วยกระตุน้ใหเ้กิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีทศันคติท่ีดีในการร่วมมือกนั (หทัยา ศรีวงษ,์ 2554) ซ่ึงสอดสอดคลอ้งกบั
Health et al. (2004) ท่ีใหค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการท างานวา่ เป็นลกัษณะการ
ท างานร่วมกนัของบุคลากรทางพยาบาล ท่ีส่งเสริมเอ้ืออ านวยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรัชนี หาญสมสกุล (2550)  และกลัยารัตน ์อ๋องคณา (2549)  ท่ี
พบวา่คะแนนสภาพแวดลอ้มโดยรวมและรายดา้นพยาบาลวิชาชีพ อยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเลก็ ท่ีมีลกัษณะการบริหารงานเป็นแบบ
แนวราบ มีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้น (ทศันา บุญทอง, 2542) มีการแบ่งหน่วยบริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
เจา้หนา้ท่ีมีโอกาสพดูคุยพบปะกนั และรู้จกักนัทุกคน มีความไวใ้จและเคารพซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดการ
ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มยรีุ วรคนอง, 2549)  และไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาโดยไดรั้บข่าวสาร หรือขอ้มลูความรู้ต่างๆเป็นอยา่งดี  มีการรับรู้ความเคล่ือนไหวภายใน
หน่วยงาน องคก์ารและภายนอกองคก์าร  มีสนบัสนุนใหมี้แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ
ส่ือสารแบบสองทาง เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น มีอิสระในการใชค้วามคิดอยา่งสร้างสรรค ์มีส่วน
ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาและหาแนวทางพฒันางานร่วมกนัท าใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิผลขององคก์าร  
                     3.การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ
พยาบาลวิชาชีพทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง  โดยเฉพาะดา้นความอดทน มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด อธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพซ่ึงเป็นวยัผูใ้หญ่ทั้งหมดและส่วนใหญ่อายุ
ตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.2  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป    พยาบาล
วิชาชีพในภาคตะวนัออก มีการรับรู้ถึงการมีความอดทน อดกลั้นในการท างานสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 35 ปี และมีประสบการณ์ในการท างานมานานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  ซ่ึง
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายแุละประสบการณ์การท างานมาก  จะผา่นการเผชิญปัญหาและส่ิงท่ีก่อความเครียด
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มากกวา่  มีแหล่งขอ้มลูและวิธีแกปั้ญหา ท าใหท้ าใจยอมรับสถานการณ์ไดง่้ายกวา่ (อรสา จูภทัรธนากลุ, 
2551)  รู้วา่อุปสรรคจะคงทนอยูช่ัว่คราวเท่านั้น สามารถแกไ้ขดว้ยการฝึกฝนทกัษะและความรู้ 
ความสามารถ และเป็นผูท่ี้มีความหวงัในชีวิตพยายามท่ีจะหนทางแกไ้ขอุปสรรคใหอ้อกไปโดยเร็ว  มีการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในการแกไ้ขอุปสรรคต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  และพยายามท าให้
ความส าเร็จอยูก่บัตวัไดน้าน  แต่ถา้ไม่สามารถรักษาใหค้งตวัไดน้าน กจ็ะพิจารณาไดว้า่ปัญหาและเหตุแห่ง
ปัญหาเป็นเร่ืองธรรมดาจะสามารถผา่นพน้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการรับรู้ดา้นผลกระทบสูง ส่งผลให้
สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้และควบคุมตนเองใหส้ามารถเผชิญปัญหาต่างๆได ้ สามารถคิดวิเคราะห์ 
สาเหตุของปัญหา เม่ือเกิดปัญหากจ็ะมีสติ รอบคอบ เสริมสร้างก าลงัใจใหต้นเอง และอดทนในการเผชิญ
ปัญหา และแกปั้ญหาไปดว้ยดี (Stoltz, 1997) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรวรรณ ธนนนนัทกลุ (2547)  
พบวา่นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบัอรสา จูภทัรธนากลุ 
(2551) พบวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง  มี
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาอยูใ่นระดบัสูง  ดงันั้นความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคจึงเป็น
ทศันคติใหม่ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  และเป็นเคร่ืองมือใหค้นเราสามารถต่อสูก้บัความทา้ทายได ้
 (ธิดา ฐิติพานิชยางกรู, 2550)  และถา้พยาบาลวิชาชีพมีความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อสูก้บัอุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด  
กจ็ะน ามาสู่ความส าเร็จในงาน สอดคลอ้งกบัStoltz (1997) ท่ีวา่บุคคลท่ีมีความสามารถในการจดัการ
เก่ียวกบัการเอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่างในชีวิตไดน้ั้น  ตอ้งมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีความมานะ
พยายาม อดทน มีความเขม้แขง็ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดทศันคติทางบวก  ถา้บุคคลมีส่ิงท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น กจ็ะสามารถฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตและการท างานไดด้ว้ยดี
อยา่งมีความสุข  จากเหตุผลขา้งตน้ จึงท าใหพ้ยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก  มี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการท างานในระดบัสูง 
                   4.จากการศึกษาพบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลาง กบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r = .52 p = .05 )   
และเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี1 ท่ีวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รัชนี หาญสมสกลุ (2550) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรพยาบาลประจ าสถานพยาบาล สงักดักรมราชทณัฑ ์ พบวา่คะแนนสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ของบุคลากรพยาบาลทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรพยาบาล  อธิบายไดว้า่โรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวนัออกท่ีศึกษา  มีลกัษณะส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเลก็และขนาดกลาง ร้อยละ 
62.3 จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานมีไม่มาก  มีการแบ่งหน่วยงานบริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น บุคลากรมี
โอกาสพบปะพดูคุยกนั และรู้จกักนัทั้งองคก์าร ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  มีการแสดงความคิดเห็น
ในเชิงสร้างสรรค ์ และผูบ้งัคบับญัชามีส่วนในการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น และกลา้แสดงออก  
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ท าใหมี้การเรียนรู้การท างานร่วมกนั เกิดความร่วมมือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  ท าใหเ้กิดการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข (กลุยา ตนัติผลาชีวะ, 2543)  สอดคลอ้งกบั Ivancevich (2001)  ท่ีกล่าววา่ลกัษณะ
ของการท างานร่วมกนั ช่วยกนัส่งเสริมเอ้ืออ านวยการท างานดว้ยความไวใ้จ ใหค้วามเคารพ เช่ือถือกนัมี
ความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกนัมีผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด ท าใหบุ้คลากรอยากท างาน    ดงันั้น
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัสูง จะมีความสุขในการท างานในระดบัสูง
เช่นเดียวกนั  และ Manion( 2003) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานท าใหเ้กิด
ความสุขในการท างาน   และจากการศึกษาพบวา่ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
โดยรวม มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง กบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r = .755, p = .05)  และเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี1  อธิบายไดว้า่ พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก มีการรับรู้ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  
มีการรับรู้ระดบัความสามารถในการควบคุมตนเองใหผ้า่นพน้เหตุการณ์ท่ีมีความยากล าบากสูง มีความ
อดทนไม่ย่อทอ้ในการแกไ้ขปัญหา  สามารถรับรู้ถึงผลกระทบของปัญหา  มีความคิดเชิงรุกต่อปัญหา  
 คิดเชิงบวก และสามารถควบคุมปัญหาได ้  ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกท่ีศึกษา 
ลกัษณะส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 35 ปี และมีประสบการณ์ในการท างานมานาน
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท างานมาก  จะผา่นการเผชิญปัญหามา
มากกวา่  มีแหล่งขอ้มลูและวิธีแกปั้ญหา ท าใหท้ าใจยอมรับสถานการณ์ไดง่้ายกวา่ (อรสา จูภทัรธนากลุ, 
2551) สอดคลอ้งกบัStoltz (1997)  ท่ีกล่าววา่บุคคลท่ีสามารถรับรู้สถานการณ์ และการขยายตวัของปัญหา
ท่ีเป็นจริงวา่มีระดบัมากนอ้ยเพียงไร ท าใหบุ้คคลมีความพร้อมท่ีจะเตรียมในการท่ีจะรับมือกบัปัญหานั้น
ไดดี้   
         5. ผลการศึกษาตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก  พบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ไดร้้อยละ 
60.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .05)  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2ท่ีวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกได ้   เม่ือพิจารณาน ้าหนกัและทิศทางพบวา่ ตวั
พยากรณ์ท่ีมีค่าการท านายสูงสุดคือสภาพแวดลอ้มในการท างาน  รองลงมาคือความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค   ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของฑณัฑิกา  เทพสุริวงค ์(2550)  ท่ีพบวา่ 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสามารถพยากรณ์
ความสุขในการท างานของพยาบาลไดร้้อยละ28  และประทุมทิพย ์เกตุแกว้ (2551) ศึกษาพบวา่
ความสามารถ ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค สามารถพยากรณ์ความสุขในการท างานของ
พยาบาลไดร้้อยละ 31.5  อธิบายไดว้า่หากพยาบาลวิชาชีพไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานจากหวัหนา้หน่วยงาน ตามแนวคิดของ Stoltz (1997) ทั้ง 4 
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ดา้นคือ  ดา้นการควบคุมสถานการณ์  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นผลกระทบ  และดา้นความอดทน  และ
ไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการท างาน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมให้
พยาบาลวิชาชีพท างานอยา่งมีความสุขมากข้ึน (พนิดา คะชา, 2551) กจ็ะส่งผลใหมี้การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์ารใหมี้คุณภาพในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานต่อไป         
                  จากการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้า่สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความแปรปรวนของความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวนัออก ไดร้้อยละ 60.2  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 39.8 ไม่สามารถ
อธิบายไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากท่ีสามารถ
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาล เช่น ความสามารถในการปฏิบติังาน ความฉลาดทางอารมณ์ 
การรับรู้คุณค่าในตน การสนบัสนุนทางสังคม การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน   

ข้อเสนอแนะ  
                     1. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาระดบัความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงเม่ือพยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการทางาน กจ็ะก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อ
องคก์าร  
                     2. เน่ืองจากวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีมาศึกษาสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสุขไดร้้อยละ 60.2 
แสดงวา่ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพไดอี้ก ถึงร้อยละ39.1 ดงันั้น
จึงควรมีการศึกษาเพ่ือหาปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความสุขในการทางานเพ่ิมเติม เช่น แรงสนบัสนุนทาง
สงัคม  
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ข้อได้เปรียบของการก าจัดโครงสร้าง CuO ต่อสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ CuAl0.9Fe0.1O2    

ดีลาฟอสไซต์  

 

The Advantage of Eliminating CuO Structure on Thermoelectric Properties of 

CuAl0.9Fe0.1O2 delafossite 

 

นางสาวกนกพร  ศรีกุล ผูวิ้จยั , ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยกุต ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึงขอ้ไดเ้ปรียบของการก าจดัโครงสร้าง CuO ออกจากวสัดุเทอร์โมอิเลก็ท

ริกส์ CuAl0.9Fe0.1O2 ผง CuO, Al2O3 และFe2O3 ถูกบดรวมกนัโดยใชค้รกบดสารนาน 4 ชัว่โมง และน าไป

อดัดว้ยเคร่ืองอดัไฮโดรลิกให้เป็นแท่งส่ีเหล่ียมมีขนาดความกวา้ง 10 มิลลิเมตร ความยาว 20 มิลลิเมตร    

ความหนา 4 มิลลิเมตร น าแท่งสารไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K นาน 8 ชัว่โมง ท าซ ้ า 2 รอบ จากการวิเคราะห์ 

SEM พบว่า สารตวัอย่างประกอบด้วยโครงสร้าง CuO กระจายอยู่ในโครงสร้างดีลาฟอสไซด์ของ 

CuAl0.9Fe0.1O2 โครงสร้าง CuO ถูกก าจดัโดยการท าละลายในสารละลายกรดไนตริกเขม้ขน้ น าช้ินงานไป

วดัค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค, สภาพน าไฟฟ้า และค านวณค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 973 K 

และเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ K. Park และคณะ [9] พบว่า CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีไม่มีโครงสร้าง CuO จะมี

สภาพน าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนกว่า 3 เท่า และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงสุดเท่ากบั 2.54×10-4 Wm-1K-2 ซ่ึงมากกว่า

งานวิจยัของ K. Park และคณะ [9] กว่า 2 เท่า 

 

ค าส าคญั: CuAl0.9Fe0.1O2, สภาพน าไฟฟ้า, สมัประสิทธ์ิซีเบค, เพาเวอร์แฟคเตอร์, เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ 
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Abstract 

This research is to study the advantage of eliminating the CuO structure 

from the thermoelectric material CuAl0.9Fe0.1O2. CuO, Al2O3 and Fe2O3 powdered 

were crushed together using a mortar for 4 h and the mixture was pressed using a 

hand press to prepare the rectangular bar of 10 mm × 20 mm × 4 mm. Substance bar 

was heated at 1473 K for 8 h and repeated for 2 times. SEM analysis found that the 

samples was a CuO composite spread in the delafossite structure of CuAl0.9Fe0.1O2. 

CuO structure was eliminatied by the solvent in nitric acid solution. The samples were 

taken to be measured for the seebeck coefficient, electrical conductivity and 

calculated the power factor at room temperature up to 973 K. Then, it was compared 

with the research of K. Park et al. [9]. It was found that for CuAl0.9Fe0.1O2 with 

unstructured CuO the electrical conductivity was increased by more than 3 times. And 

the maximum power factor was 2.54×10
-4

 Wm
-1

K
-2

 which is more than the research 

of K. Park et al. [9] 2 times. 

 

Key World (s): CuAl0.9Fe0.1O2, electrical conductivity, seebeck coefficient,  

         power factor, thermoelectric 

 

บทน า 

        เน่ืองจากในปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีส าคญัเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต ซ่ึง
พลงังานไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ได้มาจากวิธีการเผาไหมก๊้าซธรรมชาติท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์
ออกมาเป็นหลกั จึงท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น สภาวะโลกร้อนเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการแก้ปัญหาโดย
หน่ึงในนั้นคือการวิจยั และพฒันาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีสะอาด และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานน ้ า และการใช้ประโยชน์จากพลงังานความร้อน โดยอาศยั
หลกัการของวสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพลงังานความร้อนเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าได ้โดยเม่ือปลายดา้นหน่ึงของวสัดุร้อน และอีกดา้นหน่ึงเยน็จะเกิดความต่างศกัยข้ึ์น และสามารถ
น าไปสู่ก าลงัไฟฟ้าได ้ประสิทธิภาพของวสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ ก าหนดโดยตวัแปรพ้ืนฐานคือ เพาเวอร์
แฟคเตอร์ PE = S2σ โดยท่ี S คือ สมัประสิทธ์ิซีเบค (Seebeck coefficient) ซ่ึงจะมีค่าสูงในกรณีท่ีวสัดุเป็น
ฉนวน และมีค่าต ่าในกรณีท่ีเป็นโลหะ, σ คือ สภาพน าไฟฟ้า (Electrical conductivity) จากปริมาณท่ีกล่าว
ในข้างต้นจะเห็นว่าว ัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ท่ีมีประสิทธิภาพดีควรมีค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค และค่า       
สภาพน าไฟฟ้าท่ีสูง  
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        วสัดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนมาในปัจจุบนัน้ีมีหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดมีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย เช่น PbTe , SiC , Si-Ge  มีขอ้ดีคือ มีประสิทธิภาพสูงท่ีอุณหภูมิต ่า  ขอ้เสียคือ เม่ืออุณหภูมิ
สูงจะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดปฏิริยาออกซิเดชัน่ไดง่้าย และมีราคาแพง [1] เพ่ือแกปั้ญหาขา้งตน้จึงไดมี้
การน าว ัสดุ ท่ีเป็นสารประกอบออกไซด์ ท่ีมีโครงสร้างเป็นดีลาฟอสไซต์มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ                 
เทอร์โมอิเล็กทริกส์ เช่น CuAlO2 ซ่ึงเป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต์ท่ีมีความเสถียร และสามารถทนความ
ร้อนท่ีอุณหภูมิสูงได้ [2] ดังนั้ น CuAlO2 จึงเป็นวัสดุ ท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ              
เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ คือ สารตั้งตน้มีราคาถูก สามารถเตรียมไดใ้นบรรยากาศ 
และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ไดย้าก [3] โครงสร้างผลึกของ CuAlO2 ไดมี้การศึกษาอย่างกวา้งขวางโดย 
Ishiguro และคณะ [4] พวกเขาเสนอว่าไอออนของ Cu+ จบักบั 2 ไอออนของ O2- ในรูปแบบดมัเบล          
O-Cu-O ขนานไปกบัแกน C แต่ทว่าไอออนของ Al3+ เป็นออกตะฮีดรอลจบักบั 6 ไอออนของ O2- โดย
อะตอม O ของ O-Cu-O ดมัเบลเช่ือมกบัทุกชั้น Cu กบัชั้น AlO2   

        โดยมีงานวิจยัหลายงานวิจยัท่ีมีการศึกษาเร่ืองสมบติัทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ CuAlO2 
เช่น   K. Park และคณะ [5] ไดมี้การพฒันาสมบติัทางเทอร์โมอิเล็กทริกซ์ของ CuAlO2 โดยการเจือ Ca 
แทนท่ี Al ไดส้ารประกอบ CuAl1-xCaxO2 (0 ≤ x ≤ 0.2) มีโครงสร้างรอมโบฮีดรอ , R ̅m พบว่า การเจือ 
Ca ในตวัอยา่ง CuAl1-xCaxO2 ท าให้มีขนาดเกรนเพ่ิมข้ึน จาก 0.94 ไมโครเมตร เป็น 3.01 ไมโครเมตร และ
ความพรุนตวัลดลงจาก 29.3% เป็น 6.8% การเจือ Ca เม่ือ x = 0.1 ใน Al ท าให้ทั้งสภาพน าไฟฟ้า และ
สัมประสิทธ์ิซีเบคมีค่าเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม การเจือ Ca ในปริมาณมาก (x ≥ 0.15) ท าให้ทั้ ง          
สภาพการน าไฟฟ้า และสัมประสิทธ์ิ ซีเบคลดลง และท่ีสารตวัอย่าง CuAl0.9Ca0.1O2 จะมีค่าเพาเวอร์     
แฟคเตอร์ท่ีสูงท่ีสุดคือ 7.82×10-5 Wm-1K-2 ท่ีอุณหภูมิ 1140 K ต่อมา K. Park และคณะ [6] ไดมี้การศึกษา
สมบติัทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ CuAlO2 โดยการเจือ Mg แทนท่ี Al ไดส้ารประกอบ CuAl1-xMgxO2    
(0 ≤ x ≤ 0.2) พบว่า สารตวัอย่าง CuAl0.88Mg0.12O2 ท่ีอุณหภูมิ 1073 K จะให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงสุด
คือ 3.47×10-5 Wm-1K-2 Takuya Kurotori และSunao Sugihara [7] ไดศึ้กษาสมบติัทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์
ของ CuAlO2 โดยการเจือ Zn และ Ca แทนท่ี Al ไดส้ารประกอบ CuAl1-xMxO2 โดยท่ี M คือ Zn และ Ca 
พบว่า สารตวัอยา่งท่ีเจือ CuAl0.999Zn0.001O2 และ สารตวัอยา่งท่ีเจือ CuAl0.999Ca0.001O2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K       
จะเป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต์ มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีอุณหภูมิ 850 K เป็น 6.8×10-5 Wm-1K-2 และ   
7.4×10-5 Wm-1K-2 ตามล าดบั ต่อมา Yi- Cheng Liou และคณะ [8] ไดป้รับปรุงสมบติัทางไฟฟ้าโดยการเจือ 
Fe แทนท่ี Al ไดส้ารประกอบ CuAl1- xFexO2 โดยท่ี X = 0, 0.1 และ 0.2 โดยเม่ือเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K ท่ี   
X = 0.1 มีค่าสภาพน าไฟฟ้า 3.143        ค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค 418 µV/K-1 และมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
5.49 × 10-5 Wm-1K-2 ท่ีอุณหภูมิ 873 K K. Park และคณะ [9] ได้มีการปรับปรุงสมบติัทางเทอร์โม-    
อิเล็กทริกส์ของสารประกอบ CuAlO2 โดยการเจือ Fe ตั้ งแต่ x = 0.1 แทนท่ี Al ได้สารประกอบ         
CuAl1- xFexO2 (0 ≤ x ≤ 0.2) พบว่า ในสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1140 K มีค่าเพาเวอร์ 
แฟคเตอร์สูงถึง 1.1×10-4 Wm-1K-2   
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        จากงานวิจัยข้างต้นพบว่า เราสามารถท่ีจะปรับปรุงสมบติัทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ 
CuAlO2 ไดโ้ดยการเลือกเติมสารเจือท่ีเหมาะสม เช่น Mg, Ca, Zn หรือFe เป็นตน้ ซ่ึงพบว่าการเติมสารเจือ
ท่ีเป็น Feปริมาณ 10% ท าให้ไดค้่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงสุดถึง 1.1×10-4 Wm-1K-2 แต่อย่างไรก็ตามใน
กระบวนการสงัเคราะห์ CuAl0.9Fe0.1O2 จะท าให้เกิดโครงสร้างของ CuO ข้ึน ซ่ึงโครงสร้างน้ีมีสภาพการ
น าไฟฟ้าท่ีต ่า(1.54×10-4  -1cm-1) [10] จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือ สังเคราะห์วสัดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
CuAl0.9Fe0.1O2  โดยปฎิกิริยาของแข็ง และก าจดัโครงสร้างของ CuO ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการสังเคราะห์
โดยน าไปท าละลายในกรดไนตริกเขม้ขน้เพ่ือปรับปรุงการน าไฟฟ้าของ CuAl0.9Fe0.1O2 สุดทา้ยค านวณค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ และเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ K. Park และคณะ [9] 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1. เพ่ือสงัเคราะห์วสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ CuAl0.9Fe0.1O2 โดยปฎิกิริยาของแขง็  

       2. เพ่ือก าจดัโครงสร้างของ CuO ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างสงัเคราะห์ 

       3. เพ่ือปรับปรุงสมบติัทางเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ของสารประกอบ CuAl0.9Fe0.1O2 

 

วิธีการวิจัย 

        เตรียมสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 โดยใช้ปฎิกิริยาของแข็ง เร่ิมจากน าผงของสาร CuO 

(99.0%) , Al2O3 (99.99%) และFe2O3 (99.0%) ผสมให้เขา้กนัตามอตัราส่วนแลว้บดดว้ยครกบดสาร เป็น

เวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นน ามาอดัให้เป็นเม็ดวงกลมโดยการใช้เคร่ืองอดัไฮโดรลิกให้มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง  10 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร น าสารตวัอย่างท่ีอดัเม็ดแลว้เขา้เตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K เป็น

เวลา 8 ชัว่โมงในอากาศ ท าซ ้ า 2 คร้ัง น าสารตวัอย่างท่ีได้ไปวดัสมบัติเชิงโครงสร้างโดยใช้เทคนิค 

Scanning Electron Microscope, (SEM) น าเมด็ของสารตวัอยา่งท่ีเผาและวดัสมบติัเชิงโครงสร้างแลว้มาบด

ให้ละเอียดอีกคร้ังดว้ยครกบดสาร น าสารตวัอยา่งท่ีบดละเอียดแลว้ท าละลายลงในกรดไนตริกเขม้ขน้ เป็น

เวลา 3 ชัว่โมง เพ่ือท าลายโครงสร้าง CuO น าผงของสารตวัอย่างไปอดัเป็นแท่งส่ีเหล่ียมขนาดความกวา้ง 

10 มิลลิเมตร ความยาว 20 มิลลิเมตร ความหนา 4 มิลลิเมตร และเป็นเม็ดวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 

10 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร โดยเคร่ืองอดัไฮโดรลิก น าเขา้เตาอบท่ีอุณหภูมิ 773 K เป็นเวลา 10 ชัว่โมง 

เพ่ือท่ีจะระเหยกรดไนตริกออก น าสารตวัอย่างไปวดัสมบติัเชิงโครงสร้างดว้ยเทคนิค Scanning Electron 
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Microscope, (SEM) และเทคนิค X-ray diffactometer, (XRD) และวดัค่าสมัประสิทธ์ิซีเบค สภาพตา้นทาน

ไฟฟ้า ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 973 K ดว้ยเทคนิค DC four-terminal method, (ZEM-3, Ulvac, Inc.) จากนั้น

ค านวณค่า Power factor 

 

ผลการวิจัย 

      รูปท่ี 1(a) แสดงภาพถ่ายดว้ยเทคนิค SEM ของพ้ืนผิวสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีเผาท่ี

อุณหภูมิ 1473 K เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ก่อนการท าละลายดว้ยกรดไนตริกเขม้ข้น จากรูป 1(a) พบว่ามี 2 

โครงสร้างเกิดข้ึน บริเวณท่ีเป็นสีขาว จากการวิเคราะห์ดว้ย EDS จะตรงกบัโครงสร้างของ CuO ในขณะท่ี

บริเวณสีด าจะเป็นโครงสร้างของ CuAl0.9Fe0.1O2 และเม่ือน าสารตวัอย่างไปท าละลายด้วยกรดไนตริก

เขม้ขน้ พบว่า โครงสร้างของ CuO หายไป ดงัแสดงให้เห็นในรูป 1(b) รูป 1(c) เป็นภาพถ่ายท่ีแสดงขนาด

ของเกรนของสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีก าลงัขยาย 1000 เท่า จากภาพพบว่า เกรนของสารตวัอย่างมี

ขนาดมากกว่า 5 ไมโครเมตร  

  

        (a) สารตวัอยา่งก่อนท าละลายดว้ยกรดไนตริกเขม้ขน้    (b) สารตวัอยา่งหลงัท าละลายดว้ยกรดไนตริกเขม้ขน้ 

              

   (c) ลกัษณะพ้ืนผวิ และขนาดเกรนของสารตวัอยา่ง 

รูปท่ี 1 ภาพ SEM ของ CuAl0.9Fe0.1O2 ก่อน และหลงัท าละลายดว้ยกรดไนตริก 

CuO 

CuAl0.9Fe0.1O2 
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รูปท่ี 2 รูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอก็ซ์ของ CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีท าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้ 

 จากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค XRD ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงวดัท่ีมุม 2  ตั้งแต่ 20-80 องศา จาก

ภาพพบว่า โครงสร้างของสารตวัอย่างท่ีได้จะเป็นโครงสร้างของ CuAl0.9Fe0.1O2 เทียบกับฐานข้อมูล 

JCPDF 75-2356 จากผลของ XRD ช่วยยืนยนัผลจากการวิเคราะห์ SEM ว่าช้ินงานท่ีเตรียมไดจ้ะมีเพียง

โครงสร้างของ CuAl0.9Fe0.1O2  
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รูปท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 973 K ของ CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีท  าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้ 
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 จากรูปท่ี 3 แสดงค่าของสัมประสิทธ์ิซีเบคของช้ินงานท่ีเตรียมได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 

อุณหภูมิ 973 K ท่ีไดจ้ากเคร่ือง ZEM-3 จากค่าท่ีไดพ้บว่า เคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคเป็นบวก 

บ่งบอกว่าพาหะการน าส่วนใหญ่เป็นโฮล และสารตวัอยา่งมีสมบติัเป็น P-Type และมีค่าสมัประสิทธ์ิซีเบค

สูงสุดท่ีอุณหภูมิ 973 K คือ 4.29×10-4 VK-1 จากกราฟของค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคกับอุณหภูมิพบว่า ท่ี

อุณหภูมิ 323-673 K ค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคจะลดลงตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความหนาแน่นของ

พาหะเพ่ิมมากข้ึน และท่ีอุณหภูมิ 773-973 K ค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน

มาก ๆ ความหนาแน่นของพาหะจะมากข้ึน จึงท าให้เกิดการชนกนัของพาหะกบัอะตอมของสารเจือ พาหะ

จึงเกิดการกระเจิงท าให้ค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคเพ่ิมข้ึนดว้ย 
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รูปท่ี 4 สภาพน าไฟฟ้าตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 973 K ของ CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีท  าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้ 

 รูปท่ี 4 แสดงสภาพน าไฟฟ้าของ CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีท าละลายกบักรดไนตริกเขม้ข้น ตั้งแต่

อุณหภูมิห้องถึง 973 K จากรูปพบว่า เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ค่าสภาพน าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะของสาร

ก่ึงตวัน า จากงานวิจยัของ K. Park และคณะ [9] ท่ีสารตวัอยา่งท่ีเจือ Fe 10% จะมีสภาพการน าไฟฟ้าสูงสุด 

4.5  -1cm-1 ท่ีอุณหภูมิ 1140 K เปรียบเทียบกบังานวิจยัน้ีท่ีสารตวัอย่างท่ีเจือ Fe 10% จะมีสภาพน าไฟฟ้า

สูงสุด 13.3  -1cm-1 ท่ีอุณหภูมิ 973 K ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สภาพน าไฟฟ้าของสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2   

ท่ีท าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้มีค่าเพ่ิมมากข้ึนกว่าสารตวัอยา่ง CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ียงัไม่ท าละลายกบักรด

ไนตริกเขม้ขน้  
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รูปท่ี 5 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 973 K ของ CuAl0.9Fe0.1O2ท่ีท  าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้ 

 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF) ค านวณไดจ้าก ค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค (S) และค่าสภาพน าไฟฟ้า 

(σ) จากรูปท่ี 5 จะพบว่า ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเพ่ิมข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน จากงานวิจยัของ K. Park              

และคณะ [9] สารตวัอย่างท่ีเจือ Fe 10% จะมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงสุด 1.1×10-4 Wm-1K-2 ท่ีอุณหภูมิ  

1140 K และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K ท่ีท าละลายกบั

กรดไนตริกเขม้ข้นมีค่าสูงสุดคือ 2.54×10-4 Wm-1K-2 ท่ีอุณหภูมิ 973 K จากค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีได้

สามารถสรุปไดว้่า สารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K ท่ีท าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้

สามารถก าจัดโครงสร้างของ CuO ได้ และท าให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงข้ึนจากเดิมท่ีไม่ได้ก าจัด

โครงสร้างของ CuO 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การสังเคราะห์สารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 เป็นโครงสร้างรอมโบฮีดรอ , R ̅m จะเกิด

โครงสร้างของ CuO ท าการก าจดัโครงสร้าง CuO ดว้ยการท าละลายกบักรดไนตริกเขม้ขน้พบว่า หลงัจาก

ท าละลายกับกรดไนตริกเข้มข้นท าให้โครงสร้างของ CuO หายไป และมีขนาดเกรนมากกว่า 5 

ไมโครเมตร มีค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 973 K คือ 4.29×10-4 VK-1 และมีค่าสภาพน าไฟฟ้า

สูงสุดท่ีอุณหภูมิ  973 K คือ 13.3  -1cm-1 ซ่ึงมากกว่าสารตวัอยา่ง CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ียงัไม่ท าละลายกบักรด
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ไนตริกเขม้ขน้ ถึง  3 เท่า [9] และมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของสารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 เผาท่ีอุณหภูมิ 

1473 K สูงสุดคือ 2.54×10-4  Wm-1K-2 การเจือ Fe 10% ในสารประกอบ CuAlO2 และก าจดัโครงสร้างของ 

CuO ท าให้สารตวัอย่าง CuAl0.9Fe0.1O2 มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 2 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ K. 

Park และคณะ [9]  
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ผลของการเตมิผงสกดัชาเขยีวต่อการต้านอนุมูลอสิระในผลติภัณฑ์โยเกร์ิตพร้อมด่ืม        

พาสเจอร์ไรส์ 
 
Effect of addition green tea powder on the antioxidant activity in pasteurized 
drinking yoghurt 
 
ผู้วจิยั นางสาวกฤติยา กุลชาติดิลก  และ ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจาํเนียร 

       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 

สารตา้นอนุมูลอิสระสามารถพบไดใ้นผลิตภณัฑท่ี์มีนมเป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะนมท่ี

ผา่นกระบวนการหมกัหรือโยเกิร์ตจะมีคุณสมบติัท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่นมปกติท่ีไม่ผา่น

กระบวนการหมกั อยา่งไรกต็ามในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมมีปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ ในงานวิจยัน้ีจึงมีการเติมสารสกดัชาเขียวท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ

ลงไปเพ่ือเพ่ิมปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ โดยทาํการเติม

สารสกดัจากชาเขียวปริมาณร้อยละ 0.047 (w/w) ลงในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ แลว้

วิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP จากการทดลองพบวา่ หลงัจาก

การจดัเกบ็ท่ีอุณหภูมินอ้ยกวา่ 8 ˚C นาน 35 วนั สารตา้นอนุมูลอิสระ และสารฟีนอลลิกมีค่า 520.64 

±0.7 mg gallic acid equivalent/g และ 163.73 ± 0.39 mM/L ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบั   

โยเกิร์ต ท่ีไม่เติมสารสกดัซ่ึงมีค่าเท่ากบั 168.25 ± 0.27 mg gallic acid equivalent /g และ 50.84 

± 0.49 mM/L ตามลาํดบั 
 

คําสําคัญ : สารตา้นอนุมูลอิสระ, โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์, ผงสกดัชาเขียว 
 

Abstract 

 Antioxidant can be found in dairy product especially fermented milk or 
yoghurt.  Fermented milk contains higher antioxidant value more than non-fermented 
milk. However, the amount of antioxidant in drinking yoghurt still has not enough in 
daily uptake. So this research was aimed to add green tea extract with high quantity of 
antioxidant into the drinking yoghurt in order to increase the high content of 
antioxidant in finished products. In this study, green tea extract 0.047% (w/w) was 
added into pasteurize drinking yoghurt and then antioxidant and phenolic compounds 
were analyzed by FRAP method.  The results found that after keeping the drinking 
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yoghurt at 8 ˚C for 35 days, the antioxidant and phenolic compounds increased to 
520.64 ± 0.73 mg gallic acid equivalent/g and 163.73 ± 0.39 mM/L respectively 
while comparing to yoghurt without green tea extract which had 168.25 ± 0.27 mg 
gallic acid equivalent /g of phenolic compound and 50.84 ± 0.49 mM/L of total 
antioxidant respectively.  
 
Key Words: Antioxidant, Pasteurized Drinking Yoghurt, Green Tea Powder 
  

บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนั มีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งมากในเร่ืองของการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
รวมทั้งความสนใจของผูบ้ริโภคในเร่ืองของสุขภาพมีมากข้ึน จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดในการแข่งขนัทาง

การตลาดท่ีมุ่งเนน้เจาะกลุ่มตลาดผูท่ี้สนใจในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึนตามไปดว้ยดว้ยเหตุน้ีจึงมีการสาํรวจ

ขอ้มูลในเร่ืองของสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาตลาด พบวา่จากสถิติการตายของประชากรไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 – 2552 โดย สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ พบวา่ มีประชากรไทยเสียชีวิต

จาก มะเร็งและเน้ืองอกทุกชนิดมากกวา่ร้อยละ 80 สาเหตุของการเกิดมะเร็งเกิดจากการท่ีร่างกายมีอนุมูล

อิสระมากเกินไป ทาํใหร่้างกายไม่สามารถกาํจดัอนุมูลอิสระภายในร่างกายไดห้รือกาํจดัไดไ้ม่เพียงพอจน

เกิดภาวะท่ีเรียกวา่ “Oxidative stress” อนัเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดโรคต่างๆมากมาย ดว้ยเหตุน้ี อาหาร

ตา้นอนุมูลอิสระ จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทเป็นส่วนประกอบของการบริโภคมากข้ึน และ เพ่ือใหง่้ายต่อการ

ปริโภคจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํสารตา้นอนุมูลอิสระเหล่าน้ี ไปเติมลงในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์

ไรส์ท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคทัว่ไป เน่ืองจากเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหคุ้ณค่าและสามารถหาซ้ือบริโภคไดง่้าย  
 โยเกิร์ตพร้อมด่ืมหรือนมเปร้ียว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 353 พ.ศ. 2556 

เร่ือง นมเปร้ียว ไดใ้หค้วามหมายของนมเปร้ียว หมายความวา่ ผลิตภณัฑน์มท่ีไดจ้ากนํ้านมจากสตัวท่ี์นาํ 
มาบริโภคไดห้รือส่วนประกอบของนํ้านมท่ีผา่นการทาํลายจุลินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดโรคแลว้หมกัดว้ยจุลินทรีย์

ท่ีไม่ทาํใหเ้กิดโรคหรืออนัตราย ทาํใหค่้าความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน และอาจปรุงแต่งกล่ิน รส สี หรือเติมวตัถุ

เจือปนอาหาร สารอาหารหรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีมิใช่นมดว้ยกไ็ด ้ ทัว่ไปแลว้ชนิดของนมเปร้ียวท่ีพบได้

ทัว่ไปจะไดจ้ากการหมกัดว้ย  Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus หรือ Lactobacillus subsp. อ่ืน ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัปริมาณสาร      

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีอยูใ่นนมววั โดย Zivkovic และ คณะ (2011) พบวา่ในนมววั ท่ีมีปริมาณไขมนั

ร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 3.5 โดยท่ียงัไม่มีการเติมสารอาหารใดๆเพ่ิมเติมจะมีปริมาณสารตา้นอนุมูล

อิสระ จากการตรวจสอบดว้ยวิธี DPPH  ไดค่้า 3.65 ± 0.19 mg/mL และ 3.35 ± 0.15 mg/mL 

ตามลาํดบั รวมทั้งไดมี้การวิเคราะห์ สารตา้นอนุมูลอิสระ และ ปริมาณฟีนอลลิกในนมท่ีประเทศอินเดีย 
โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบ DPPH และ FRAP พบวา่ ค่าปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไดจ้ะอยูใ่นช่วง 
4.1 ± 0.3 และ 73.9 ± 8.1 mg/100g ตามลาํดบั และ มีสารประกอบฟีนอลลิก เท่ากบั 3.4 ± 0.4 
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mg/100g (Dande และ Manchala, 2011)  นอกจากน้ี Pihlanto (2006) ไดมี้การศึกษา พบวา่

โปรตีนนมท่ีผา่นกระบวนการยอ่ย จะส่งผลใหเ้กิดสารตา้นอนุมูลอิสระในธรรมชาติ เพ่ิมคุณสมบติัของ

อาหารในการตา้นอนุมูลอิสระ และ ช่วยป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในกระบวนการผลิตอาหาร  

 ชา มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Camellia sinensis พบมากบริเวณท่ีราบสูงของจีน สารออก

ฤทธ์ิท่ีสาํคญัท่ีสุดในชาเขียว ไดแ้ก่ โพลีฟีนอล (Polyphenol) ซ่ึงเป็นไฟโตเคมิคลั (Phytochemical) 

ท่ีสงัเคราะห์โดยพืช  Flavanols เป็น Polyphenol ท่ีมีมากท่ีสุดในชา มกัรู้จกักนัในนาม คาเทชิน 
(catechin) ซ่ึงมีประมาณร้อยละ 75 ของโพลิฟีนอลทั้งหมด คาเทชินเป็นสารไม่มีสี ละลายนํ้าไดดี้ ให้

รสชาติฝาด พบมากในยอดใบชาสดและชาเขียวไดแ้ก่ (-)-epigallocatechin-gallate (EGCG),      

(-)-epigallocatechin (EGC), (-) - epicatechin-gallate (ECG) และ (-)-epicatechin (EC) 
โดย catechins เหล่าน้ีมีอยูป่ระมาณร้อยละ 90 ของคาเทชินทั้งหมด กลุ่มของคาเทชินท่ีพบในปริมาณ

นอ้ยลงมา ไดแ้ก่ (+)-gallocatechin (GC), (+) - catechin (C) (-)-gallocatechin gallate 

(GCG) และ (-)-catechin gallate (CG) (Balentine และ คณะ, 1997) ดงัภาพท่ี 1  
Victory และ คณะ (2011) ไดท้ดลองศึกษาความคงตวัของคาเทชิน ในชาเขียว ท่ีมีต่อ

อุณหภูมิ และ ค่าความเป็นกรดด่าง พบวา่ ท่ีค่าความเป็นกรดด่าง ตํ่ากวา่ 4 และ ท่ีอุณหภูมิตํ่าจะส่งผล

ให ้ คาเทชิน เกิดความคงตวั ในขณะท่ี ในสภาวะท่ีเป็นด่าง และ การใหค้วามร้อนจะส่งผลทาํให ้ คาเท

ชินเกิดการสลายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งไดมี้การศึกษา พบวา่โลหะบางชนิด จะส่งผลทาํใหค้วามสามารถ

ในการตา้นอนุมูลอิสระมีค่ามากข้ึน ในขณะท่ีสารบางชนิดท่ีเติมลงไป เช่น นํ้าตาล, กรดซิตริก และ 
แอสครอบิกแอซิก จะส่งผลเร่งการสลายตวัของ คาเทชิน 
 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างเคมีของคาเทชิน (catechin) 
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 ในการทดลองน้ี จึงมีการนาํสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไดจ้ากชา มาเป็นสารอาหารเพ่ิมเติมใน

ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ ซ่ึงจดัเป็นอาหารท่ีใหคุ้ณค่าอยูแ่ลว้ในเร่ืองสารอาหารทั้งในดา้น

ของพลงังาน โปรตีน วิตามิน เช้ือจุลินทรีย ์ และ สารตา้นอนุมูลอิสระ เน่ืองจากส่วนประกอบของนมมี

ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระอยู่แลว้ เพียงแต่ ปริมาณไม่มากเพียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละวนั จึงมี

แนวคิดท่ีทาํการเติมสารตา้นอนุมูลอิสระลงไปในผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการในแต่ละวนั ทั้งน้ี

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ ปริมาณความตอ้งการสารตา้นอนุมูล

อิสระต่อวนั อาศยัขอ้มูลของสาํนกังานความปลอดภยัอาหารแห่งสหภาพยโุรป (EFSA) (2010) ซ่ึงได้

ระบุปริมาณขั้นตํ่าต่อวนัของ สารฟลาโวนอยดใ์นชาเขียว คือ EGCG ตอ้งมีปริมาณขั้นตํ่า ไม่นอ้ยกวา่ 
25 มิลลิกรัม ต่อ วนั จึงจะมีความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ 

อยา่งไรกต็ามแมว้า่การเติมสารตา้นอนุมูลอิสระลงไปในนมเปร้ียวอาจส่งผลดีในเร่ืองของ

การเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ แต่การเติมสารตา้นอนุมูลอิสระลงไป  อาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อ 
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง Najgebaure และ คณะ (2011) ไดมี้การศึกษา พบว่า การเติมสาร

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีไดจ้ากชาท่ีชนิดและปริมาณท่ีแตกต่างกนัท่ีไดจ้ดัเกบ็ 28 วนัส่งผลต่อ Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus ไม่แตกต่างกนัแต่จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ Streptococcus 

thermophilus ท่ีแตกต่างกนั เม่ือเทียบกบันมเปร้ียวท่ีไม่เติมสารสกดัจากชา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีอยใูนผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตพร้อมด่ืม และโยเกิร์ตพร้อมด่ืมสูตรผสมผงสกดัชาเขียว   
2. ศึกษาปริมาณของฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่ง

กระบวนการเตรียมผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์  
 

วธีิวจิยั 

    วตัถุดิบ 

เช้ือ starter culture(Lactobacillus bulgaricusและStreptococcu thermophillus) 

(บริษทั C.Hansen, Denmark), นมผง, หางนม (บริษทั Fonterra, New Zealand), นํ้ากลัน่    

สเตอริไรซ,์ นํ้าตาลทราย, เพคติน (บริษทั Cp-Kelco, Brazil), กรดซิตริก, , ผงสกดัชาเขียว (บริษทั 
Novanat, China) 
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สารเคมีและอาหารเล้ียงเช้ือ 
Plate count agar (บริษทั Merck, Germany), Sodium hydroxide (บริษทั 

Merck, Germany),Hydrochloric acid fuming 37% (บริษทั Merck, Germany), 

Phenopthalene (บริษทั Fluka Chemical, Switzerland), Folin ciocalteu’s reagent (บริษทั 
Fluka Chemical, Switzerland), Sodium carbonate (บริษทั Univar, Australia), Methanol 

(บริษทั Merck, Germany), Gallic acid (บริษทั Sigma, Switzerland), Methanol (บริษทั 
Merck, Germany), Alcohol 95% สาํหรับเติมตะเกียงแอลกอฮอลแ์ละฆ่าเช้ือ, Alcohol 70% 
สาํหรับฆ่าเช้ือ 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

เคร่ืองแกว้ชนิดต่างๆ, เคร่ือง autoclave (บริษทั Tomy Seiko, Japan) อ่างนํ้าร้อน 
(water bath) (บริษทั Memmert, New Jersey, U.S.A) ตูอ้บท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได ้(บริษทั 

WTB Binder, Germany) เคร่ืองชัง่ละเอียด 4 ตาํแหน่ง (บริษทั Sartorius, BP221s, Germany) 

เคร่ือง vortex – genie (บริษทั Scientific Industries), กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1, Hot 

plate (บริษทั Ginni enterprises, India) ตูบ่้มเช้ือ (บริษทั Memmert, Germa) ตู้เยน็ (บริษทั 

Hitachi, Japan) Homogenizer ( บริษทั Ultra - turrax, Germany), Refectometer (บริษทั 

Optika, Italy) เคร่ืองแยกสารแบบหมุนเหว่ียง(centrifuge)(บริษทั Hermle, Germany),pH 

meter (บริษทั Milwaukee, Hungary), ชุดปฏิบติัการเก่ียวกบัจุลินทรีย ์ จานเพาะเช้ือ ไมโครปิเปต

และปิเปต ทิป ขวดอาหารเล้ียงเช้ือ ตะเกียงแอลกอฮอล ์หลอดทดลอง 

วิธีการทดลอง 

การเตรียมโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติ 

ทาํโดยการชัง่นมผงเตม็มนัเนย นมผงขาดมนัเนย หวัเช้ือจุลินทรีย ์ และนํ้ากลัน่ ใหไ้ด้

อตัราส่วนร้อยละ 14.8, 6.6, 0.02 และ 78.58 ตามลาํดบั จากนั้นนาํนมผงเตม็มนัเนย และ นมผงขาด

มนัเนย มาละลายดว้ยนํ้ากลัน่ท่ีอุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส แลว้นาํนํ้านมท่ีไดม้าทาํใหเ้ป็นเน้ือ

เดียวกนัดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ ทาํการแบ่งตวัอยา่งท่ีไดม้าวดัค่าสารฟีนอลลิกและสารตา้นอนุมูลอิสระ

ดว้ยวิธี FRAP จากนั้นนาํตวัอยา่งท่ีไดห้ลงัจากการโฮโมจีไนเซอร์มาทาํการพาสเจอร์ไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 240 วินาที ในอ่างนํ้าร้อน จากนั้นนาํนํ้านมท่ีผา่นกระบวนการพาสเจอร์ไรส์มา

ทาํใหเ้ยน็ลงจนมีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ทาํการแบ่งตวัอยา่งท่ีไดม้าวดัค่าสารฟีนอลลิก และ สาร

ตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP จากนั้นนาํตวัอยา่งท่ีเหลือมาเติมหวัเช้ือจุลินทรียท่ี์เตรียมไว ้ แลว้นาํไป

บ่มท่ีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ดว้ยอ่างนํ้าร้อนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จนมีค่าความเป็นกรดและด่าง 
นอ้ยกวา่ 4 จากนั้นทาํการลดอุณหภูมิใหไ้ดน้อ้ยกวา่ 8 องศาเซลเซียส เพ่ือหยดุการเจริญเติบโตของเช้ือ 
ทาํการจดัเกบ็จนกวา่ จะนาํไปผสมเป็นโยเกิร์ตพร้อมด่ืม ทาํการวดัค่าสารฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูล

อิสระดว้ยวิธี FRAP 
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การเตรียมโยเกิร์ตผสมผงสกดัชาเขียว 

ทาํโดยการชัง่นมผงเตม็มนัเนย นมผงขาดมนัเนย หวัเช้ือจุลินทรีย ์ ผงชาเขียว และนํ้ากลัน่ 
ใหไ้ดอ้ตัราส่วนร้อยละ 14.8, 6.6, 0.02, 0.18 และ 78.4 ตามลาํดบั จากนั้นนาํนมผงเต็มมนัเนย และ 
นมผงขาดมนัเนย มาละลายดว้ยนํ้ากลัน่ท่ีอุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส แลว้นาํนํ้านมท่ีไดม้าทาํให้

เป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ ทาํการแบ่งตวัอยา่งท่ีไดม้าวดัค่าสารฟีนอลลิก และ สารตา้น

อนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP จากนั้นนาํตวัอยา่งท่ีไดห้ลงัจากการโฮโมจีไนเซอร์ มาทาํการพาสเจอร์ไรซ์ท่ี

อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 240 วินาที ในอ่างนํ้าร้อน จากนั้นนาํนํ้านมท่ีผา่นกระบวนการ

พาสเจอร์ไรส์มาทาํใหเ้ยน็ลงจนมีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ทาํการแบ่งตวัอยา่งท่ีไดม้าวดัค่าสารฟีนอล

ลิก และ สารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP จากนั้นนาํตวัอยา่งท่ีเหลือมาเติมหวัเช้ือจุลินทรีย ์  ท่ีเตรียม

ไว ้แลว้นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ดว้ยอ่างนํ้าร้อนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จนมีค่า ความเป็น

กรดและด่าง นอ้ยกวา่ 4 จากนั้นทาํการลดอุณหภูมิ ใหไ้ดน้อ้ยกวา่ 8 องศาเซลเซียส เพ่ือหยดุการ

เจริญเติบโตของเช้ือ ทาํการจดัเกบ็จนกวา่จะนาํไปผสมเป็นโยเกิร์ตพร้อมด่ืมสูตรผสมผงสกดัชาเขียว โดย

ในระหวา่งกระบวนการหมกัใหท้าํการ วดัค่าสารฟีนอลลิก และ สารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP 

การเตรียมโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ 

การเตรียมโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ผสมผงสกดั

ชาเขียว  ทาํโดยการนาํโยเกิร์ต ท่ีได ้แลว้แต่ชนิดของโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ มาผสมกบันํ้าเช่ือมท่ี

อุณหภูมิหอ้งและนํ้า ใหไ้ดอ้ตัราส่วนร้อยละ 26, 27 และ 47 ตามลาํดบั (วิธีการเตรียมนํ้าเช่ือม ทาํโดย

ละลายนํ้าตาล อตัราส่วนร้อยละ 47 ลงในนํ้าร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส อตัราส่วน 52.2 ละลายให้

เขา้กนั จากนั้นเติมเพกตินอตัราส่วนร้อยละ 0.8 ละลายใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง แลว้ พาสเจอร์ไรส์ในอ่างนํ้า

ร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 300 วินาที) ผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัโดยเคร่ืองโฮโมจีไนซ์

เซอร์ท่ีความดนั 200 บาร์ จากนั้นทาํการจดัเกบ็ท่ีอุณหภูมิ นอ้ยกวา่ 8 องศาเซลเซียส นาน 5 สปัดาห์ 
ทาํการวดั ค่าสารฟีนอลลิก และ สารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP 

วิธีวิเคราะห์ 

การสกดัตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ค่า ฟีนอลลิก และ สารตา้นอนุมูลอิสระ  
นาํตวัอยา่งโยเกิร์ตท่ีเตรียมไว ้ 5 มิลลิลิตร เติมสารละลายผสม 20 มิลลิลิตร (เมทธานอล 

ร้อยละ 70 และกรดไฮโดรคลอลิกร้อยละ 0.1 อตัราส่วน 1:1) จากนั้นนาํตวัอยา่งท่ีไดไ้ปหมุนเหว่ียง

ดว้ยเคร่ืองแยกสารแบบหมุนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที นาํตวัอยา่งท่ี

ไดม้ากรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 นาํสารละลายใสท่ีไดม้าเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิ -18 องศา-

เซลเซียส เพ่ือรอนาํไปวิเคราะห์ ค่าฟีนอลลิก และ ค่าสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP 

(Sreeramulu และ Raghunath, 2011) 
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การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิก 

ปิเปตสารละลายตวัอยา่งโยเกิร์ตปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง แลว้เตรียม

สารละลายโฟลินเคาเธอร์ รีเอเจนซ์ (folin-ciocalteu reagent) ร้อยละ 10 โดยปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร 
เขยา่และตั้งท้ิงไว ้ 3 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ร้อยละ 7.5 w/v             

1.6 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัและตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืด 90 นาที นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
725 นาโนเมตร โดยใชแ้บลงคเ์ป็นเมทธานอล (methanol) ร้อยละ 70 และนํ้ากลัน่  

การวิเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP 
ปิเปตสารละลาย FRAP (เตรียมดงัภาคผนวก) ท่ีเตรียมไวป้ริมาตร 3 มิลลิลิตรผสมกบันํ้า

กลัน่ 0.3 มิลลิลิตร และปิเปตสารละลายตวัอยา่ง 0.1 มิลลิลิตร และเขยา่ก่อนนาํไปตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืด 10 

นาที นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 595 นาโนเมตร โดยใชแ้บลงคเ์ป็นนํ้ากลัน่ และใช้

สารละลาย FRAP ปริมาตร 3 มิลลิลิตรผสมกบันํ้ากลัน่ 0.4 มิลลิลิตรเป็นชุดควบคุม นาํค่าการดูดกลืน

แสงและความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไปเขียนกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Ferrous 

sulfate หาความสมัพนัธ์ในรูปของสมการเสน้ตรง ดงัภาพท่ี 2 
 

y = 0.0257x + 0.0043
R² = 0.9904

0
0.005
0.01

0.015
0.02

0.025
0.03

0.035
0.04

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

ค่า
กา

รดู
ดก

ลืน
แส

งที่
59

3 
nm

ความเขม้ขน้ (mol/L)
 

 

ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานของสารละลาย Ferrous sulfate จากวิเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี 
FRAP 
 

ผลและสรุปผลการวจิยั       

1.  ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตพร้อมด่ืม และโยเกิร์ตพร้อมด่ืมสูตรผสมผงสกดัชาเขียว   
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จากการศึกษาปริมาณของสารฟีนอลลิก (ภาพท่ี 3) และ สารตา้นอนุมูลอิสระ (ภาพท่ี 4) 
โดยวิธี FRAP พบวา่การเติมผงสกดัชาเขียว หลงัจากการจดัเกบ็นาน 35 วนั ท่ีอุณหภูมินอ้ยกวา่ 8 ˚C มี

ค่าเพ่ิมข้ึน 520.64 ± 0.73 mg gallic equivalent/g และ 163.73 ± 0.39 mM/L ตามลาํดบั และ

เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีไม่เติมสารสกดัซ่ึงมีค่า 168.25 ± 0.27 mg gallic equivalent/g และ 50.84 ± 

0.49 mM/L ตามลาํดบั ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเติม ผงสกดัชาเขียว จะส่งผลทาํให ้ คุณสมบติัในการ

เป็นสารตา้นอนุมุลอิสระของโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์มีค่าสูงข้ึน   ซ่ึงการทดลองน้ีไดผ้ลสอดคลอ้ง

กบั Najebauer และ คณะ (2011) ท่ีไดท้าํการศึกษาผลของการเติมชาเขียวท่ี ความเขม้ขน้ร้อยละ 5, 

10 และ 15 ลงในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ต และ เม่ือทาํการวดัค่า FRAP พบวา่ การเติมชาเขียวลงในโยเกิร์ต

ร้อยละ 15 ใหค่้า FRAP ท่ีสูงกวา่โยเกิร์ตท่ีไม่มีการเติมชาเขียว โดยใหค่้า FRAP ท่ี 12.95 และ 1.04 

mmol Fe2+E/L) ตามลาํดบั 
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โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ

โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ผสมผงสกดัชาเขียว

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าฟีนอลลิกของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตร

ธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว  
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสารตา้นอนุมูลอิสระโดย วิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อม

ด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว  

2.  ศึกษาปริมาณของฟีนอลลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่ง

กระบวนการเตรียมผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์  

จากการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของปริมาณฟีนอลลิก (ภาพท่ี 5) และ ปริมาณ

สารตา้นอนุมูลอิสระ (ภาพท่ี 6) โดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตร

ธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว ก่อนกระบวนการฆ่าเช้ือ หลงั

กระบวนการฆ่าเช้ือ หลงักระบวนการหมกั และ หลงักระบวนการจดัเกบ็  พบวา่ กระบวนการฆ่าเช้ือท่ี 
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 240 วินาที ไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ ปริมาณฟีนอลลิก 
และ ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตร

ธรรมชาติ และโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว แต่ กระบวนการหมกัจะส่งผลทาํ

ใหป้ริมาณฟีนอลลิกและปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืม    

พาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ และโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว มีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือ

ทาํการเปรียบเทียบกบัปริมาณก่อนกระบวนการหมกั ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากในระหวา่งกระบวนการหมกั 
จะเกิดการยอ่ยข้ึนส่งผลใหค้วามสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของสารมีค่ามากข้ึน 
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สารละลายนม สารละลายนมฆ่าเช้ือ นมหมกั 24 ช.ม. จดัเกบ็ 35 วนั

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลของ กระบวนการฆ่าเช้ือ  กระบวนการหมกั และ กระบวนการ

จดัเกบ็ ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลลิก ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์

ไรส์สูตรธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว  
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สารละลายนม สารละลายนมฆ่าเช้ือ นมหมกั 24 ชัว่โมง จดัเกบ็ 35 วนั
 

ภาพท่ี 6 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลของกระบวนการฆ่าเช้ือ  กระบวนการหมกั และ กระบวนการจดัเกบ็ 
ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงค่าความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว
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ปริมาณฟีนอลลิก และ ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อม

ด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว ก่อน

กระบวนการฆ่าเช้ือ,หลงักระบวนการฆ่าเช้ือ, หลงักระบวนการหมกั และ หลงักระบวนการจดัเกบ็ พบวา่ 
กระบวนการฆ่าเช้ือท่ี อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 240 วินาที ไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ 
ปริมาณฟีนอลลิก และ ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาส

เจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว แสดงใหเ้ห็นวา่ สาร

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ และ สารสกดัชาเขียว ไม่สูญสลายเม่ือมี

การใหค้วามร้อนจากการะบวนการฆ่าเช้ือ แต่ กระบวนการหมกัจะส่งผลทาํใหป้ริมาณฟีนอลลิก และ 
ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ของผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติ 
และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรผสมผงสกดัชาเขียว มีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบั

ปริมาณก่อนกระบวนการหมกั ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก ในระหวา่งกระบวนการหมกั จะเกิดการยอ่ยสลาย

โมเลกุลใหมี้ขนาดเลก็ ส่งผลใหค้วามสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของสารมีค่ามากข้ึน ซ่ึงผล

การทดลองน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pihlanto (2006) ไดมี้การศึกษา พบวา่โปรตีนนมท่ีผา่น

กระบวนการยอ่ย จะส่งผลใหเ้กิดสารตา้นอนุมูลอิสระในธรรมชาติ  

อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาปริมาณฟีนอลลิก และ สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อม

ด่ืมพาสเจอร์ไรส์ และ โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ผสมสารสกดัชาเขียว พบวา่ในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ต

พร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์สูตรธรรมชาติท่ีไม่มีการเติมสารใด  มีคุณสมบติัในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระอยู่

แลว้ และเม่ือทาํการเติมผงสกดัจากชาเขียวท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระลงไปในผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ เป็นผลทาํให ้ ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในผลิตภณัฑมี์ค่ามากข้ึน เพ่ิม

คุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์มากข้ึน รวมทั้ง จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการหมกัส่งผลทาํใหป้ริมาณ

สารตา้นอนุมูลอิสระมีค่ามากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีเป็นโยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ 

จะมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมากกวา่ นมธรรมดาท่ีไม่ผา่นกระบวนการหมกั ท่ีปริมาณสารอาหาร

หลกัเท่ากนั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ จดัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชนต่์อสุขภาพ แต่ทั้งน้ี 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายท่ีมากข้ึน จึงควรมีการศึกษา 
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และ ทดลองเติมสารอาหารอ่ืนท่ีมีประโยชนล์งไปใน ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์เพ่ิมเติม 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของอาหาร ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ภาคผนวก  

1. การเตรียมสารละลาย FRAP 
- 300 mM Acetate buffer pH 3.6 
ชัง่ Sodium acetate trihydrate 1.5 กรัม ละลายใน acetic acid ปริมาตร 8.00 

มิลลิลิตร แลว้ปรับปริมาตรดว้ยนํ้ากลัน่ จนมีปริมาตรครบ 500.00 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 
- 20 mM Ferric chloride (FeCl2.6H2O) 
ชัง่ Ferric chloride อยา่งละเอียด 0.054 กรัม ละลายในนํ้ากลัน่ และปรับปริมาตรจนมี

ปริมาตรครบ 10.00 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 
- 10 mM 2, 4, 6-tri-2-pyridyl-2-triazide (TPTZ) 
ชัง่ TPTZ อยา่งละเอียด 0.0312 กรัม ละลายใน 40 mM HCl เลก็นอ้ย แลว้ปรับ

ปริมาตรดว้ย 40 mM HCl จนมีปริมาตรครบ 10.00 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 
การเตรียมสารละลาย FRAP reagent ทาํโดยการผสมสารละลาย Acetate buffer pH 

3.6 กบัสารละลาย Ferric chloride (FeCl2.6H2O) และ 10 mM 2,4,6-tri-2-pyridyl-2-

triazide (TPTZ) ตารมลาํดบัในอตัราส่วน 10:1:1 โดยตอ้งเตรียมใหม่ทุกคร้ังก่อนการวิเคราะห์ แลว้

นาํไปอุ่นท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที และเตรียมผงสกดัตวัอยา่งใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 1 

mg/ml ดว้ยตวัทาํละลายแต่ละชนิด 
 

2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ความเขม้ขน้ 5.00 mM 
- ชัง่ Ferrous sulfate อยา่งละเอียด 1.67 กรัม ละลายในนํ้ากลัน่ และปรับปริมาตรจน

มีปริมาตรครบ 100.00 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร จะไดส้ารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ท่ีมี

ความเขม้ขน้ 1.2 กรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความ

เขม้ขน้ 1.0, 0.8, 0.6, 0.4 และ 0.2 กรัมต่อมิลลิลิตร แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 593 นาโนเมตร 
- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความเขม้ขน้ 1.0 กรัมต่อ

มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ปริมาตร 8.33 มิลลิลิตร และเติมนํ้ากลัน่ 
1.67 มิลลิลิตร 

- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.8 กรัมต่อ

มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ปริมาตร 8.00 มิลลิลิตร และเติมนํ้ากลัน่ 2.00 
มิลลิลิตร 

- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.6 กรัมต่อ

มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ปริมาตร 7.50 มิลลิลิตร และเติมนํ้ากลัน่ 
2.50 มิลลิลิตร 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2408 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 
 

 
 

- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.4 กรัมต่อ

มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ปริมาตร 6.67 มิลลิลิตร และเติมนํ้ากลัน่ 
3.33 มิลลิลิตร 

- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.2 กรัมต่อ

มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ปริมาตร 5.00 มิลลิลิตร และเติมนํ้ากลัน่ 
5.00 มิลลิลิตร 
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ช่ือผลงานวจิยัภาษาองักฤษ  Applied Rule based System in OpenFlow Network :             

A Case Study of Princess Chulabhorn’s College Network Group 
 

 
ช่ือผู้วจิยั   นางสาวกฤติยา  ราชสีห์ และ รศ.ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ์ 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอรูปแบบและวิธีการพฒันาการประยุกตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบ

โอเพ่นโฟว ์กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาการ
ประยุกต์ใชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์โดยใชก้ารจดัการความรู้ การรวบรวมกฎ ส าหรับการ
สร้างขอบเขตกฎของเครือข่าย โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะเนน้ การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ขอ้มูลของระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟว ์  การออกแบบระบบ โดยมีหลกัการท างานของระบบ คือ ผูดู้แลระบบ
เครือข่ายสามารถก าหนดกฎเพ่ือบริหารจดัการเครือข่าย ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและสภาพความตอ้งการของ
บุคลากรภายในเครือข่าย โดยใส่เง่ือนไขต่าง ๆ คุณลกัษณะของข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย หมายเลขพอร์ต 
หมายเลขไอพีแอดเดรสตน้ทาง หมายเลขไอพีแอดเดรสปลายทาง และอ่ืน ๆ พร้อมค าตอบในการด าเนินการ     
( Action ) เพ่ือน าไปสร้างกฎของระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟว ์ซ่ึงน าไปใช้กบัส่วนควบคุม (Controller) ให้ท า
หน้าท่ีร่วมกับอุปกรณ์ OpenFlow Switch ต่อไป จากการศึกษาพบว่าการออกแบบเครือข่าย OpenFlow ท่ี
สามารถสร้างกฎข้ึนเอง ตอ้งน าความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญมาก าหนดคุณลกัษณะต่างๆของขอ้มูล และความตอ้งการ
ขององคก์ร มาวิเคราะห์  จึงจะไดร้ะบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกต่อผูดู้แลระบบมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ระบบเชิงกฎ, โอเพ่นโฟว,์ ระบบฐานความรู้, ซอฟแวร์เครือข่าย 
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Abstract 

In this study the researcher presented about model and development of 

application rules in OpenFlow Network using case studies of Princess Chulabhorn’s 

College Network Group. The objective is to develop application rules system in the 

OpenFlow network using knowledge management and rule-based for convenience setting 

up rules of the network. Network administrators can create rules via graphics user interface.  

The developed system can generated rules and allow administrators completed data 

attributes including Port, IP Address and etc., which used to connect to the networks for 

defining the conditions to create rules. The collection of rules was stored and sent to the 

controller in order to manage the network effectively and meet the requirements of users, 

which was beneficial for the organization. This research will focus on the study about data 

collection analysis and system design. The principle of the system is the network 

administrator can define rules to manage the network, which supports the users within the 

network by inputting conditions data attributes and the actions to create rules for OpenFlow 

network. These rules will keep and send to the controller and then distribute to the flow 

table of OpenFlow switch. When the network starts working, the features of data output or 

data input will be compared with rules in the flow table following the rules and particular 

actions. 
 

 

Key Word(S) : Rule-based, OpenFlow network, software defines network 

 

บทน า 
 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ทัว่ประเทศมีทั้งหมด 12 แห่ง 

ซ่ึงมีความตอ้งการในเร่ืองการจดัการบริหารระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการรับ-ส่งขอ้มูล การใชร้ะบบ
การประชุมทางไกล ( video conference ) ท่ีตอ้งการระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตอ้งการความเร็วท่ี
สูงข้ึน  อีกทั้งเพ่ือรองรับการใชง้านระบบเครือข่ายของบุคลากรครู นกัเรียน ท่ีตอ้งการใชร้ะบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียนตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เน่ืองจากเป็นโรงเรียนประจ า แต่ ณ ปัจจุบนั ระบบเครือข่ายของโรงเรียนจุฬา-
ภรณราชวิทยาลยัยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการการใชง้านระบบเครือข่ายของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างเพียงพอ  
จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี OpenFlow ท่ีเพ่ิมความสามารถตามความต้องการของ
ผูใ้ช้งานในการบริหารจัดการเครือข่ายได้ ซ่ึงเป็นการท าให้ระบบเครือข่ายถูกควบคุมได้ด้วยโปรแกรม                
( software defined networking: SDN ) เขา้มาช่วยจดัการระบบเครือข่ายส าหรับอนาคตอนัใกล ้เพ่ือให้ระบบ
เครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่เน่ืองจากอุปกรณ์ 
OpenFlow ยงัมีราคาแพง จึงได้ท าการศึกษาวิธีการใช้งานและท าการทดสอบประสิทธิภาพในการจ าลอง
สถานการณ์จากโปรแกรม Trema 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2411 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาและพฒันาการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย OpenFlow   

        2. เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบเครือข่าย OpenFlow ท่ีสามารถสร้างกฎข้ึนเอง 

วธิีการวจิยั 
ผูวิ้จยัก าหนดรูปแบบแผนงานวิธีการวิจยัเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการประยกุตใ์ช ้

ระบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ใหบ้รรลุตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยมีล าดบัขอบเขตดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มลูของระบบ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาระบบ  
  ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลเปรียบเทียบกฎระบบเครือข่าย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนการประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์
 

ในการพฒันาผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ในบทความน้ีผูวิ้จยั
จะกล่าวถึง 2 ขั้นตอนแรก คือ กระบวนการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบและการออกแบบ
ระบบ  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.การศึกษา วเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ 

2.การออกแบบระบบ  

3.การพฒันาระบบ  

4.ประเมินผลเปรียบเทียบกฎระบบเครือข่าย 

เร่ิมตน้การท างาน 

ส้ินสุดการท างาน 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลของระบบ 
  เป็นขั้นตอนในการศึกษาหลกัการท างานของระบบเครือข่าย OpenFlow หลกัการท างานของ

การจ าลองสถานการณ์จากโปรแกรม Trema วิเคราะห์ขอบเขตคุณลกัษณะของระบบเครือข่ายท่ีสามารถบริหาร
จัดการได้ด้วย OpenFlow  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปสร้างเง่ือนไขในการพฒันาระบบเครือข่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงต่อความตรงการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นหลกัการท างานของการบริหารจดัการระบบเครือข่าย
ดว้ยโปรแกรม ( software define network )  

การศึกษาเทคโนโลยี OpenFlow เป็นเทคโนโลยีเก่ียวกบัโครงสร้างของระบบเครือข่ายทีประกอบดว้ย 

2 ส่วนส าคญั คือ 1.ส่วนจดัส่งขอ้มลู 2.ส่วนควบคุม 

รูปท่ี 1 กระบวนการท างานของ OpenFlow [6] 

โดยจุดเด่นของเทคโนโลยี คือแนวคิดพ้ืนฐานในการแยกหน้าท่ีในการควบคุมเส้นทางการขนส่ง

ขอ้มลูอยา่ง เช่น การท า Routing decision ท่ีเดิมจะรวมอยูใ่นอุปกรณ์โครงข่าย Router แยกออกไปอยูใ่นอุปกรณ์

ควบคุม ท่ีเรียกวา่ Controller  ซ่ึงจะเขียนค าสัง่ลงไปในอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์มาตรฐานธรรมดาได ้ไม่จ าเป็นตอ้งมี

อุปกรณ์อุปกรณ์พิเศษ ส่วนอุปกรณ์โครงข่าย Switch จะคงท าหนา้ท่ีในการส่งต่อขอ้มลู ( fast packet forwarding 

) ต่อไป ระบบเครือข่ายจะมีอุปกรณ์ OpenFlow Switch ท่ีท าหนา้ท่ีส่งต่อขอ้มลูของผูใ้ชจ้ากตน้ทางไปปลายทาง

หรือเรียกว่าดูแลทาง Data Path ตามค าสั่งของการจดัและควบคุมเสน้ทางการส่งต่อขอ้มูลผูใ้ชจ้าก Controller ท่ี

ท าหนา้ท่ีในการควบคุมเส้นทาง ดว้ยโครงสร้างน้ีจะท าใหอุ้ปกรณ์ OpenFlow Switch ไม่จ าเป็นตอ้งมีการตั้งค่า

การควบคุมเส้นทางซ่ึงจะท าให้ลดค่าใชจ่้ายในส่วนการด าเนินงานลง และมีความสามารถยืดหยุ่นในการจดั

เส้นทางให้แตกต่างกนัไปส าหรับการจราจรในเครือข่ายประเภทต่างๆ หรือส าหรับเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงมีความ-
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ซับซ้อนส าหรับการด าเนินการดงักล่าวบนอุปกรณ์โครงข่ายปัจจุบนั ยกตวัอย่างการประยุกต์ซ่ึงเป็นการจดั

เส้นทางให้การขนส่งข้อมูลส าหรับสองประเภทท่ีต่างกันถึงแม้จะมาจากจุดเร่ิมต้นเดียวกันและมุ่งไปสู่

จุดเป้าหมายเดียวกนัก็สามารถท่ีจะตั้งค่าให้เส้นทางการขนส่งขอ้มูลทั้งสองประเภทไปคนละเส้นทางได ้เช่น 

การส่งขอ้มูลผูใ้ชป้ระเภทแรกให้ว่ิงไปทางเส้นทางบนส่วนการส่งขอ้มูลของขอ้มูลผูใ้ชป้ระเภทสองให้ว่ิงไป

ทางดา้นล่างซ่ึงการท าเช่นน้ี สามารถท าใหว้างแผนกระจายการขนส่งขอ้มหูรือวางแผนการควบคุมแบนดวิ์ท ได้

อย่างยืดหยุ่น    ส่วนการติดต่อส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ OpenFlow Switch กบั Controller นั้นไดมี้การก าหนด

มาตรฐานโปรโตคอลท่ีเรียกวา่ OpenFlow Protocol ไวซ่ึ้งจะมีการก าหนด messages ประเภทต่างๆ เช่น modify, 

forwarding-table, send-packet-out, get-stats ต่างๆเป็นตน้  

           

 

                                                         

 

         รูปท่ี 2 องคป์ระกอบของ OpenFlow [5 ] 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการการจดัการองค์ความรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1.ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน ( tacit 
knowledge ) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความ
เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น 
ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 2.ความรู้ท่ีชดัแจง้ ( explicit knowledge ) เป็นความรู้ท่ี
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เรียกวา่
เป็นความรู้แบบรูปธรรมดว้ย ในการจดัเกบ็ความรู้  

จากการสมัภาษณ์ ผูใ้ชง้านระบบเครือข่าย ครู เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ผูดู้แลระบบเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภร
ราชวิทยาลยั ลพบุรี และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบระบบเครือข่าย OpenFlow สรุป แบ่งขอบเขตและความ
ตอ้งการใชง้านระบบเครือข่ายหลกัๆ ของบุคลากรไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  1 แสดงความตอ้งการในการใชง้านระบบเครือข่าย 
 

บุคลากร แอพพิเคชัน่ 
1.ผูบ้ริหาร Website, E-mail, VideoConferrence 
2.ครู Youtube, Website, E-mail, VideoConferrence 
3.เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีการเงิน Website, E-mail, E-office 
4.นกัเรียน Youtube, Website, E-mail, Up-Load Program 

 

  ซ่ึงระบบเครือข่ายปัจจุบนั ยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากทั้งปริมาณการใช้งานของแต่ฝ่าย และการใชง้านในช่วงเวลาท่ีพร้อมกนั ผูวิ้จยัจึงไดน้ าเทคโนโลยี 
OpenFlow ใชใ้นการออกแบบระบบเครือข่ายเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
และไดน้ ามาประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ทั้งน้ีเพ่ือเปรียบเทียบกฎท่ีสร้างจากระบบกบั
กฎท่ีสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญและประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวท์ั้ง 2 ระบบ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์การใชง้านระบบเครือข่ายเพ่ือประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ 

ของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั ลพบุรี จากการศึกษาพบว่าปริมาณการใชง้านระบบเครือข่ายของบุคลากรใน
โรงเรียนท่ีหลากหลาย และการใชง้านระบบเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีพร้อมกนั เป็นปัจจยัท่ีท าใหร้ะบบเครือข่าย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพ ขาดความรวดเร็ว              
ซ่ึงเน่ืองจากการขาดการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดี ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดส้อบถามปัญหาจากผูดู้แลระบบเครือข่าย
โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั ลพบุรี และไดป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระบบเครือข่าย OpenFlow เพ่ือหาวิธีการ
ลดปัญหาในการใชง้านระบบเครือข่าย ซ่ึงไดข้อ้มลูท่ีมีความสมัพนัธ์ในการใชง้านของระบบเครือข่าย  ดงัน้ี 
  2.1 กรอบแนวคิดในการประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ โรงเรียนจุฬาภร
ราชวิทยาลยั ลพบุรี กลุ่มผู ้ใช้งานระบบเครือข่ายสามารถแบ่งตามลักษณะการเลือกใช้งาน การเข้าถึง
แอพพิเคชัน่หลกัๆ ออก 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ครู เจา้หนา้ท่ีธุรการ,เจา้หนา้ท่ีการเงิน นกัเรียน ส่วนแอพพิเคชัน่ท่ี
มีการใช้งานบ่อย คือ E-mail, Website, Youtube, Vedio Conference, Up-load Program, E-office แต่เน่ืองจาก
การบริหารเครือข่าย OpenFlow ยงัต้องใช้ผูเ้ ช่ียวชาญในการสร้างและก าหนดเง่ือนไขกฎในการเข้าถึง
แอพพิเคชัน่ต่างๆ ของระบบ ซ่ึงผูวิ้จยัพบวา่อาจไม่สะดวกหากผูดู้แลระบบเครือข่ายมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกฎต่างๆในอนาคต จึงคิดพฒันาประยกุตใ์ชร้ะบบเชิงกฎ โดยระบบท่ีสร้างข้ึนนั้น 
สามารถแกไ้ข กฎต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการของผูดู้แลระบบเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงระบบและกฎท่ีไดม้าจาก 
การประยุกตร์ะบบเชิงกฎ มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเครือข่ายไดเ้ทียบเท่าจากระบบและกฎท่ีไดม้า
จากผูเ้ช่ียวชาญเครือข่าย OpenFlow 
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   ผูว้ิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของการสร้างกฎระบบเครือข่าย OpenFlow  ในการบริหาร
จดัการระบบเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั ลพบุรี เพ่ือบริการระบบเครือข่าย ให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของการสร้าง
กฎระบบเครือข่าย OpenFlow  ในการอธิบายขอ้มูลของการใชง้านระบบเครือข่าย การเขา้ใชง้านแอพพิเคชัน่
ต่างๆ โครงสร้างการเช่ือมต่อการใช้งานระบบเครือข่าย OpenFlow ของบุคลากรในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ลพบุรี ซ่ึงผูใ้ช้งานตอ้งลงทะเบียนหมายเลข Mac Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ี
เช่ือมต่อสญัญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือเขา้ใชง้านระบบเครือข่าย และ OpenFlow Switch 24 Portในการเช่ือมต่อตอ้ง
ไปตามรูปภาพท่ี 7 ก าหนดช่องสญัญาณหมายเลข 1-24 ท่ีมีการเช่ือมต่อการใชง้านของบุคลากรภายในโรงเรียน  
 

 
  

 
 
 

 
 

     รูปท่ี 4 แสดงการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย OpenFlow 
โครงสร้างของการสร้างกฎระบบเครือข่าย OpenFlow  ในการบริหารจดัการระบบเครือข่าย 

โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั ลพบุรี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งกฎการใชง้านระบบเครือข่าย OpenFlow ท่ีก าหนด 9 ขอ้ 
 

Header Fields Actions Priority 
If Eth Addr = = 00:12:34:56 || mac add.txt    Forward Normal 32345 
If ingress port = = 5-8  Forward port4 32345 
If IP src = = 192.145.1.2 Drop 32400 
If IP dst = = 192.224.1.1 Drop 32400 
If Eth Type = = APR Forward port 1 32345 
If ingress port = = 8 && Eth Addr =! mac add.txt Forward port 1 32400 
If ingress port = = 9-24 && https==facebook.com Forward Normal 33000 
If ingress port = = 9-24 && https==facebook.com 
&& Time 8.00 – 12.00 || 13.00-16.00 && day mo-fir  

Drop 33500 

If ingress port = = 5-8 && https==facebook.com Forward Normal 34000 
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ซ่ึงมีรายละเอียดในการก าหนดเหตุการณ์  ดงัรายละเอียดในตารางดา้นล่าง 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการอธิบายกฎการใชง้านระบบเครือข่าย OpenFlow ท่ีก าหนด 9 ขอ้ 
 

กฎท่ี  เหตุการณ์ ความหมาย 
1 If Eth Addr = = 00:12:34:56 

||mac add.txt    
ถา้ไดรั้บขอ้มลูจากหมายเลขmac address00:12:34:56 หรือหมายเลข 
mac address มีอยูใ่นไฟส์ mac add.txt ใหส่้งขอ้มลูปกติ  
//เพ่ือใหผู้ง้าน Wireless ตอ้งลงทะเบียนเท่านั้น 

2 If ingress port = = 5-7  ถา้ไดรั้บขอ้มลูจากช่องสญัญาณ 5-7 ใหส่้งขอ้มูลไปยงัช่องสัญญาณ 4 
3 If IP src = = 192.145.1.2 ถา้ไดรั้บขอ้มูลจากไอพีตน้ทางหมายเลข192.145.1.2 ให้หยุดท้ิงขอ้มูล

นั้น 
4 If IP dst = = 192.224.1.1 ถ้าได้รับข้อมูลจากไอพีปลายทางหมายเลข192.224.1.2 ให้หยุดท้ิง

ขอ้มลูนั้น 
5* If Eth Type = = APR ถา้ไดรั้บขอ้มลูจาก Eth Type APR ใหส่้งขอ้มลูไปPort1 
6 If ingress port = = 8 &&  

Eth Addr =! mac add.txt 
ถา้ไดรั้บขอ้มูลจากช่องสัญญาณ 8 และมีหมายเลขmac adress ท่ีไม่ตรง
กบั mac add.txt ใหส่้งขอ้มลูไปยงัPort1 

7 If ingress port = = 9-24 && 
https==facebook.com 

ถา้ไดรั้บขอ้มูลจากช่องสัญญาณ9-24 และ https==facebook.com ใหส่้ง
ขอ้มลูปกติ 

8 If ingress port = = 9-24 && 
https==facebook.com 
&& Time 8.00 – 12.00 || 
13.00-16.00 &&day mo-fir  

ถา้ไดรั้บขอ้มูลจากช่องสัญญาณ9-24 และ https==facebook.com และ
อยูใ่นช่วงเวลา8.00-12.00 หรืออยูใ่นช่วงเวลา13.00-16.00 และอยูใ่นวนั
จนัทร์-ศุกร์ ใหห้ยดุท้ิงขอ้มลูนั้น 

9* If ingress port = = 5-8 && 
https==facebook.com 

ถ้าได้รับข้อมูลจากช่องสัญญาณ5-8และ  https:facebook.com ให้ส่ง
ขอ้มลูปกติ 

หมายเหตุ : * กรณีขอ้มูลท่ีรับเขา้มา กฎขอ้ 5 และขอ้ 9 เป็นจริงทั้ง 2 ขอ้ตอ้งดูค่าความส าคญัของกฎ ( priority ) 
เป็นส่วนประกอบแลว้ใหท้ าตามเง่ือนไข ( action ) ของกฎท่ีมีค่าความส าคญัของกฎ  ( priority ) ท่ีมีค่ามากกวา่ 
 

ในการพฒันาโปรแกรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 1.การพฒันาในส่วนการติดต่อผูใ้ชห้รือผูดู้แล
ระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการระบุเง่ือนไขของเครือข่ายเพ่ือน าไปเรียกใชก้ฎ 2.การสร้างฐานความรู้ซ่ึงรวมรวมกฎ
จากผูเ้ช่ียวชาญ 3.ระบบเครือข่าย OpenFlow ท่ีสร้างกฎจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชข้อบเขตของเครือข่ายเดียวกนั 
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1. ในส่วนติดต่อผูใ้ชก้บัผูใ้ชง้านจะเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาเป็นแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่โดยใช ้
ภาษา PHP เป็นภาษาหลกัในการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่ และ Text fileในการน ากฎเขา้ Controller 

2. ในส่วนของการฐานความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญผูวิ้จยัไดใ้ชโ้ปรแกรม My SQL เพ่ือน าไปคิวรี 
หาขอ้มลูกฎท่ีเหมาะสมต่อไปได ้

3.ในส่วนเครือข่าย OpenFlow ท่ีสร้างกฎจากผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดขอบเขตการใชง้านเครือข่าย 
โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู เจา้หนา้ท่ีธุรการ/การเงิน นกัเรียน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีการ
ก าหนดขอบเขตการใชง้านในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของการใชง้าน เช่น การใชง้านระบบ
เครือข่ายโรงเรียน ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนใช ้Facebook ในวนัจนัทร์ ช่วงเวลา 8.00-12.00น. เป็นตน้ 

รูปแบบหลกัในการสร้างกฎระบบเครือข่าย OpenFlow 
การสร้างกฎระบบเครือข่าย OpenFlow โดยการก าหนดคุณลกัษณะของแพ็คแกตขอ้มูลท่ีมี

ภายในระบบเครือข่ายทั้งหมด เพ่ือบริหารจดัการเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพ ตอ้งความตอ้งการผูใ้ชง้านและเพ่ือ
เกิดประโยชน์สูงสุดของทางโรงเรียน ซ่ึงคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีก าหนดในหนา้จอผูใ้ชง้านหรือผูดู้แลระบบ
เครือข่าย มีดงัต่อไปน้ี ช่องทางท่ีขอ้มูลแพ็คแกตเขา้มา ( port )  หมายเลไอพีเคร่ืองท่ีมีการติดต่อ ( IP_addr ) 
หมายเลขไอพีเคร่ืองตน้ทาง ( IP_src ) หมายเลขไอพีเคร่ืองปลายทาง ( IP_dst ) หมายเลข Mac Address เคร่ืองท่ี
มีการติดต่อ ( Eth_Addr ) โปรโตคอลท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ( Eth Type ) ช่วงเวลา ( Time ) ช่วงวนั ( Day )  
หมายเลข Mac Adress เคร่ืองตน้ทาง ( Eth_src_Addr ) หมายเลข Mac Adress  เคร่ืองปลายทาง ( Eth_dst_Addr)  
ค่าล าดบัความส าคญัของกฎ ( Piority )โดยการใส่เง่ือนไขกฎของแต่ละขอ้ ทั้งหมด 12 ขอ้ และตอ้งเช่ือมกฎแต่
ละขอ้ดว้ย และ ( && )  หรือ ( | | ) หากเง่ือนไขกฎใดไม่ตอ้งการใส่ขอ้มูล ใหใ้ส่เคร่ือง * แทนการไม่ระบุขอ้มูล
หนา้จอจะแสดงผลลพัธ์ของกฎ ขณะท าการระบุเง่ือนไขของกฎ เม่ือตรวจสอบผลเป็นตามท่ีตอ้งการให้คลิก            
ปุ่ม              แลว้ เล่ือนเมนูหาค าสัง่ท่ีตอ้งการ หากเลือกเมนูหลกัเป็น Forward port ตอ้งไปใส่ขอ้มลูใน  forward 
port : …… แลว้คลิกปุ่ม              จบการท างานการสร้างกฎ 

   
รูปท่ี 5  แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างการใชง้านของระบบ 
 

OK 

OK 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2418 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบการประยุกต์ระบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์โดยไดน้ า

การพฒันาระบบเครือข่าย OpenFlow มาใช ้และประยกุตก์ารสร้างกฎในระบบเครือข่ายซ่ึงผูดู้แลระบบสามารถ
ท าการสร้างกฎดว้ยผา่นหนา้จอติดต่อผูใ้ช ้( GUI ) ไดอ้ยา่งสะดวก ระบบเชิงกฎในเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ 
ซ่ึงมีวิธีการด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มลูของระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลเปรียบเทียบกฎระบบเครือข่าย 
  โดยการน าเสนอบทความคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะเนน้ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูล
ของระบบ และขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ ซ่ึงการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบ  และการ
ออกแบบระบบ  ซ่ึงระบบการท างานหลกั คือ ผูใ้ชง้านหรือผูดู้แลลระบบเครือข่ายสามารถก าหนดกฎเพ่ือการ
บริการจดัการเครือข่าย ให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการการใชง้านของบุคลากรภายในเครือข่าย โดยใส่
เง่ือนไขต่างๆ พร้อมค าตอบในการด าเนินการ ( action ) เพ่ือน าไปสร้างกฎ ของระบบเครือข่าย OpenFlow     
แลว้ส่งเกบ็ต่อไปในส่วนของ Controller แลว้ส่งกระจายกฎไป Flow Table ของ OpenFlow Switch เม่ือเร่ิมการ-
ท างานของระบบเครือข่าย มีขอ้มูลส่งออกหรือขอ้มูลรับเขา้ ก็จะน าคุณลกัษณะของขอ้มูลนั้น ไปเปรียบเทียบ
กบักฎในFlow Table ว่าตอ้งกบักฎขอ้ใด และให้ด าเนินการใด(action) กบัขอ้มูลนั้น ซ่ึงทั้งน้ีสามารถสร้างกฎ
ข้ึนดว้ยความสะดวกและสามารถบริหารจดัการเครือข่าย OpenFlow ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความ
ตอ้งการของระบบเครือข่ายแต่ละองคก์ร 
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ประสิทธิภาพการบ าบัดไนโตรเจน ด้วยระบบพืน้ที่ชุ่มน ้าเทียม ของโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
Efficiency of Nitrogen Treatment by Constructed Wetland of The King’s Royally 

Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project 

 

ผู้วจิยั  กฤษณา สีผ้ึง ผูวิ้จยั และนิพนธ์ ตงัคณานุรักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 
           สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจน ดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า

เทียมของโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผลการ
ทดลองพบว่า ในช่วงฤดูแล้งธูปฤาษีและกกกลม ให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน     
ไนเตรต-ไนโตรเจน  ทีเคเอ็น และออร์กานิกไนโตรเจนไดร้้อยละ 54.72 และ 33.96, 60.00 และ 40.00, 
44.05 และ 39.29, 43.80 และ 39.41 ตามล าดบั และในช่วงฤดูฝนให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัร้อยละ 
48.21 และ 37.50, 50.00 และ 50.00, 45.23 และ 33.93, 45.12 และ 33.84 ตามล าดบั ผลการทดลองในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน พบว่า ธูปฤาษีให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดดีกว่ากกกลมโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
นอกจากนั้นพบว่า ความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน ้ าท้ิงของระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิง (0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนั้น ระบบบ าบดัแบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจนท่ีอยูใ่นน ้าเสียชุมชน 

 
ค าส าคญั : แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเตรต-ไนโตรเจน, ทีเคเอน็ และ พ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม 

 
Abstract 

The aims of this research was to study the nitrogen treatment efficiency by 

the constructed wetland of The King’s Royally Initiated  Laem Phak Bia 

Environmental Research and Development Project. The removal efficiency 

percentage of  NH3-N,  NO
-
3-N, TKN and Org-N  by Typha angustifolia and Cyperus 

alternifolius in dry period were 54.72 and 33.96, 60.00 and 40.00, 44.05 and 39.29, 

43.80 and 39.41 % respectively and in wet period were 48.21 and 37.50, 50.00 and 

50.00, 45.23 and 33.93, 45.12 and 33.84 % respectively. The results were indicated  

that for wet and dry period, Typha angustifolia had a higher nitrogen removal 

efficieney than Cyperus alternifolius, especially in dry period gave the more 

difference. Furthermore, it was found that NH3-N concentrations in effluent from the 

constructed wetland didn’t meet the effluent quality standards for NH3-N (0.5 mg/L). 

Therefore, the constructed wetland had no sufficient efficiency for removal of NH3-N 

containing in domestic wastewater. 
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บทน า 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัในวงจรชีวิตของพืชและสัตว์  เป็นธาตุท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโต ดงันั้นหากมีการปล่อยน ้าเสียท่ีมีปริมาณไนโตรเจนมากเกินไปลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ จะท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) เพราะธาตุอาหารไนโตรเจนท่ีมีมากท าให้การ
เจริญเติบโตและการขยายพันธ์ุของสาหร่ายและพืชน ้ าต่างๆเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้า  (Dissolved oxygen, DO)  ลดลง ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งน ้าเสียชีวิต  
เพราะขาดออกซิเจนในการหายใจ ท าให้แหล่งน ้าเกิดการเน่าเสีย และถา้บริโภคน ้ าท่ีมีไนโตรเจนสูงจะท า
ให้โรค Methemoglobinemia หรือ ตวัเขียวในเดก็ได ้(Blue baby)  

แหล่งท่ีมาของไนโตรเจนในน ้ าเสียชุมชน ส่วนใหญ่มาจากน ้ าท้ิงจากชุมชนท่ีมีโปรตีน 
ไนโตรเจนท่ีพบในแหล่งน ้ ามีอยู่หลายรูปแบบ คือ ไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน    
(NH3-N) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO-

3-N) และออร์กานิกไนโตรเจน (Organic-N) หรือมีการรายงานในรูป
ของทีเคเอ็น ( Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ซ่ึงเป็นผลบวกระหว่างออร์กานิกไนโตรเจน และ
แอมโมเนียไนโตรเจน ในน ้ าเสียท่ีมาจากแหล่งชุมชนมีโอกาสมีปริมาณไนโตรเจนอยู่สูง เน่ืองจาก
ไนโตรเจนท่ีอยู่ในโปรตีนของพืชหรือสัตว์ถูกย่อยสลายดว้ยจุลินทรีย ์หรือท่ีเกิดจากกระบวนการของ
ส่ิงมีชีวิต เช่น เกิดจากการขบัถ่ายของเสีย 

ในการบ าบดัน ้ าเสียชุมชนไดมี้การน าระบบบ าบดัแบบอาศยัธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาใช ้
เช่น ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียม ของโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ท่ีใชบ้  าบดัน ้าเสียจากชุมชนเพชรบุรี ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดั
ไนโตรเจนดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม โดยปัจจยัท่ีศึกษาไดแ้ก่ ฤดูกาล (ฤดูแลง้และฤดูฝน) และชนิดของ
พืชท่ีใชใ้นการบ าบดั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปพฒันาหรือปรับปรุงระบบบ าบดัแบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียม
เพ่ือบ าบดัไนโตรเจนในน ้าเสีย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน และ        
ทีเคเอน็ ดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัย เช่น ฤดูกาล และชนิดของพืช ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 
ไนโตรเจน ดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียมหรือไม่ 
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วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาระบบบ าบดัน ้าเสียแบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม 
2. การเก็บตวัอยา่งน ้าและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
2.1 เก็บตวัอยา่งน ้า 2 ช่วง คือ   
 - ฤดูแลง้ (Dry period) เก็บน ้าตวัอยา่งในเดือนพฤษภาคม 2555 และในเดือนเมษายน 2556 
 - ฤดูฝน (Wet period) เก็บน ้าตวัอยา่งในเดือนมิถุนายน 2555 และในเดือนกรกฎาคม 2555 
2.2 เก็บน ้าเขา้ท่ีบ่อตกตะกอนและน ้าออกท่ีทา้ยแปลงควบคุม (ไม่มีการปลูกพืช) และแปลง

บ าบดัท่ีปลูกธูปฤาษี 3 แปลงและกกกลม 3 แปลง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แปลงบ าบดัน ้าเสียระบบชุ่มน ้าเทียม  
ที่มา: โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2551) 

 
2.3 การวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ 
น าน ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจากบ่อตกตะกอนและจุดทา้ยแปลงมาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้ เช่น 

COD, BOD, DO, TDS, EC, Salinity, pH, และTurbidity  
3. ศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการบ าบดั NH3-N, NO-

3-N, และ TKN ดว้ยระบบ
พ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม ปัจจยัท่ีท าการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

3.1 ช่วงฤดูกาล 
3.2 ชนิดพืช ไดแ้ก่ ธูปฤาษี และ กกกลม 
4. การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในรูปต่างๆ 
 น าตวัอยา่งน ้าท่ีเก็บไดจ้ากขอ้ 2.2 และ 2.3 น ามาวิเคราะห์ปริมาณ NH3-N ดว้ยวิธี Modified 

Phenate Method วิเคราะห์ NO-
3-N ด้วยวิธีการตรวจวดัสี (Colorimetric Method) ด้วยเคร่ืองยูวี-วิซิ

เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ TKN ดว้ยวิธี Kjeldahl Method 
4.1 การเตรียมกราฟมาตรฐาน NH3-N 
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เตรียมจากสารละลายมาตรฐาน NH3-N เขม้ขน้ 1-20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวดัค่าดูดกลืนแสง
ของสารประกอบสีเขียวท่ีเกิดข้ึน ท่ีความยาวคล่ืน 650 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ 

4.2 การเตรียมกราฟมาตรฐาน NO-
3-N 

เตรียมจากสารละลายมาตรฐาน NO-
3-N เขม้ขน้ 5-50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวดัค่าดูดกลืนแสง

ของสารประกอบสีชมพูท่ีเกิดข้ึน ท่ีความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ 

4.3 การวิเคราะห์ TKN 
ใช้วิธี Kjeldahl Method มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการย่อย (Digestion) ขั้นตอนการกลัน่ 

(Distillation) และขั้นตอนการไทเตรท (Titration) 
4.4 รวบรวมขอ้มูล ประเมินผล และวิเคราะห์ผล 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน 

ทีเคเอน็และอินทรียไ์นโตรเจน ในน ้าเสียชุมชนเมืองเพชรบุรี โดยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม 

1. ศึกษาระบบบ าบัดพืน้ที่ชุ่มน ้าเทียม 

ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมของโครงการศึกษาวิจัยและพฒันาส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบ้ีย  อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นแปลงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือกกัเก็บน ้ าเสียท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชน ขนาดของแปลง
กวา้ง 5 เมตร ยาว 25 เมตร ปูพ้ืนดว้ยทรายหยาบบดอดัหนา 20 เซนติเมตร ถดัมาเป็นชั้นดินผสมทรายใน
อตัราส่วน 3:1 หนา 50 เซนติเมตร ให้มีระดบัน ้ า 30 เซนติเมตร  ดงัภาพท่ี 2 และปลูกพืชน ้ า 2 ชนิด คือ 
ธูปฤาษีและกกกลม (กกจนัทบูรณ์)  ส าหรับแปลงควบคุมจะไม่มีการปลูกพืช พืชช่วยในการบ าบดัน ้ าเสีย
โดยอาศยัการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนท่ีไดจ้ากสังเคราะห์แสงให้กบัน ้ าเสีย ร่วมกบัการใชดิ้นผสมทราย   
ช่วยในการกรองน ้าเสีย อีกทั้งการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยจุนทรียใ์นดิน ในการบ าบดัน ้ าเสียแบบพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้าเทียมจะมีลกัษณะการให้น ้าเสียหรือระบายน ้าเสีย 2 ระบบ คือ ระบบท่ีให้น ้ าเสียขงัไวใ้นระดบัหน่ึง
และมีการระบายน ้ าเสียเติมลงไประบบทุกวนั  ระบบน้ีจะไม่มีน ้ าเสียไหลออกจากระบบเลย (ระบบปิด) 
ส่วนอีกลกัษณะหน่ึงเป็นการให้น ้ าเสียหรือระบายน ้ า เสียลงสู่ระบบบ าบดัอย่างต่อเน่ือง (ระบบเปิด) น ้ า
เสียใหม่เขา้ไปดนัน ้า เสียท่ีผา่นการบ าบดัออกจากระบบให้ไหลลน้ทางระบายน ้าและ/หรือทางระบบท่อใต้
ดินสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ซ่ึงมีระยะเวลาในการกกัพกัน ้าเสีย 1 วนั เม่ืออายขุองพืชครบระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
บ าบดัจะตดัพืชนั้นออก (กกกลม 45 วนั และธูปฤาษี 90 วนั) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัให้กบัพืช
ได ้ซ่ึงพืชเหล่าน้ียงัน าไปใชใ้นการจกัรสาน เยื่อกระดาษ และเช้ือเพลิง 
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ภาพที่ 2 ลกัษณะรูปแบบเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าเสียดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม 
ที่มา: โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2551) 

 
2. กราฟมาตรฐาน 
กราฟมาตรฐานแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นตรง ดงัภาพท่ี 3 มีสมการถดถอย

เชิงเส้น คือ        y = 0.0343x – 0.0049 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.9978 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
(0.995-1.000) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ภาพที่ 3 กราฟมาตรฐานแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

y = 0.0343x - 0.0049 
R² = 0.9978 
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กราฟมาตรฐานไนเตรต-ไนโตรเจน ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นตรง ดงัภาพท่ี 4  มีสมการถดถอยเชิงเส้นคือ                                
y = 0.0142x - 0.0105 และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.9965 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(0.995-1.000)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  กราฟมาตรฐานไนเตรต-ไนโตรเจน 
 

3. การวเิคราะห์คุณภาพน ้าเบือ้งต้นของน ้าเสียก่อนและหลังผ่านระบบพืน้ที่ชุ่มน ้าเทยีม 
การวิเคราะห์ดชันีคุณภาพน ้ าตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น Standard Method for Examination 

of Water and Wastewater (APHA, AWWA และ WEF, 1995) โดยเก็บตวัอยา่งน ้าเสีย 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน
และฤดูแลง้ ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ของน ้าเสียก่อนและหลงัผา่นระบบบ าบดัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมในฤดู

แลง้และฤดูฝน 
 

 
 

ฤดู 
กาล 

น ้าเข้า/
ออก 

แปลงพืช 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบื้องต้น 

อุณหภูมิ 
(°C) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Salinity 
(ppt) 

TDS 
(mg/l) 

DO 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

ฤดู
แลง้ 

 

น ้ าเขา้ 
บ่อเก็บ
น ้ า 

31.60 7.14 600.50 0.00 393.00 2.00 128.00 44.00 

น ้ าออก 

ควบคุม 33.60 7.75 625.00 0.05 406.00 5.20 113.00 24.00 

ธูปฤาษี 33.72 7.42 626.83 0.08 406.83 4.75 85.17 16.00 

กกกลม 33.73 7.22 634.67 0.05 415.50 3.60 77.33 13.66 

y = 0.0142x - 0.0105 
R² = 0.9965 
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ความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานไนเตรต-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ของน ้าเสียก่อนและหลงัผ่านระบบบ าบดัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียม
ในฤดูแลง้และฤดูฝน 

 

 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ของน ้าก่อนเขา้ระบบและน ้ าออกจากระบบบ าบดัดงั

ตารางท่ี 1 พบว่า น ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจากแปลงธูปฤาษี กกกลม และแปลงควบคุม ในช่วงฤดูแลง้ มีอุณหภูมิ
สูงกว่าในช่วงฤดูฝน แต่ไม่เกิน 40 °C ตามท่ีมาตรฐานก าหนด (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) เน่ืองจากในฤดู
แลง้มีสภาพภูมิอากาศร้อน แสงแดดจดั ท าให้อุณหภูมิในแหล่งน ้ าสูงกว่าช่วงฤดูฝน ซ่ึงมีอุณหภูมิท่ีต ่ากว่า 
ส่วนพีเอช มีค่าอยู่ในช่วง 7.10-7.80 ไม่เกินเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนดเช่นกนั (pH 5.5-9.0) (กรมควบคุม
มลพิษ, 2538) โดยทั้งสองฤดูกาลมีค่าพีเอชท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ระบบบ าบดัมีขอ้ดอ้ยคือ น ้ าเสียท่ีผ่านการ
บ าบดัมีค่าการน าไฟฟ้าความเคม็ และของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายน ้าไดสู้งกว่าน ้ าเสียก่อนผ่านการบ าบดั อาจ
เน่ืองจากชั้นวสัดุปลูกเป็นดินนา ท าให้น ้ าเสียชะส่ิงเจือปนออกมาด้วย ระบบบ าบดัมีขอ้ดีคือ ช่วยเพ่ิม
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าไดดี้ โดยน ้าเสียก่อนเขา้ระบบมีออกซิเจนละลายในน ้า ประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และน ้ าออกจากระบบบ าบดัมีออกซิเจนละลายในน ้ ามากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากน้ียงั
สามารถบ าบดัสารอินทรียท์ ั้งในรูปของบีโอดีและซีโอดีได ้ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการบ าบดั COD และ BOD ดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม 

 

แปลงทดลอง 

ร้อยละการบ าบัด COD และ BOD 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

COD BOD COD BOD 

ควบคุม 11.72 45.45 28.57 65.31 
ธูปฤาษี 33.46 63.64 30.96 72.50 
กกกลม 39.59 68.95 24.71 70.10 

ฤดู 
กาล 

น ้าเข้า/
ออก 

แปลงพืช 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบื้องต้น 

อุณหภูมิ 
(°C) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Salinity 
(ppt) 

TDS 
(mg/l) 

DO 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

ฤดูฝน 

น ้ าเขา้ 
บ่อเก็บ
น ้ า 

30.45 7.10 544.00 0.00 341.00 0.15 112.00 48.00 

น ้ าออก 

ควบคุม 31.50 7.80 545.00 0.00 359.00 4.55 92.00 16.65 

ธูปฤาษี 31.36 7.60 574.67 0.03 359.67 4.28 77.33 13.20 

กกกลม 31.63 7.32 597.83 0.03 383.17 4.38 84.33 14.35 
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จากตารางพบว่า ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมมีประสิทธิภาพในบ าบดั BOD และ COD ได ้
โดยเฉพาะในแปลงท่ีมีการปลูกพืช สามารถบ าบดั BOD และ COD ไดดี้กว่าแปลงควบคุมท่ีไม่ไดมี้การ
ปลูกพืช พืชทั้งสองชนิดสามารถบ าบดั BOD ไดดี้กว่า COD ทั้งสองฤดูกาลคือ ประมาณร้อยละ 30-40 พืช
บ าบดั BOD ดีกว่า COD เน่ืองจากพืชดูดซับสารอาหารท่ีมาจากการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยจุลินทรีย ์
ดงันั้นเม่ือน าค่า BOD และ COD มาเปรียบเทียบกนัจะพบว่า พืชสามารถบ าบดั BOD ไดดี้กว่าเพราะ BOD 
คือค่าสารอินทรียใ์นน ้ าท่ีจุลินทรียส์ามารถย่อยสลายได ้แต่ COD จะประกอบไปดว้ยกลุ่มสารอินทรียท่ี์
ย่อยสลายไดแ้ละไม่ไดโ้ดยจุลินทรีย ์ดงันั้น พืชจึงน าเอาสารอินทรีย์มาใชไ้ดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ส่วน
ฤดูกาลก็มีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบดั โดยในฤดูแลง้กกกลมสามารถบ าบดัทั้ง BOD และ COD ไดดี้กว่า
ธูปฤาษี แต่ในฤดูฝนธูปฤาษีกลบัมีประสิทธิภาพในการบ าบดั BOD และ CODไดดี้กว่ากกกลม เน่ืองจาก
ธูปฤาษีมีระบบรากฝอยท่ีแขง็แรงและแตกรากมากจึงมีการกระจายตวัทัว่พ้ืนท่ี ดงันั้น เม่ือดินดูดซบัมลสาร
ต่างๆไวใ้นรูปของอินทรียวตัถุ เม่ือจุลินทรียเ์ปล่ียนรูปอินทรียวตัถุเป็นอนินทรียวตัถุ รากของธูปฤาษีจะ
สามารถน าไปใชใ้นการเจริญเติบโตไดอ้ย่างเต็มท่ี และท าให้สามารถบ าบดัค่า BOD ไดดี้กว่ากกกลมท่ีมี
ระบบรากกระจายน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามระบบบ าบดัแบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมก็สามารถลด BOD และ 
COD ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม เป็นระบบท่ีมีการปล่อยน ้ าเสีย
ไหลต่อเน่ืองในแปลงพืช โดยขงัน ้าเสียสูง 30 เซนติเมตรและควบคุมการไหลให้น ้ าเสียมีระยะเวลากกัพกั
ภายในระบบ 24 ชัว่โมง เม่ือน ้าเสียไหลเขา้มาในระบบ สารอินทรียส่์วนหน่ึงจะตกตะกอนจมตวัลงสู่ก้น
ระบบ และถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียใ์นดิน ส่วนสารอินทรียท่ี์ละลายน ้าจะถูกก าจดัโดยจุลินทรียท่ี์เกาะติด
อยู่กับพืชน ้ าและจุลินทรีย์ท่ีแขวนลอยอยู่ในน ้ า นอกจากน้ีรากพืชยงัมีส่วนช่วยในการเติมอากาศ ซ่ึง
ออกซิเจนจากรากพืชช่วยในการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์ท่ีอาศัยตามราก ช่วยในการก าจัดน ้ าเสียได ้
(กฤษณา, 2546) 
 

4. ผลการวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 
จากการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในรูป แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน  

ทีเคเอน็และสารอินทรียไ์นโตรเจน พบว่า น ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดั มีปริมาณไนโตรเจนทั้ง 3 รูปสูงกว่า 
น ้าออกจากระบบบ าบดั ในทุกปริมาณไนโตรเจน ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณไนโตรเจนของน ้าเสียก่อนและหลงัผา่นระบบบ าบดัพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียมในฤดูแลง้และฤดู
ฝน 

 

ฤดูกาล 
น ้าเข้า/ 
น ้าออก 

แปลงพชื 

ปริมาณไนโตรเจน 

แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน 
(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

ไนเตรต-
ไนโตรเจน 
(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

ทีเคเอ็น
(มิลลิกรัม 
/ลิตร) 

อินทรีย์
ไนโตรเจน
(มิลลิกรัม 
/ลิตร) 

ฤดูแลง้ 

น ้าก่อนเขา้
ระบบ
บ าบดั 

บ่อเกบ็      
น ้าเสีย 

0.53 0.05 23.52 22.99 

น ้าออกจาก
ระบบ
บ าบดั 

ควบคุม 0.39 0.04 20.72 20.33 
ธูปฤาษี 0.24 0.02 13.16 12.92 
กกกลม 0.35 0.03 14.28 13.93 

ฤดูฝน 

น ้าก่อนเขา้
ระบบ
บ าบดั 

บ่อเกบ็      
น ้าเสีย 

0.56 0.04 23.52 22.96 

น ้าออกจาก
ระบบ
บ าบดั 

ควบคุม 0.42 0.03 18.76 18.34 
ธูปฤาษี 0.29 0.02 12.88 12.59 
กกกลม 0.35 0.02 15.54 15.19 

 
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ไดแ้ก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเตรต-ไนโตรเจน, 

ทีเคเอน็และ อินทรีย-์ไนโตรเจน ของน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้ พบว่า ทั้งในฤดู
แลง้และฤดูฝน ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน ้ าก่อนเขา้แปลงบ าบดัมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่มากเน่ืองจากในบ่อตกตะกอนเกิดกระบวนการแอมโมนิ ฟิเคชัน่ (ammonification) 
เปล่ียนสารอินทรียไ์นโตรเจนเป็นแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และมีปริมาณลดลงเม่ือผา่นแปลง แต่ก็ยงัคงมีค่า
เกินเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด แสดงว่า กระบวนการไนตริฟิเคชั่น (nitrification) คือ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงแอมโมเนียเป็นไนเตรตเกิดไดไ้ม่ดี ส่วนปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งในน ้ าก่อนและออก
จากแปลงมีค่านอ้ยกว่าท่ีเกณฑม์าตรฐานก าหนด (5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการไนตริฟิเคชัน่เกิดข้ึนไดไ้ม่ดี จึงส่งผลให้ค่าทีเคเอน็ในน ้าเขา้มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน 
(20 มิลลิกรัมต่อลิตร) และน ้าออกมีค่าต ่ากว่าเลก็นอ้ย 
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5. ปัจจยัที่มีผลต่อการบ าบัดปริมาณไนโตรเจนของระบบพืน้ที่ชุ่มน ้าเทียม  
1.ฤดูกาล 
เม่ือน าผลจากตารางท่ี 3 มาค านวณเป็นร้อยละการบ าบดัไนโตรเจนในรูปต่างๆ ได้ผลดงั

ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ร้อยละการบ าบดัไนโตรเจนในน ้าเสียดว้ยระบบบ าบดัพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียม ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 

                                         ร้อยละการบ าบัด (%) 

พารามิเตอร์ ธูปฤาษี กกกลม ไม่ปลูกพชื 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 54.72 48.21 33.96 37.50 26.42 25.00 
ไนเตรต-ไนโตรเจน 60.00 50.00 40.00 50.00 20.00 25.00 

ทีเคเอน็ 44.05 45.23 39.29 33.93 11.90 20.23 
อินทรียไ์นโตรเจน 43.80 45.12 39.41 33.84 11.57 20.12 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ธูปฤาษีมีประสิทธิภาพในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไน

เตรต-ไนโตรเจน ในฤดูแลง้ไดดี้กว่าในฤดูฝน ผลต่างประมาณร้อยละ 6.21 และ 10.00  ตามล าดบั เพราะ
ธูปฤาษีเป็นพืชน ้ าเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า และเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อน มีอตัราการ
สงัเคราะห์แสงสูง สามารถปรับตวัไดดี้ธูปฤาษีมีชั้นรากหนาประมาณ 30 เซนติเมตร และพบว่า ธูปฤาษีมี
ประสิทธิภาพในการก าจดัทีเคเอน็ และอินทรียไ์นโตรเจนไดดี้ ใกลเ้คียงกนัทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้ ส าหรับ
กกกลมมีประสิทธิภาพในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและไนเตรต-ไนโตรเจน ในฤดูฝนไดดี้กว่าฤดู
แลง้ ผลต่างประมาณร้อยละ 3.54 และ 10.00 ตามล าดบั กกกลมเป็นพืชท่ีชอบข้ึนในท่ีช้ืนแฉะในดินเลน  
แต่ตอ้งอยูใ่นท่ีลุ่ม มีน ้ าขงัเสมอ หรือน ้ าข้ึนถึงทุกวนัไดย้ิ่งดี ระดบัน ้ าประมาณ  25-30 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูฝนเป็นช่วงท่ีกกกลมเจริญไดดี้ ดอกกกจะมีสีเหลืองมาก ซ่ึงกกกลมในช่วงฤดูฝนจึงมีการบ าบดัไดดี้กว่า
ในช่วงฤดูแลง้ ในส่วนแปลงควบคุมซ่ึงเป็นแปลงท่ีไม่ไดป้ลูกพืชใดๆลงไป แต่ก็สามารถบ าบดัไนโตรเจน
ไดแ้ต่มีประสิทธิภาพต ่า โดยฤดูแลง้มีประสิทธิภาพต ่ากว่าฤดูฝน อาจมีผลมาจากวสัดุท่ีปลูก เพราะในดิน
นั้นจะมีจุลินทรียอ์าศยัอยู ่ท  าให้สามารถช่วยบ าบดัไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ถา้มีการปลูกพืชร่วมดว้ยพืชจะท า
หน้าท่ีบ าบดัน ้ าเสียร่วมกบัจุลินทรียแ์ละดิน พืชมีระบบรากเป็นกลไกท่ีส าคญัในการขจดัแร่ธาตุและส่ิง
ปนเป้ือนในน ้ าเสีย รากพืชจะดูดซึมธาตุอาหาร โลหะหนกั และสารปนเป้ือนต่างๆ ในรูปไอออน เพ่ือ
น ามาใชใ้นการเจริญเติบโตและสังเคราะห์แสง  เป็นท่ีเกาะของจุลินทรียบ์างชนิดท่ีช่วยในการย่อยสลาย
สารต่างๆ ในดิน เช่น จุลินทรียท่ี์ท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรไนโตรเจนในกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ และ
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แปลงธูปฤาษีในการบ าบัดไนโตรเจน 

ฤดูแล้ง 

ฤดฝน 

ดีไนตริฟิเคชัน่ ซ่ึงแอมโมเนียจะถูกเปล่ียนเป็นไนเทรตโดยแบคทีเรีย  nitrifying bacteria ในสภาพท่ีมี
ออกซิเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ร้อยละการบ าบดั แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ทีเคเอ็น และอินทรียไ์นโตรเจน

ของแปลงธูปฤาษี ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ร้อยละการบ าบดั แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ทีเคเอ็น และอินทรียไ์นโตรเจน

ของแปลงกกกลม ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
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ภาพที่ 7 ร้อยละการบ าบดั แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ทีเคเอ็น และอินทรียไ์นโตรเจน

ของแปลงควบคุมในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 

2. ชนิดพืช 
เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจนระหว่างธูปฤาษีกับกกกลม ในแต่ละ

ฤดูกาล โดยพิจารณาจากร้อยละการบ าบดั ดงัตารางท่ี 5 พบว่า พืชทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพการบ าบดั
ไนโตรเจนในทุกรูปแบบไดต่้างกนั  

 
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจนระหว่างธูปฤาษีกบักกกลม ในแต่ละฤดูกาล 
 

 
จากการศึกษา พบว่า พืชท่ีใชบ้  าบดัไนโตรเจนไดดี้ คือ ธูปฤาษี โดยธูปฤาษีมีประสิทธิภาพ

ในการบ าบดัไนโตรเจนในทุกรูปแบบดีกว่ากกกลมทั้งสองฤดู ดงัภาพท่ี 8 และ 9โดยในฤดูแลง้ ธูปฤาษีมี
ประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจนในทุกรูปดีกว่ากกกลม โดยเฉพาะสามารถบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
และไนเตรต-ไนโตรเจนสูงกว่ากกกลมอย่างชดัเจน คือ มากกว่าประมาณร้อยละ 20 และสามารถบ าบดั  

พารามิเตอร์ 

ร้อยละการบ าบัด(%) 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

ธูปฤาษี กกกลม ผลต่าง ธูปฤาษี กกกลม ผลต่าง 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 54.72 33.96 20.76 48.21 37.50 10.71 
ไนเตรต-ไนโตรเจน 60.00 40.00 20.00 50.00 50.00 0.00 

ทีเคเอน็ 44.05 39.29 4.76 45.23 33.93 11.30 
อินทรียไ์นโตรเจน 43.80 39.41 4.39 45.12 33.84 11.28 
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การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2432 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



0

20

40

60

80

ร้อ
ยล
ะก
าร
บ า
บัด

(%
) 

ร้อยละการบ าบัดไนโตรเจนของธูปฤาษีและกกกลม ในฤดูแล้ง 

ธูปฤาษี 

กกกลม 

ทีเคเอน็ และอินทรียไ์นโตรเจนไดม้ากกว่าประมาณร้อยละ 10 ส่วนในฤดูฝน ธูปฤาษีก็มีประสิทธิภาพการ
บ าบดัไนโตรเจนไดดี้กว่ากกกลมเช่นกนั แต่ธูปฤาษีสามารถบ าบดัทีเคเอ็น และอินทรียไ์นโตรเจน ไดต่้าง
จากกกกลมมากกว่าในฤดูแล้ง อธิบายได้ว่า ธูปฤาษี เป็นพืชท่ีชอบสภาพภูมิอากาศร้อน จึงท าให้
เจริญเติบโตไดดี้ สามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขม้ขน้ของสารมลพิษไดค้่อนขา้งกวา้ง ทน
ต่อความเป็นกรดเป็นด่าง และความเค็มได้ มีความสามารถในการดูดซึมและเก็บสะสมสารต่างๆได ้ มี
ความคงทนต่อโรค และแมลงไดดี้ ซ่ึงเหงา้ของตน้ธูปฤาษีสามารถเจริญเติบโตไดทุ้กฤดูกาล เป็นวชัพืชท่ี
ขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เหง้าใต้ดิน รากของธูปฤาษีช่วยดูดดึงเอาแอมโมเนียท่ีเกิดจาก
กระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน่ ไปจากระบบดิน เพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโตอีกส่วนหน่ึงดว้ย เป็นการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัไนโตรเจนให้กบัระบบบ าบดัน ้าเสียได ้  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ร้อยละการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ทีเคเอน็ และอินทรีย-์ไนโตรเจน

ของธูปฤาษี ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         NH3-N             NO-
3-N              TKN             Org-N 
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ภาพที่ 9 ร้อยละการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ทีเคเอน็ และอินทรีย-์ไนโตรเจน     

ของกกกลม ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 

พืชทั้งสองชนิดสามารถบ าบดัไนโตรเจนได ้เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีระบบรากฝอยแผ่กวา้ง และ
มีการเจริญเติบโตของรากไดร้วดเร็ว อีกทั้งรากฝอยท่ีมีมากยงัช่วยกรองสารอินทรีย ์และยงัเป็นท่ียึดเกาะ
ของจุลินทรียท่ี์ยอ่ยสลายสารอินทรียอี์กดว้ย โดยพืชท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบดัปริมาณไนโตรเจนไดดี้
ท่ีสุดคือ ธูปฤาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Boyd (1970) กล่าวว่า ธูปฤาษีเป็นวชัพืชท่ีมีศกัยภาพในการ
ก าจดั และบ าบดัน ้าเสีย เพราะรากของตน้ธูปฤาษีมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส ท่ีอยู่ในน ้ าเสียไดค้่อนขา้งสูง แต่อย่างไรก็ตาม ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียมยงัมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ยงัไม่ดีพอ ท าให้น ้ าท่ีผ่านการบ าบดัยงัมีแอมโมเนีย-
ไนโตรเจนปนเป้ือนในปริมาณท่ีสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานอยูม่าก 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจน ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเตรต-

ไนโตรเจน, ทีเคเอ็น และอินทรีย์-ไนโตรเจน ในน ้ าเสียท่ีผ่านระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียม ของโครงการ
ศึกษาวิจยัและพฒันาแหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยปัจจยัท่ีท าการศึกษา ดงัน้ี ฤดูกาล (ฤดู
ฝนและฤดูแลง้) และชนิดพืช (ธูปฤาษีและกกกลม) ซ่ึงสรุปผลการศึกษาพบว่า ช่วงฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดู
แลง้) มีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจน โดยเก่ียวขอ้งกบัชนิดของพืชดว้ย ถา้เป็นพืชชนิดเดียวกนั
ฤดูกาลต่างกนั เช่น ถา้เป็นธูปฤาษีในฤดูแลง้จะบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนเตรต-ไนโตรเจน ได้
ดีกว่าฤดูฝนแต่บ าบดัทีเคเอน็และอินทรียไ์นโตรเจนไดใ้กลเ้คียงกนัในทั้งสองฤดู ส่วนกกกลมในฤดูฝนจะ
บ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนเตรต-ไนโตรเจนไดดี้กว่าฤดูแลง้ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฤดูกาล
ธูปฤาษีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดไนโตรเจนในทุกรูปได้ดีกว่ากกกลม แต่ก็ยงัไม่สามารถบ าบัด
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การบ าบัดไนโตรเจนของธูปฤาษีและกกกลม ในฤดูฝน 
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       NH3-N             NO-
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แอมโมเนีย-ไนโตรเจนให้ต ่ากว่าเกินมาตรฐานก าหนดไว ้(0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดงันั้นจึงควรมีการพฒันา
และปรับปรุงระบบบ าบดัพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียมในการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัประสิทธิภาพการบ าบดัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH3-N) ไนเตรต-ไนโตรเจน

(NO-
3-N) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) และอินทรีย-์ไนโตรเจน ท่ีบ าบดัดว้ยระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเทียม 

ของโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาอตัราการเจริญเติบโต การสะสมอาหารของต้นพืชและรากของพืช ไดแ้ก่ กก
กลม และธูปฤาษี เพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่าพืชชนิดไหนมีการสะสมอาหารไดดี้ท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลใช้
ยืนยนัในการวิเคราะห์ผลต่อไป 

2. ควรมีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตวัอ่ืน  ๆเช่น โพแทสเซียม, แคลเซียม, แคดเมียม และแมงกานีส 
เป็นตน้  

3. มีการน าระบบพ้ืนท่ีชุ่มน ้าเทียมมาประยกุตใ์ชใ้นการบ าบดัน ้าเสียจากแหล่งอ่ืนๆ นอกจาก
น ้าเสียจากชุมชน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบดั 
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บทคดัย่อ 
  
 ไส้สบัท่ีใชเ้พ่ือกั้นระหว่างขวดในกล่องส าหรับขนส่งขวดแก้วในปัจจุบนัเป็นไส้สับท่ีผลิต
จากขั้นตอนไดคทั แลว้น ามาประกอบเป็นไส้สับใช้แรงงานคนค่อนขา้งมาก งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันารูปแบบไส้สบัท่ีใชแ้รงงานคนลดลงแต่มีความสามารถในการปกป้องขวดท่ีบรรจุอยู่ไดเ้ท่าเดิมหรือ
ดีกว่าเดิม  งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาไส้สับรูปแบบใหม่และทดสอบผลของชนิดกระดาษ
ลูกฟูกต่อความสามารถในการปกป้องขวดแก้วและฉลากจากการสั่นซ่ึงเป็นการจ าลองการขนส่ง ในการ
ออกแบบได้ท าการพฒันาแบบไส้สับข้ึน ประกอบดว้ยวสัดุ 2 ช้ิน คือช้ินท่ีอยู่ดา้นบน และด้านล่างของ
กล่องแต่ละช้ินมีการเจาะรูเพ่ือใส่ขวดไวเ้ม่ือไดแ้บบแลว้จึงน ามาข้ึนเป็นช้ินงานโดยใชก้ระดาษลูกฟูกลอน 
B และ ลอน C และน าไปบรรจุขวดแกว้จ านวน 12 และทดสอบความสามารถในการตา้นทานแรงสั่นของ
บรรจุภณัฑ์(ISTA Procedure 1A) เทียบกบัไส้สับท่ีใชใ้นปัจจุบนัซ่ึงท าจากกระดาษแข็งและเม่ือน ามา
ทดสอบพบว่าไส้สบัดงักล่าวสามารถช่วยลดการกระทบเสียดสีกนัของขวดท าให้ลดการเกิดลอยถลอกท่ี
ขวดลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัอยา่งไรก็ตามไส้สบัรูปแบบใหม่ท าให้เกิดรอยถลอกและการฉีกขาดของฉลาก
โดยเฉพาะฉลากฟอยลบ์ริเวณคอขวดโดยความเสียหายพบมาในไส้สบัท่ีท าจากกระดาษลูกฟูกลอน C ซ่ึงมี
ความหนาและความแข็งแรงมากกว่ากระดาษลูกฟูกลอน B ไส้สับลูกฟูกลอน B แบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่มี
ศกัยภาพท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายกบัขวดแก้วน้อยลงกว่าแบบเดิมแต่ยงัตอ้งการการปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับฉลากบริเวณคอขวดไส้สับท่ีพฒันาข้ึนใหม่ยงัมีศกัยภาพท่ีจะใช้แทนกล่อง
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กระดาษแบบ RSC ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัโดยใชร่้วมกบัฟิลม์หด จะเป็นการลดการใชก้ระดาษลงได ้
ค าส าคญั : บรรจุภณัฑข์นส่ง, กระดาษลูกฟูก, ไส้สบั, ขวดแกว้, การตา้นทานการสัน่สะเทือน 

 

Abstract 
 

 Partition for box containing 12 glass bottles is usually manufactured by die-

cut process and then assembly parts manually. This research aims to develop the new 

design of partition that can be manufactured by only die-cut process and eliminate the 

manual assembly step but can still perform equally or better than then partition 

currently being used. The objectives of this research is to develop a new partition 

design and evaluate the effect of corrugated board flute type on the ability of 

partition to protect glass bottles against vibration, which is the simulation of actual 

transportation. The new design consists of 2 pieces. One is placed at the bottom of the 

box before placing glass bottles into the box and the other one is placed afterward to 

lock the neck of the bottles in place. The new partition design was manufactured 

using flute B and C corrugated board. The box with the new partition was tested for 

vibration resistance (ISTA Procedure 1A) and the result was compared with the current 

partition design. The result shows that the new design significantly reduced the 

damage from abrasion resistance on the bottle but increased significantly the damage 

to the label particularly at the neck label, which was made of aluminum foil. Flute C 

corrugated board, which was thicker and stronger than flute B corrugated board, 

yielded more damage to the label. The new design partition can reduced glass bottle 

damage but need some adjustment to reduce label damage. It also has potential to 

replace RSC box if used in conjunction with shrink film. This will reduces the use of 

corrugated board as a packaging material for bottles. 

 

Key Word (s): transportation packaging, corrugated board, partition, glass bottle,       

vibration resistance 

 

บทน า  
 การขนส่งอาหารท่ีบรรจุในขวดแก้ว เช่น เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ทั้งแบบท่ีมีแอลกอฮอล์ ไม่มี
แอลกอฮอล ์และแบบเขม้ขน้ ซอสปรุงรส นิยมรวมหน่วยก่อนการขนส่งเพ่ือความสะดวก ในประเทศไทย
มีการใชบ้รรจุภณัฑห์ลายชนิดในการรวมหน่วย เช่น กระดาษลูกฟูก  โฟมพอลิสไตลีน โฟมพอลิยูรีเทน 
ฝอยไมอ้ดัข้ึนรูป พลาสติกข้ึนรูปต่างๆ แต่บรรจุภณัฑ์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ กระดาษลูกฟูก เพราะมีความ
ทนทานสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย น ้าหนกัท่ีเบา เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถปรับเปล่ียนให้
ตรงตามความตอ้งการไดส้ามารถปกป้องสินค้า พิมพ์ลวดลายเพ่ือให้ขอ้มูลและท าให้เกิดความสวยงาม
และราคาประหยดั(ปาพจน์ หนุนภกัดี,2537)  โดยกระดาษลูกฟูกท่ีน ามาใชใ้นการผลิตนั้นมีหลายชนิดโดย
ลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของ ลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกบัการใชง้านก็
แตกต่างกนัดว้ย ตวัอย่างกระดาษลูกฟูกชนิดลอน B มีความสูงของลอน 2.1-3.0 มิลลิเมตร จ านวนลอน 
150-185 เมตร เหมาะกบัสินคา้ท่ีรับน ้าหนกัไดด้ว้ยตวัมนัเอง เช่น กระป๋องเหล็ก ส่วนกระดาษลูกฟูกชนิด
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ลอน C มีความสูงของลอน 3.2-3.9 มิลลิเมตร จ านวนของลอน 120-145 เมตร เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากเหมาะ
กบัสินคา้ทัว่ๆไปท่ีรับน ้าหนกัไดป้านกลางเป็นตน้(จารุนนัท ์ เชาวดี์,2539)    ดงันั้นการเลือกชนิดกระดาษ
ลูกฟูกมาใชง้านจึงมีความส าคญักบัผลิตภณัฑซ่ึ์งในระหว่างการขนส่งขวดท่ีบรรจุอยูใ่นกล่องนั้น กระดาษ
มกัไดรั้บแรงจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่นแรงกดจากการซ้อนทบั แรงตกกระทบจากการหล่น การล่ืนไถล 
และการสั่นสะเทือนเป็นตน้ การสั่นสะเทือนส่วนมากท าให้เกิดแรงกระทบ (Impact) ท่ีมีค่าความเร่งไม่
มากนกั โอกาสท่ีจะเกิดการแตกของขวดเน่ืองจากการสั่นจึงมีน้อยกว่าการแตกเน่ืองจากการหล่นมาก แต่
การสัน่ท าให้เกิดความเสียหายในรูปแบบของการขูดขีดของฉลาก ดงันั้นการบรรจุขวดในกล่องกระดาษ
ลูกฟูกจึงนิยมใช้แผ่นกั้นหรือท่ีเรียกกันในอุตสาหกรรมว่าไส้สับเป็นส่วนประกอบ เพ่ือป้องกนัความ
เสียหายจากการสั่น เน่ืองจากท าให้ขวดไม่สัมผสักันโดยตรง แต่จะสัมผสักับแผ่นกั้น ซ่ึงมกัจะท าจาก
กระดาษลูกฟูกท่ีมีลอนกระดาษและการออกแบบแตกต่างกนัไป (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย,2532)  
 อุตสาหกรรมการผลิตไส้สบั เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานคนจ านวนมาก และยงัอาศยัความ
ช านาญเฉพาะตวัของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการข้ึนรูปไส้สับ ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานค่อนขา้งสูง  นอกจากน้ีในกระบวนการประกอบก่อนจะน าส่งให้ลูกคา้ (ผูผ้ลิตสินคา้) เพ่ือน าไปใช้
งาน ยงัอาจท าให้เกิดความเสียหายกบัไส้สบัได ้เช่น ปัญหาช้ินงานฉีกขาด หรือการประกอบท่ีไม่เหมาะสม 
ท าให้ช้ินส่วนหลุดออกจากกนั 
 งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบไส้สับส าหรับสินคา้ประเภทขวดแก้ว และ
ศึกษาผลของวสัดุท่ีใช้ในการท าไส้สับต่อความสามารถในการต้านทานแรงอนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
สัน่สะเทือน  
 

วิธีการด าเนินงาน 
การพฒันารูปแบบไส้สบั 
 จากการศึกษารูปแบบการบรรจุขวดแกว้ส าหรับเคร่ืองด่ืม และปัญหาของไส้สับปัจจุบนั จึง
ไดท้  าการพฒันารูปแบบไส้สบัใหม่ข้ึน โดยเนน้ท่ีรูปแบบท่ีมีขั้นตอนการใชค้นประกอบให้น้อยลงหรือไม่
มีเลย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไส้สับดงักล่าว และเลือกรูปแบบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือน าไปใช้ในการ
ทดสอบขั้นต่อไป 
ผลของกระดาษลูกฟูกต่อความสามารถในการปกป้องขวดของไส้สบัระหว่างการขนส่ง 
 เม่ือไดรู้ปแบบไส้สับแล้ว จึงน าไปท าเพลทแม่พิมพ์ไดคทั แลว้น าเพลทดงักล่าวไปผลิตไส้
สบัรูปแบบใหม่ดว้ยเคร่ืองป้ัมไดคทั โดยใชก้ระดาษลูกฟูก 2 ลอน คือ ลอน B และ ลอน C โดยมีขั้นตอน
การผลิตดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 การผลิตไส้สับกระดาษลกูฟูกแบบไดคัท 

 ไส้สบัท่ีได ้น าไปใส่ในกล่องกระดาษลูกฟูกแบบ RSC (Regular Slotted Container) ท่ีท าจาก
กระดาษลูกฟูกลอน B โดยบรรจุไส้สบัดา้นล่างลงก่อน แลว้จึงบรรจุขวดแก้วลงไป โดยขวดแก้วดงักล่าว
เป็นขวดเบียร์ยี่ห้อ Heineken ท่ีมีฉลากดา้นตวัขวดเป็นฉลากกระดาษ และบริเวณคอขวดเป็นฉลากฟอยล ์
เม่ือบรรจุขวดแกว้ลงไปแลว้จึงใส่ไส้สบัดา้นบนลงไป และปิดกล่องโดยใชเ้ทปพลาสติก กล่องท่ีไดน้ าไป
ทดสอบการตา้นทานการสั่นโดยใชม้าตรฐาน International Safe Transit Association ; Resource Book 
2011 : Test Procedure-1A – Fixed Displacement Vibration Test โดยท าการทดสอบท่ีศูนยบ์รรจุภณัฑไ์ทย 
โดยมีการสั่นท่ี 220 Hz ท่ีความสูงของการสั่น 25 มิลลิเมตร เป็นเวลา 65 นาที  ท่ีอุณหภูมิ 32 ± 2 องศา
เซลเซียส ความช้ืสัมพทัธ์ร้อยละ 60 ± 5 หลงัจากการทดสอบแลว้จึงเปิดกล่องออกดูเพ่ือประเมินความ
เสียหายของขวดแกว้ และฉลาก และสภาพของไส้สบั 

ผลการทดลอง 

การพฒันารูปแบบไส้สบั 
 ผูวิ้จยัไดท้  าการพฒันาไส้สบัรูปแบบใหม่ข้ึน 3 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะใชก้ารผลิตแบบ 
die cut จึงท าให้ตดัขั้นตอนการประกอบไส้สับของไส้สับรูปแบบเดิมลง รูปแบบของไส้สับทั้ง 3 แบบท่ี
พฒันาข้ึน  
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รูปแบบท่ี 1 (ภาพท่ี 2) ประกอบดว้ยส่วนประกอบเพียง 1 ช้ิน เพ่ือใส่ไวด้า้นล่างของกล่อง มี
ขนาด 260 x 515 มิลลิเมตร มีการเจาะรูขนาด 76.8 มิลลิเมตร ซ่ึงมีขนาด เท่ากบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของขวด
คือ 76.8 มิลลิเมตร ภายในรูท่ีเจาะ มีล้ินจ านวน 4 ล้ิน เพ่ือไม่ให้ขวดเกิดการเสียดสีกบัลอนกระดาษลูกฟูก
ท่ีถูกตดัเป็นช่องวงกลม โดยล้ินท่ีถูกกดทบัลงไปจะท าให้ขวดสัมผสักบัผิวหน้าของกระดาษลูกฟูกแทน 
และยงัเป็นการช่วยลดพ้ืนท่ีระหว่างขวดกบัไส้สบัให้เกิดความแน่นมากข้ึนส่วน ดา้นขา้งทั้งสองดา้นมีทบั
รอย เพ่ือพบักระดาษข้ึนให้เป็นขาตั้ง เพ่ือยกบริเวณท่ีเจาะรูให้สูงข้ึนจากพ้ืนกล่อง 
 

 
ภาพที่ 2 ไส้สับรูปแบบท่ี 1 ไส้สับส าหรับบรรจุขวดจ านวน 12 ขวด ใช้บรรจุภายในกล่องด้านล่าง  

 

รูปแบบท่ี 2 (รูปท่ี 3) ประกอบดว้ยส่วนประกอบเพียง 1 ช้ิน เพ่ือใส่ไวด้า้นล่างของกล่อง มี
ขนาด 420 x 695  มิลลิเมตร มีการเจาะรูขนาด 77.5  มิลลิเมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนยก์ลางของ
ขวดคือ 76.8  มิลลิเมตร ภายในรูท่ีเจาะ มีล้ินจ านวน 15  ล้ิน โดยมีการพฒันามาจากแบบท่ี 1 เพราะจะช่วย
ให้ลดการเสียดสีระหว่างขวดกบัลอนกระดาษลูกฟูกท่ีถูกตดัเป็นช่องวงกลม โดยล้ินท่ีถูกขวดกดทบัลงไป
ตามทบัรอยวงกลม จะท าให้ขวดสัมผสักบัผิวหน้าของกระดาษลูกฟูกแทน และยงัเป็นการช่วยลดพ้ืนท่ี
ระหว่างขวดกบัไส้สบัให้เกิดความแน่นมากยิ่งข้ึน  โดยรอบขา้งทั้ง 4 ดา้นมีการทบัรอย เพ่ือให้ง่ายแก่พบั
กระดาษและขดัตามทบัรอยให้เขา้ท่ีตามท่ีมีการเจาะช่องลอ็คไวใ้ห้  เพ่ือความแข็งแรงของไส้สับหลงัการ
ประกอบข้ึนรูปส าเร็จและเป็นการยกบริเวณท่ีเจาะรูให้สูงข้ึนจากพ้ืนกล่อง 
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ภาพที่ 3 ไส้สับรูปแบบท่ี 2 ไส้สับส าหรับบรรจุขวดจ านวน 12 ขวด มีการพับเพ่ือขึน้รูปเพ่ือเป็นฐาน
ภายในกล่องเพ่ือบรรจุขวด 

 รูปแบบท่ี 3 (ภาพท่ี 4) ถูกพฒันาจากรูปแบบท่ี 2 แต่เพ่ิมไส้สบัดา้นบน เพ่ือใส่ไวต้รงคอขวด 
มีขนาด 260 x 500  มิลลิเมตร มีการเจาะรูวงกลมขนาด  43  มิลลิเมตร ซ่ึงมีขนาด เท่ากบัเส้นผา่นศูนยก์ลาง
บริเวณคอขวดคือ  43 มิลลิเมตร ไส้สบัส่วนน้ีมีหนา้ท่ียึดขวดดา้นบนไม่ให้เคล่ือนท่ีกระทบกนั เม่ือไดรั้บ
แรงสัน่ โดยส่วนบนน้ีจะไม่มีล้ิน เน่ืองจากการใส่จากดา้นบนจะท าให้ล้ินมีลกัษณะหงายข้ึนดา้นบน ท าให้
น าขวดออกจากไส้สบัยาก และฉลากอาจเกิดความเสียหายได ้
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(B) 

ภาพที่ 4 รูปแบบท่ี 3 (A) ไส้สับส าหรับด้านบนของกล่อง และ (B) ไส้สับส าหรับด้านล่างของกล่อง 
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จากการทดลองเบ้ืองตน้ พบว่าไส้สบัรูปแบบท่ี 3 สามารถยึดขวดให้อยู่กบัท่ีไดดี้ท่ีสุด จึงน า
ไส้สบัรูปแบบดงักล่าวไปท าการทดลองเพ่ือดูผลของกระดาษลูกฟูกท่ีใชใ้นการท าไส้สบัต่อไป 
 
ผลของกระดาษลูกฟูกต่อความสามารถในการปกป้องขวดของไส้สบัระหว่างการขนส่ง 
 จากการบรรจุขวดเบียร์ลงในกล่องท่ีมีไส้สับรูปแบบท่ี 3 ซ่ึงท าจากกระดาษลูกฟูกลอน B 
และ C และน าไปทดสอบความสามารถในการปกป้องขวดของไส้สบัจากการสัน่ ซ่ึงเป็นการจ าลองสภาวะ
การขนส่ง เทียบกบัขวดท่ีบรรจุในกล่องท่ีมีไส้สับรูปแบบเดิม พบว่าทั้งไส้สับรูปแบบท่ี 3 (ลอน B และ 
ลอน C ) และ แบบเดิม สามารถป้องกนัขวดจากการแตกได ้แต่ปรากฎรอยถลอกของฉลากและขวด โดย
ไส้สบัท่ีท าจากลูกฟูกลอน C เกิดความเสียหายมากท่ีสุด ส่วนไส้สบัท่ีท าจากลูกฟูกลอน B มีทั้งกล่องท่ีเกิด
ความเสียหายมากกว่า และนอ้ยกว่ากล่องท่ีใชไ้ส้สบัแบบปัจจุบนั (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ผลเชิงปริมาณของการทดสอบการส่ันของกล่องบรรจุขวดเบียร์จ านวน 12 ขวด ท่ีใช้ไส้สับแบบ
ปัจจุบัน เทียบกับไส้สับแบบท่ี 3 ซ่ึงท าจากกระดาษลูกฟูกลอน B และ C 

 

 
กระดาษลูกฟูก ตวัอย่างที่ ผลการทดสอบ 

ปัจจุบัน กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เสียหายแต่ขวดแก้วและฉลากปรากฏรอย
ถลอกจ านวน 9 ใบ 

ลอน B 1 กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เสียหายแต่ขวดแก้วและฉลากปรากฏรอย
ถลอกจ านวน 7 ใบ 

2 กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เสียหายแต่ขวดแก้วและฉลากปรากฏรอย
ถลอกจ านวน 12 ใบ 

ลอน C 1 กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เสียหายแต่ขวดแก้วและฉลากปรากฏรอย
ถลอกจ านวน 12 ใบ 

2 กล่องกระดาษลูกฟูกไม่เสียหายแต่ขวดแก้วและฉลากปรากฏรอย
ถลอกจ านวน 12 ใบ 
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ภาพที่ 5  แสดงความสูงของขวดแกว้และฉลากสินคา้ทั้ง 2 ดา้น 
 

 
 
ภาพที่ 6   แสดงความสูงของไส้สบักระดาษลูกฟูกเม่ือบรรขขุวดแกว้  
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ภาพที่ 7 ตวัอยา่งการบรรจุไส้สบักระดาษลูกฟูกและขวดแกว้ 

 เม่ือน าความเสียหายของแต่ละขวดมาพิจารณาเทียบกนั พบว่าหลงัท าการทดสอบกล่องท่ีใช้
ไส้สับแบบท่ีใช้ในปัจจุบนั เกิดความเสียหายข้ึนเป็นจ านวน 9 ขวด (ภาพท่ี 8) เน่ืองจากไส้สับท่ีเป็น
กระดาษเทาขาว บางกว่ากระดาษลูกฟูกมาก ท าให้ขวดเกิดการกระทบกันในระหว่างการทดสอบ
ความสามารถในการตา้นทานการสัน่ ท าให้เกิดลอยถลอกบนเน้ือแกว้ในส่วนท่ีสูกว่าความสูงของไส้สบั 
  กล่องท่ีใช้ไส้สับท่ีออกแบบมาใหม่ท าจากกระดาษลูกฟูกลอน B มีการทดสอบทั้งหมด 2 
กล่อง กล่องแรกพบความเสียหายนอ้ยท่ีสุด (ภาพท่ี 9) คือพบความเสียหายในขวดเพียง 7 ใบเท่านั้น และ
ความเสียหายส่วนมากเกิดกับฉลากบริเวณคอขวดซ่ึงเป็นฟอยล์ เพราะเกิดการเสียดสีกับไส้สับท่ีอยู่
ดา้นบน มีเพียงขวดเดียวท่ีเกิดความเสียหายบริเวณดา้นล่างของขวดแกว้ ในกล่องท่ี 2 พบความเสียหายใน
ขวดทั้ง 12 ขวด โดยทุกขวดเกิดความเสียหายบริเวณฉลากท่ีคอขวดซ่ึงท าจากฟอยล ์มีเพียง 2 ขวดท่ีมีความ
เสียหายเพ่ิมเติมบริเวณฉลากดา้นหนา้และดา้นหลงั  และเม่ือตรวจสอบสภาพของไส้สับ พบว่าไส้สับของ
กล่องท่ี 2 เกิดการพบังอข้ึน ซ่ึงต่างจากในกล่องแรกซ่ึงไม่พบลกัษณะดงักล่าว ท าให้คาดว่าการพบังอของ
ไส้สบัน่าจะเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ขวดในกล่องท่ีสอง มีความเสียหายมากกว่ากล่องแรก (ภาพท่ี 10)   
 ในไส้สบัท่ีท าจาก ลอน C เกิดความเสียหายกบัขวดและฉลากมากท่ีสุดทั้งในกล่องท่ี 1 และ 
2 (ภาพท่ี 11และ12) โดยพบทั้งความเสียหายบริเวณขวดแกว้ และฉลากสินคา้ เน่ืองจากกระดาษลูกฟูกท่ีใช้
มีความหนามากท่ีสุด จึงท าให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างไส้สับกับขวดท่ีรุนแรงกว่าและท าให้ฉลาก 
โดยเฉพาะบริเวณคอขวดฉีกขาด อีกทั้งยงัพบว่ากระดาษลูกฟูกลอน C เกิดการยกตวัของไส้สับดา้นล่าง
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. 

มากกว่าลอน B ท าให้ไม่สามารถป้องกนัขวดเคล่ือนท่ีได้ เป็นผลให้ดา้นล่างของขวดบางส่วนเกิดการ
กระทบกนั และเป็นรอยถลอก 
 

 

ภาพที่ 8 ภาพขวดหลังท าการทดสอบการส่ันสะเทือนของบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันท่ีได้รับความเสียหายบริเวณ
ขวดแก้วจ านวน 9 ขวด 
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. 

ภาพที่ 9 ขวดหลังท าการทดสอบการส่ันสะเทือนของไส้สับชนิดลอน B (ตัวอย่างท่ี 1) ท่ีพบความเสียหาย
กับฉลาก จ านวน 7 ขวด 

 

ภาพที่ 10 ภาพขวดหลังท าการทดสอบการส่ันสะเทือนของไส้สับชนิดลอน B (ตัวอย่างท่ี 2) ท่ีพบความ
เสียหายกับฉลาก จ านวน 12 ขวด 

 

ภาพที่ 11ภาพขวดหลังท าการทดสอบการส่ันสะเทือนของไส้สับชนิดลอน C ( ตัวอย่างท่ี 1) ท่ีพบความ
เสียหายกับฉลาก จ านวน 12  ขวด 
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. 

 

ภาพที่ 12 ภาพขวดหลังท าการทดสอบการส่ันสะเทือนของไส้สับชนิดลอน C (ตัวอย่างท่ี 2) ท่ีพบความ
เสียหายกับฉลาก จ านวน 12 ขวด 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบไส้สับที่พฒันาขึ้นแทนไส้สับปัจจุบนัส าหรับกล่องบรรจุขวดแกว้ มีลกัษณะ
เป็นแผน่กั้น 2 แผน่ แผน่ที่อยูด่า้นล่างของกล่องมีการพบัดา้นล่างลงขา้งเพื่อยกตวัแผ่นซ่ึงมีการเจาะ
รูให้สูงจากพื้นกล่อง ส่วนแผ่นด้านบนมีการพบัดา้นขา้งขึ้นเพื่อให้บริเวณแผ่นที่เจาะรูอยูต่  ่ากว่า
ดา้นบนของกล่อง  ไส้สับรูปแบบดงักล่าว ไดถู้กผลิตขึ้นดว้ยกระดาษลูกฟูกลอน B และ C และ
น าไปบรรจุขวดแกว้ และทดสอบความสามารถในการตา้นทานการสั่น พบว่าไส้สับจากกระดาษ
ลูกฟูกลอน B สามารถตา้นทานการสัน่ ซ่ึงเป็นการจ าลองการขนส่งไดดี้กว่า เน่ืองจากกระดาษบาง
กวา่ และไม่กระดกขึ้นหลงัจากการทดสอบการสั่น จึงท าให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกบัขวดแกว้และ
ฉลากนอ้ยกวา่  ไสส้บัในรูปแบบดงักล่าว ยงัอาจจะสามารถพฒันาต่อยอดไปเป็นถางใชร่้วมกบัฟิลม์
พลาสติกแบบหด หรือพฒันาใหมี้ขนาดเล็กลง หรือใชก้ระดาษที่บางลง จะเป็นการช่วยลดปริมาณ
บรรจุภณัฑท์ี่ใชส้ าหรับบรรจุขวดแกว้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากต าแหน่งของฉลากสินค้ามีผลต่อการเสียดสีของไส้สับกระดาษลูกฟูก    
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. 

ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดต าแหน่งที่ไม่ให้เกิดการเสียดสี ซ่ึงอาจก าหนดให้ไส้สับกระดาษลูกฟูกอยูใ่น
ต าแหน่งที่เป็นส่วนของขวดแกว้ เพือ่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัฉลากของสินคา้ได ้
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SEX DETERMINATION BY DISCRIMINANT ANALYSIS : AN EVALUATION OF THE 
RELIABILITY OF ULNA AND TIBIA MEASUREMENTS IN THAI POPULATION 
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บทคัดย่อ 
 ก า ร ร ะ บุ เ พ ศ จ า ก โ ค ร ง ก ร ะ ดู ก ม นุ ษ ย์ ใ น ปั จ จุ บั น ส า ม า ร ถ ก ร ะ ท า ไ ด้ ห ล า ย วิ ธี                                    
นักนิติวิทยาศาสตร์ศึ กษาคุณลักษณะทางกายภาพของกระดูก เพื่อน ามาใช้ ใน การระบุ เพศ                        
โดยกระดูกที่น ามาระบุเพศมากที่สุด คือ กระดูกเชิงกราน (Pelvic bone) และกะโหลกศีรษะ (Skull) 
ตามล าดับ แต่เน่ืองจากในงานนิติวิทยาศาสตร์ มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของศพ เช่น                  
การฆ่าหั่นศพ การเผาท าลายหลักฐาน หรือการแยกชิ้นส่วนของศพเพื่ออ าพรางคดี ซึ่งท าให้สภาพ                   
ของโครงกระดูกอาจไม่ครบสมบูรณ์ ดังน้ันในการศึกษาน้ี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการหาค่า                 
ความน่าเชื่อถือ ที่ใช้ในการแยกเพศโดยใช้กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna) และกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) 
 ในการวิจัยได้ท าการวัดความยาวกระดูกปลายแขนด้านใน(Ulna) และกระดูกหน้าแข้ง(Tibia) 
จ า น ว น  4 0 0  ค น  แ บ่ ง เ ป็ น เ พ ศ ช า ย จ า น ว น  1 8 8  ค น  แ ล ะ เ พ ศหญิ ง จ า น ว น  2 1 2  ค น                                          
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุระหว่าง  20-55 ปี โดยท าการวัดความยาวกระดูกหน้าแข้ง (Tibia)                           
จากขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก Medial malleolus ไปจนถึงขอบของปุ่มกระดูก Medial condyle                    
ของกระดูกหน้าแข้ง(Tibia) และวัดความยาวของกระดูกปลายแขนด้านใน(Ulna) จากขอบปลายสุด            
ของปุ่มกระดูก Ulna styloid process บริเวณข้อมือ ไปจนถึงปุ่มกระดูก Olecranon process บริเวณข้อศอก 
โดยใช้ Vernier caliper ขนาด 20 น้ิว เป็นเครื่องมือในการวัด   

จากน้ันน าข้อมูลเพศและความยาวกระดูกที่วัดได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติ  พบว่า กระดูก                         
ที่สามารถใช้ในการแยกเพศชายได้ถูกต้องที่สุด คือ กระดูกปลายแขนด้านในข้างซ้าย (Ulna Left)                        
ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือจากการท านายร้อยละ 84.00 และกระดูกที่สามารถใช้ในใช้ในการแยกเพศหญิงได้
ถูกต้องที่สุด คือ กระดูกปลายแขนด้านในข้างขวา(Ulna Right) มีค่าความน่าเชื่อถือจากการท านาย            
ร้อยละ 87.30 ตามล าดับ ดังน้ันผลการศึกษาน้ีจึงเป็นประโยชน์ และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการใช้
วิเคราะห์ส าหรับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ : นิติวิทยาศาสตร์, การระบุบุคคล, การจ าแนกเพศ, ความยาวกระดูกปลายแขนด้านใน, ความยาว
กระดูกหน้าแข้ง, ประชากรไทย  
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Abstract  
Current, sex determination from human bones can be performed in various methods. Forensic 

scientists were searched in physical characteristics of bones for sex determination. In forensic cause 
works, frequent bones in the sex determination are pelvic bones and skulls, respectively. Moreover, in 
the forensic causes possess variety factors that might be changed such as slaughtering or burning of the 
body that destroyed bones incompletely. Therefore, this study aims to reliability presentation that 
determinate in sex using ulna and tibia measurements.    

In this study was measured ulna and tibia length in total 400 people (188 men and 212 women). 
The experiment groups contain age between 20-55 years old. The tibia lengths were measured from the 
top of medial malleolus to the top of medial condyle of tibia. The ulna lengths were measured from the 
top of ulna styloid process to olecranon process. All measurements were completed with vernier caliper 
(20 inch).  

Sex and bone length data were performed with statistical analysis. This results demonstrate that 
accurate result for man determination is ulna left; 84.00%. In women determination that show the 
accurate result in ulna right; 87.30%. 
 This study has benefits and alternative methods in forensic cause works.       

 
Key words; Forensic Science, Human Identification, Sexual determination, Ulna length, Tibia length, 
Thai population  
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บทน ำ 
การระบุตัวบุคคล (Personal Identification) เป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นในงาน                                     

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่าศพที่พบเป็นบุคคลใด หรือชิ้นส่วนของศพที่พบ             
เป็นของบุคคลใด ศพหรือชิ้นส่วนของศพที่พบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆาตกรรม อุบัติเหตุจราจร 
เหตุการณ์วิบัติภัยร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ซึ่งเหตุต่ างๆดังกล่าวอาจท าให้ศพที่พบมีสภาพ                        
ที่หลากหลาย ได้แก่ 
 1. ศพที่มีสภาพสมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากนัก มักเป็นศพที่เสียชีวิต
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งการระบุตัวบุคคลจะท าได้โดยการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ
ต่างๆ เช่นรูปร่าง หน้าตา สีผิว เพศ ส่วนสูง น้ าหนัก ต าหนิ แผลเป็น รอยสัก เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 
ร่องรอยจากการรักษาต่างๆ เทียบกับข้อมูลก่อนเสียชีวิตของบุคคลที่สงสัยซึ่งได้มาจากบุคคลใกล้ชิด 
ประจักษ์พยาน พยานแวดล้อม รูปถ่ายจากเอกสารซึ่งมีการระบุชื่อ ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล  
 2. ศพซึ่งมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ                   
ชิ้นส่วนของศพ หรือโครงกระดูก เช่น ศพเน่า ชิ้นส่วนของศพจากการฆาตกรรมช าแหละศพ ศพที่ถูกเผา             
ศพซึ่งถูกกัดแทะจากสัตว์ต่างๆ วิบัติภัยร้ายแรงที่มีผู้ เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก เหตุต่างๆดังกล่าว                     
ท าให้ศพ มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาก ท าให้เกิดอุปสรรคในการระบุ             
ตัวบุคคล เน่ืองจากเน้ือเยื่อต่างๆของร่างกายถูกท าลายไป แต่ทั้งน้ีหลักฐานที่พบจากสถานที่เกิดเหตุ เช่น 
ศพ ชิ้นส่วนของศพ หรือโครงกระดูก สามารถน ามาระบุเพศได้ โดยอาศัยความรู้ด้านมานุษยวิทยามาช่วย            
ในการประเมินเพื่อระบุว่าศพ ชิ้นส่วนของศพ หรือโครงกระดูกที่พบน้ันเป็นเพศใด อายุในขณะที่เสียชีวิต  
เชื้อชาติ ซึ่งทั้งหมดน้ี จะใช้เป็นข้อมูลในการระบุตัวบุคคล โดยในการตรวจวิเคราะห์กระดูก เพื่อ                   
ประเมินเพศน้ัน จะสามารถระบุเพศได้ดีที่สุด โดยการตรวจวิเคราะห์จากกระดูกเชิงกราน(Pelvic bone) 
หรือ กะโหลกศีรษะ(Skull)  แต่ในบางครั้งอาจไม่พบกระดูกเหล่าน้ีในสถานที่เกิดเหตุ จึงท าให้เกิดปัญหา             
ในการประเมินเพศได้ จึงท าให้มีผู้สนใจท าการวิจัยเก่ียวกับการแยกเพศจากกระดูกส่วนอื่น ซึ่งกระดูก               
ที่น่าสนใจคือ กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna) และกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) เน่ืองจากเป็นกระดูกยาว  
(Long bone) ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม มีขนาดใหญ่ และสามารถพบในสถานที่เกิดเหตุ                        
ได้บ่อยครั้ง อีกทั้งสามารถที่จะวัดความยาวจากปุ่มกระดูกที่ยื่นออกมาชิดผิวหนังด้านนอกร่างกาย 
(Anatomical body landmark) ของคนท่ียังมีชีวิตอยู่ ดังน้ันจึงสามารถที่จะน าข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติ
เพื่อคาดคะเนเพศของกระดูกจากผู้ตายได้  

การด าเนินการวิจัยเพื่อระบุเพศโดยวัดความยาวของกระดูก Tibia และกระดูก Ulna ของบุคคล                 
ที่ยังมีชีวิตอยู่  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ไม่เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลได้                   
ในปริมาณมากกว่าการเก็บข้อมูลจากชิ้นส่วนกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว นอกจากน้ี ยังสามารถเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ              
ท าวิจัยมากนัก แต่ในทางกลับกันหากการวิจัยน้ีประสบผลส าเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้จริงในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะสามารถน ามาใช้อ้างอิงในการคาดคะเนเพื่อระบุเพศ                 
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ของประชากรไทยได้โดยตรง ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์             
ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความยาวกระดูก Tibia และ Ulna ของประชากรไทย 
2. เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในการก าหนดเพศจากความยาวกระดูก  Tibia และ Ulna                         

ของประชากรไทย 
 
วีธีกำรวิจัย   

การศึกษานี้ต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศของมนุษย์กับความยาวกระดูกปลายแขนด้านใน  
(Ulna) และกระดูกหน้าแข้ง(Tibia) ของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพศ ความยาวกระดูก 
Tibia และกระดูก Ulna  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 188 คนและเพศหญิง 
จ านวน 212 คน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 

1. เป็นประชากรไทยผู้มีภูมลิ าเนาอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทย  
2. มีอายุระหว่าง 20- 55 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงอายุที่มีสรีระทางร่างกายและการเจริญเติบโต

ค่อนข้างคงท่ี  
3. กลุ่มตัวอย่างทุกคนต้องไม่มีลักษณะความผิดปกติทางร่างกายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น

ภาวะเข่าโก่ง กระดูกสันหลังคด เป็นต้น  
มีวิธีการวัดดังต่อไปน้ี  
1.วัดความยาวกระดูก Tibia โดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ขนาดความยาว 20 น้ิว วัดจาก                    

ขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก Medial malleolus (ตาตุ่มด้านใน) ถึงขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก Medial 
condyle ของกระดูก Tibia โดยวัดในท่างอเข่า (ท่าไขว่ห้างแบบผู้ชาย) 90 องศา ซึ่งเป็นท่าที่ท าให้                        
คล าปุ่มกระดูกทั้งสองได้ชัดเจนที่สุด ท าการวัดความยาวกระดูก  Tibia ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา จากน้ัน              
ท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 

 
 รูปที่ 1 บริเวณขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก                               รูปที่ 2 บริเวณขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก 
             Medial condyle     Medial malleolus 
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                     รูปที่ 3 วิธีการวัดความยาวกระดูก Tibia 

 
 

2. วัดความยาวกระดูก Ulna โดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ขนาดความยาว 20 น้ิว วัดจากปุ่มกระดูก 
Olecranon process ถึงขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก Ulna styloid process โดยวัดในท่างอศอก 90 องศา        
ซึ่งเป็นท่าที่ท าให้คล าปุ่มกระดูกทั้งสองได้ชัดเจนที่สุด ท าการวัดความยาวกระดูก Ulna ทั้งข้างซ้ายและ 
ข้างขวา จากน้ันท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 บริเวณขอบปลายสุดของปุ่มกระดูก  รูปที่ 5 วิธีการวัดความยาวกระดูก Ulna 
Ulna styloid process 

 
หลังจากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ  ซึ่งการวิ เคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอ                           

มีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1. จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ และตามภูมิภาค  
2. ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ  
3.  ค่าต่ าสุด  สูงสุด ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของความยาวกระดูก Tibia                         

ของทั้งเพศชายและเพศหญิง  
4.  ค่ าต่ าสุด  สูงสุด  ค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐานของความยาวกระดูก Ulna                            

ของทั้งเพศชายและเพศหญิง  
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5.  ค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาวกระดูก Tibia แบ่งเพศ           
และแยกข้าง ขวา - ซ้าย   

6.  ค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาวกระดูก Ulna แบ่งเพศ          
และ แยกข้าง ขวา – ซ้าย 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ด้วยสถิติ t  

1. การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง  
2. การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Ulna ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง  
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา และข้างซ้าย (paired) ด้วยสถิติ t  
1. การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา และข้างซ้าย ของเพศชาย 
2. การเปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา และข้างซ้าย ของเพศหญิง 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาค่า Casewise Statistics ของตัวแปรในการวัดกระดูก Tibia, Ulna 
1. การวิเคราะห์หาค่า Casewise Statistics ของตัวแปรในการวัดกระดูก Tibia, Ulna                     

ทั้งข้างซ้าย และข้างขวา ในเพศชาย  
2. การวิเคราะห์หาค่า Casewise Statistics ของตัวแปรในการวัดกระดูก Tibia, Ulna                         

ทั้งข้างซ้าย และข้างขวา ในเพศหญิง 
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ผลและสรุปผลกำรวิจัย 
จากการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และน ามาเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย          

และเพศหญิงเพื่อหาความน่าเชื่อถือในการก าหนดเพศได้ผลดังต่อไปน้ี   
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ด้วยสถิติ t 

Variable 
Male Female Mean difference 

 (Male - Female) 
p- value 

Mean SD Mean SD 

Tibia (R) 36.69 1.88 34.41 1.73 2.28 0.000* 

 Tibia (L) 36.76 1.89 34.46 1.73 2.29 0.000* 

Ulna (R) 27.46 1.20 25.12 1.08 2.34 0.000* 

 Ulna (L) 27.38 1.17 25.00 1.11 2.38 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างเพศชายและเพศ 
หญิง ด้วยสถิติ t  มีดังน้ี  

ความยาวกระดูกTibia ระหว่ า ง เพศชายและ เพศหญิ ง  ข้ า งขวา  มีค่ าความแตกต่ า ง                                    
เท่ากับ 2.28 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 < 0.05)  

ความยาวกระดูกTibia ระหว่ า ง เพศชายและ เพศหญิง  ข้ า งซ้ าย  มีค่ าความแตกต่ า ง                               
เท่ากับ 2.29 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 < 0.05)  

ความยาวกระดูกUlna ระหว่าง เพศชายและเพศหญิง  ข้ างขวา มีค่าความแตกต่าง                            
เท่ากับ 2.34 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 < 0.05)  

ความยาวกระดูกUlna ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  ข้างซ้าย มีค่าความแตกต่าง                             
เท่ากับ 2.38 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 <0.05)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา และข้างซ้าย ของเพศชาย  ด้วยสถิติ t  

Male (n = 188) 

Variable 
Right Left 

Mean difference (Right - Left) p- value 
Mean SD Mean SD 

Tibia 36.69 1.88 36.76 1.89 -0.0683 0.010* 

Ulna 27.46 1.2 27.38 1.17 0.0857 0.000* 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยาวกระดูก  Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา               
และข้างซ้าย ของเพศชายด้วยสถิติ t  มีดังน้ี  

ค ว า ม ย า ว ก ร ะ ดู ก Tibia ข้ า ง ข ว า แ ล ะ ข้ า ง ซ้ า ย ข อ ง เ พ ศ ช า ย มี ค่ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง                                        
เท่ากับ -0.0683 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.010 < 0.05)   

ค ว า ม ย า ว ก ร ะ ดู ก Ulna ข้ า ง ข ว า แ ล ะ ข้ า ง ซ้ า ย ข อ ง เ พ ศ ช า ย มี ค่ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง                                       
เท่ากับ 0.0857 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 < 0.05)  

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความยาวกระดูก Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา และข้างซ้าย ของเพศหญิงด้วยสถิติ t  

Female (n = 212) 

Variable 
Right Left 

Mean difference (Right - Left) p- value 
Mean SD Mean SD 

Tibia 34.41 1.73 34.46 1.73 -0.054 0.075 

Ulna 25.12 1.08 25 1.11 0.1289 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยาวกระดูก  Tibia, Ulna ระหว่างข้างขวา              
และข้างซ้าย ของเพศหญิงด้วยสถิติ t  มีดังน้ี  

ค ว า ม ย า ว ก ร ะ ดู ก Tibia ข้ า ง ข ว า แ ล ะ ข้ า ง ซ้ า ย ข อ ง เ พ ศ หญิ ง มี ค่ า ค ว า ม แ ต กต่ า ง                                       
เท่ากับ -0.054 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.075 > 0.05)  

ค ว า ม ย า ว ก ร ะ ดู ก Ulna ข้ า ง ข ว า แ ล ะ ข้ า ง ซ้ า ย ข อ ง เ พ ศ หญิ ง มี ค่ า ค ว า ม แ ต กต่ า ง                                       
เท่ากับ 0.1289 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000 < 0.05)  
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ตารางที่ 4 แสดงความถูกต้องในการแยกเพศชาย โดยค่าคัดกรองที่ค านวณได้ในการวัดกระดูก Tibia        
และ Ulna ด้วยวิธี Casewise Statistics 

Variable 
Original Sample 

Male 

Casewise Statistics (n = 188 ) 

Predicted Male 
(n) 

Predicted 
Female(n) 

Accuracy 
Percent 

Tibia (R) 188 131 57 69.70 

 Tibia (L) 188 133 55 70.70 

Ulna (R) 188 154 34 81.90 

 Ulna (L) 188 158 30 84.00* 
 
จากตารางที่  4 แสดงผลความถูกต้องในการแยกเพศชาย โดยค่าคัดกรองที่ค านวณได้                         

ในการวัดกระดูก Tibia และ Ulna มีดังน้ี  
กระดูกที่สามารถแยกเพศชายได้ถูกต้องที่สุดด้วยวิธี Casewise Statistics คือ กระดูก Ulna 

ด้านซ้าย ซึ่งมีค่าความแม่นย าร้อยละ 84.00, รองลงมา คือ กระดูก Ulna ด้านขวา มีค่าความแม่นย า                 
ร้อยละ 81.90, กระดูก Tibia ด้านซ้าย   มีค่าความแม่นย าร้อยละ 70.70 และกระดูก Tibia ด้านขวา                  
มีค่าความแม่นย าร้อยละ 69.70 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 แสดงความถูกต้องในการแยกเพศหญิง โดยค่าคัดกรองที่ค านวณได้ในการวัดกระดูก Tibia  

และ Ulna ด้วยวิธี Casewise Statistics 

Variable 
Original Sample 

Female 

Casewise Statistics (n = 212 ) 

Predicted Female 
(n) 

Predicted Male 
(n) 

Accuracy 
Percent 

Tibia (R) 212 156 56 73.60 

 Tibia (L) 212 152 60 71.70 

Ulna (R) 212 185 27 87.30* 

 Ulna (L) 212 177 35 83.50 
 
จากตารางที่ 5 แสดงผลความถูกต้องในการแยกเพศหญิง โดยค่าคัดกรองที่ค านวณได้                   

ในการวัดกระดูก Tibia และ Ulna มีดังน้ี  
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กระดูกที่สามารถแยกเพศหญิงได้ถูกต้องที่สุดด้วยวิธี Casewise Statistics คือกระดูก Ulna 
ด้านขวา ซึ่งมีค่าความแม่นย าร้อยละ  87.30, รองลงมา คือ กระดูก Ulna ด้านซ้าย มีค่าความแม่นย า                    
ร้อยละ 83.50, กระดูก Tibia ด้านขวา  มีค่าความแม่นย าร้อยละ 73.60, และกระดูก Tibia ด้านซ้าย                                           
มีค่าความแม่นย าร้อยละ 71.70 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าการเปรียบเทียบความถูกต้องในการแยกเพศชาย – หญิง โดยค่าคัดกรอง                             

ที่ค านวณได้ในการวัดกระดูก Tibia และกระดูก Ulna  

Variable Discriminant Value (cm.) 
Casewise Statistics 

Male (%) Female (%) 

Tibia (R) Male > 35.50 ≥ Female 69.70 73.60  

Tibia (L) Male > 35.60 ≥ Female 70.70 71.70  

Ulna (R) Male > 26.27 ≥ Female 81.90 87.30*  

Ulna (L) Male > 26.16 ≥ Female 84.00* 83.50  

  
จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความถูกต้องในการแยกเพศชาย – หญิง โดยค่าคัดกรอง             

ที่ค านวณได้ในการวัดกระดูก Tibia และกระดูก Ulna  มีดังน้ี 
กระดูกที่มีความถูกต้องในการแยกเพศชายได้ดีที่สุดด้วยวิธี Casewise Statistics คือ กระดูก Ulna 

ด้านซ้าย                           ซึ่งมีค่าการแบ่งแยกเพศชาย – เพศหญิง คือ 26.16 (Male > 26.16 ≥ Female) โดย
มีค่าความแม่นย า ร้อยละ 84.00 

กระดูกที่ มีความถูกต้องในการแยกเพศชายได้น้อยที่สุด คือ กระดูก Tibia ด้านขวา                          
ซึ่งมีค่าการแบ่งแยกเพศชาย – เพศหญิง คือ 35.50 (Male > 35.50 ≥ Female) โดยมีค่าความแม่นย า ร้อยละ 
69.70 

กระดูกที่ มีความถูกต้องในการแยกเพศหญิงได้ดีที่สุด  คือ กระดูก Ulna ด้านขวา                              
ซึ่งมีค่าการแบ่งแยกเพศชาย – เพศหญิง คือ 26.27 (Male > 26.27 ≥ Female) โดยมีค่าความแม่นย า ร้อยละ 
87.30 

กระดูกที่มีความถูกต้องในการแยกเพศหญิงได้น้อยที่สุด คือ กระดูก Tibia ด้านซ้าย                       
ซึ่งมีค่าการแบ่งแยกเพศชาย – เพศหญิง คือ 35.60 (Male > 35.60 ≥ Female) โดยมีค่าความแม่นย า ร้อยละ 
71.70 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2460 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



อภิปรำยผล  
จากการวิเคราะห์และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการก าหนดเพศโดยการวิเคราะห์                        

ทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินหาค่าความน่าเชื่อถือ ในการวัดกระดูกปลายแขนด้านใน และกระดูก                      
หน้าแข้งในประชากรไทย พบว่า กระดูก ที่สามารถใช้ในการแยกเพศชายได้ถูกต้องที่สุด คือ กระดูกปลาย   
แขนด้านในข้างซ้าย(Ulna Left) มีค่าความน่าเชื่อถือจากการท านายร้อยละ 84.00 และกระดูกที่สามารถ               
ใช้ในการแยกเพศหญิงได้ถูกต้องที่สุด คือ กระดูกปลายแขนด้านในข้างขวา (Ulna Right) มีค่า                       
ความน่าเชื่อถือจากการท านายร้อยละ 87.30 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna)                
มีความน่าเชื่อถือในการก าหนดเพศมากกว่า กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจาก กระดูก                
หน้าแข้ง (Tibia) ซึ่งเป็นกระดูกที่รับน้ าหนักทั้งหมดของร่างกาย ท าให้สามารถเกิดการสึกกร่อนตามอายุ
และการใช้งาน นอกจากน้ี การเจริญของกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) หยุดการเจริญช้ากว่ากระดูกปลายแขน
ด้านใน (Ulna)  จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ของกระดูกหน้าแข้ง (Tibia)เกิดการคลาดเคลื่อนและมีความ
น่าเชื่อถือน้อยกว่ากระดูกปลายแขนด้านใน(Ulna)  ดังน้ันผลการศึกษาน้ี จึงเป็นประโยชน์ และเป็น                 
อีกทางเลือกหน่ึงในการ เลือกใช้ชิ้ นส่วนของกระดูก และใช้วิ เคราะห์ส าหรับกระบวนการ                                 
ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรจะมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันน้ี แต่ต้องท าการเก็บข้อมูล                        
จากกลุม่ตัวอย่างจ านวนที่มากขึ้น หรือท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกเป็นภูมิภาคต่างๆ เน่ืองจากสัดส่วน 
แล ะสรี ร ะท า งด้ า น ร่ า ง ก า ย ขอ งปร ะช า ก ร ในแต่ ล ะ ภู มิ ภ า ค อ า จ จ ะ มี ค ว า มแตกต่ า ง กั น                                         
ซึ่งมีผลต่อความยาวกระดูกที่น ามาใช้วิ เคราะห์  นอกจากน้ีควรจะ มีการน าองค์ประกอบอื่นๆ                            
มาพิจารณาร่วมด้วย เช่น อาชีพ ประวัติการรักษา ประวัติการประสบอุบัติเหตุ โภชนาการ พฤติกรรมการ
ด ารงชีวิต ซึ่งมีผลต่อความยาวกระดูก Tibia และกระดูก Ulna เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใช้ก าหนดเพศ  
มีความแม่นย ามากที่สุด 
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ผลของการฝึกโยคะ ต่อการคงความสมดุลของร่างกาย และความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนือ้
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพือ่เปรียบเทียบผลของการ

ฝึกโยคะสปัดาห์ละ 2 คร้ังเป็นเวลา 6 สปัดาห์ในอาสาสมคัรเพศหญิงอายรุะหว่าง 30-45 ปีที่จ  านวน 20 คน
แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มฝึกโยคะ และกลุ่มควบคุม ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทั้งหมดไดรั้บการ
ทดสอบความสามารถในการคงความสมดุลของร่างกายจากการวดัพื้นที่ท ั้งหมดของการแกว่งของร่างกาย
ขณะยนืในท่าเทา้ และยนืบนขาขา้งเดียว ลืมตาและหลบัตา บนแผน่วดัแรงกดเป็นเวลาทา่ละ 30 วินาที  
และการวดัก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั ดว้ยเคร่ือง isokinetic โดยประเมินในกอ่นและหลงัเสร็จส้ินการ
วิจยัใน 6 สปัดาห์ พบว่าในการคงความสมดุลของร่างกายในทา่ยนืบนขาซา้ยขา้งเดียวกลุ่มฝึกโยคะมีการ
คงความสมดุลของร่างกายที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% หลงัจากการฝึกโยคะ 6 สปัดาห์
และกลุ่มฝึกโยคะมีก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงัที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นการฝึกโยคะสปัดาห์ละ 2 คร้ังเป็นเวลา 6 สปัดาห์จึงช่วยเพิม่การคงความ
สมดุลของร่างกาย และความแขง็แรงของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั การท างานประสานกนัของกลา้มเน้ือขา และ
หลงัอาจช่วยลดอาการปวดหลงัส่วนล่างได ้
 
ค าส าคญั: โยคะ การคงความสมดุล  
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Abstract 

This study was experimental study. The purpose of this study was to 

compare effects of 6-weeks yoga training program in 20 healthy women between 30-

45 years old. Each 10 females were categorized into training and control group. 

Before and after 6-weeks, participants were measured postural sway during 30 second 

of double and single leg stance while eyes opened and closed by using force plate and 

measured back muscle power by using isokinetic dynamometer. The result found that 

postural sway in left single-leg stand in training group were greater than control group 

and was improved about 2% after 6 weeks of training. Back muscles power in training 

group was greater than control group. But there were no statistically significant 

differences. Therefore, the effect of 6-weeks yoga training program could improve 

postural sway and back muscles power. The relation of leg and back muscles might to 

decrease low back pain. 

 
Keyword (s): Yoga, Balance 
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บทน า 
โยคะ เป็นรูปแบบการออกก  าลงักายที่ไดรั้บนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลดีตอ่

สุขภาพจิต และร่างกาย โดยทัว่ไปนั้นการฝึกโยคะจะมีการเคล่ือนไหวร่างกายที่ด าเนินไปอยา่งชา้ๆ และ
เนน้ให้มีการเคล่ือนไหวไปพร้อมกบัการหายใจลึก โยคะมีผลช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในดา้นความยดืหยุน่
ของร่างกาย การคงความสมดุล และความแขง็แรงของร่างกาย การทรงตวั หรือการคงความสมดุลโดยปกติ
นั้นจะขึ้นอยูก่ารท างานในระบบต่าง ๆ ของร่างกายร่วมกนั อาทิ ระบบประสาท การมองเห็น และการ
ท างานของกลา้มเน้ือ การคงความสมดุลให้ความส าคญักบัการพยายามรักษามวลของร่างกายให้อยูใ่นฐาน
รับน ้ าหนกัของร่างกาย ดงันั้นเม่ือมีการจ ากดัการท างานของระบบใดระบบหน่ึงที่เก ีย่วขอ้งกบัการคงความ
สมดุล กจ็ะท าให้มีความเส่ียงต่อการลม้ จากการคงความสมดุลทีล่ดลงได้ ปัญหาทางระบบกระดูกและ
กลา้มเน้ือเป็นส่ิงส าคญัทีมี่ผลต่อการลดลงของความสามารถในการคงความสมดุลของร่างกาย โดยการ
จ ากดัการท างานที่เหมาะสมของกลา้มเน้ือ และขอ้ตอ่ เป็นผลให้เกดิปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น การเดินที่
ผดิปกติ และการลม้ เป็นตน้ การศึกษาถึงความส าคญัของเพิม่การคงความสมดุลของร่างกายจึงเป็นส่ิง
ส าคญัที่อาจจะมีผลในการลดความเส่ียงของการเกดิอาการปวด และการบาดเจบ็ได้ การเปล่ียนแปลงของ
ความสามารถในการคงความสมดุลนอกจากจะขึ้นอยูก่บัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และความมีอิสระใน
การเคล่ือนไหวของขอ้ตอ่แลว้ ความประสานสมัพนัธ์ของกลา้มเน้ือรยางคข์าทั้งสองขา้งกเ็ป็นอีกเหตุผล
หน่ึงที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการคงความสมดุลของร่างกายขณะยนืเช่นกนั 

อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นปัญหาที่สามารถพบไดบ้่อย และพบว่าเป็นปัญหาที่มีผลท าให้
คุณภาพชีวิตลดลง อาการปวดหลงัส่วนล่างที่เกดิขึ้นอยา่งเร้ือรังคือสาเหตุหน่ึงของการลดลงของ
ประสิทธิภาพในการท างาน น าไปสู่การพกัหรือหยดุท างานในที่สุดโดยอาการปวดหลงันั้นสามารถเกดิขึ้น
ไดจ้ากหลาย ๆสาเหตุ เช่น การประสบอุบตัิเหตทุี่หลงั มีความผดิปกตขิองโครงสร้างของร่างกาย  การใช้
งานของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงัที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีการท างานของกลา้มเน้ือที่มากเกนิไป นอกจากน้ีใน
การศึกษาที่ผา่นมายงัแสดงถึงผลจากความแขง็แรงของกลา้มเน้ือขาที่ไม่สมดุลกนั สามารถเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงที่สามารถที่ท  าให้เกดิอาการปวดหลงัส่วนล่าง ซ่ึงจากการศึกษาในนกักฬีาวิ่ง พบว่าความไม่สมดุล
ของกลา้มเน้ือทั้งสองขา้ง มีผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงของแรงที่กระท าตอ่หลงั และน ามาซ่ึงอาการปวด
หลงัส่วนล่างได ้ การศึกษาการเปล่ียนแปลงการคงความสมดุลของร่างกายจากการประเมินการเคล่ือนที่
ของจุดศูนยก์ลางแรงกด (COP) เป็นส่ิงหน่ึงที่ถูกน ามาใชเ้พื่อวิเคราะห์ถึงการท างานที่ประสานกนัของ
กลา้มเน้ือขาในการรักษาความสมดุลของร่างกาย โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงการท างานของกลา้มเน้ือ 
และระบบประสาทที่มีผลต่อการคงความสมดุล ดงันั้นจึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจในการน าวิธีฝึกโยคะที่เคยมีผู ้
ศึกษาน ามาประยกุตส์ าหรับผูมี้ปัญหาทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือใชใ้นคนปกติที่อยูใ่นวยัท างาน เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความแขง็แรงของร่างกาย ป้องกนัอาการปวดหลงั และช่วยรักษาคุณภาพชีวิต  
เพื่อประสิทธิภาพในการท างานต่าง ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาผลของการฝึกโยคะเป็นเวลา 6 สปัดาห์ตอ่การเปล่ียนแปลงการคงความสมดุล

ของร่างกายในผูห้ญิงที่มีอายรุะหว่าง 30-45 ปี 
2. เพือ่ศึกษาผลของการฝึกโยคะเป็นเวลา 6 สปัดาห์ตอ่ความแขง็แรงของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั

ในผูห้ญิงที่มีอายรุะหว่าง 30-45 ปี 
 

วิธีการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจยั  

การวิจยัคร้ังน้ีท  าการศึกษาในผูห้ญิงสุขภาพดี ที่มีอายรุะหว่าง 30 -45 ปี จ  านวน 20 คน 
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัที่มีปัญหาอาการปวดหลงัเร้ือรัง หรือมีการบาดเจบ็ที่จ  ากดัการท ากจิกรรมจะถูกคดัออก
จากการศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัทุกคนจะไดรั้บขอ้มูลเก ีย่วการวิจยั และลงช่ือยนิยอมเพือ่เขา้ร่วมการวิจยั 
จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะไดรั้บแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10  คน เพื่อแบ่งกลุ่มส าหรับการวิจยั เป็นกลุ่มฝึกโยคะ 
และกลุ่มควบคุม 
ประชากรเป้าหมาย(Target population) คือหญิงทัว่ไปที่มีอายรุะหวา่ง 30-45 ปี 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา(Study population) คือ บคุลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพศหญงิที่อายุ
ระหว่าง 30 – 45 ปี 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งตามจดุมุ่งหมาย (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์
การคดัเลือกเขา้โดยสมคัรใจของอาสาสมคัร 
เกณฑใ์นการคดัเลือกเขา้ในการศึกษา(Inclusion Criteria) 

1) หญิงอายรุะหว่าง 30-45 ปี ที่ถนดัขาขา้งขวา 
2) ไม่มีการบาดเจบ็ที่หลงั สะโพก เข่า และขอ้เทา้  
3) ไม่มีความผดิปกติเก ีย่วกบัเสน้ประสาทและกลา้มเน้ือ 
4) BMI อยูใ่นเกณฑป์กติคอืระหว่าง 20-24.9 kg/m2 
5) ทรงตวัในทดสอบการลงมายนืบนขาขา้งเดียวดว้ยการกระโดดจากกล่องไมสู้ง 12 น้ิวได ้
6) เขา้ร่วมการฝึกโยคะไดต้ลอดระยะเวลาการศึกษา 

คดัออกจากการศึกษา(Exclusion Criteria) 
1) มีอาการปวด หรือบาดเจบ็ที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ 
2) มีขอ้จ  ากดัขอ้ห้ามในการทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัคล่ืนสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ  
3) ไม่สามารถเขา้ร่วมการฝึกโยคะไดต้ลอดระยะเวลาการศึกษา 
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2. ขั้นตอนการวิจยั 
1).คดัเลือกอาสาสมคัรตามเกณฑค์ดัเลือกอธิบายจดุประสงคข์องการวิจยัให้ทราบถึง

ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากงานวิจยัน้ี รวมทั้งเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัรสามารถซกัถามขอ้สงสยัเก ีย่วกบั
งานวิจยัน้ีได ้

2). ผูว้ิจยักรอกแบบบนัทึกขอ้มูลเบื้องตน้ของอาสาสมคัร 
3). ชัง่น ้ าหนกัวดัส่วนสูงค  านวณดชันีมวลกาย (BMI) 
4). การทดลองแบ่งผูเ้ขา้ร่วมวิจยัออกเป็น2กลุ่มไดแ้กก่ลุ่มฝึกโยคะ และกลุ่มควบคุม 
5). ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทั้ง 2 กลุ่ม ไดรั้บการทดสอบการคงความสมดุลบนแผน่วดัแรงกด (Force 

plate) ระหว่างการยนืบนขาทั้งสองขา้งและขาขา้งเดียว ดว้ยการลืมตาและหลบัตา รวมทั้งส้ิน 6 ท่าโดยจะ
ไดรั้บค าสัง่ให้ยนืให้น่ิงที่สุดเป็นเวลา30 วินาทีและท าซ ้ า 3 คร้ัง 

6).ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ไดรั้บการทดสอบความแขง็แรงของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงัดว้ยเคร่ืองวดัก  าลงั
กลา้มเน้ือ (Isokinetic Dynamometer, Cybex 600) ท าการทดสอบก  าลงักลา้มเน้ือในท่า back extension 
จ านวน 3 เซต ๆ ละ 5 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะไดรั้บค าสัง่ให้ท  าการเคล่ือนไหวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้และ
แต่ละเซตผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะพกั 45 วินาทีกอ่นเร่ิมเซตตอ่ไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1แสดงการทดสอบการคงความสมดุลบน force plateระหว่างการยนืบนขาทั้งสอง

ขา้งและขาขา้งเดียว 
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รูปที่ 2 แสดงการทดสอบความแขง็แรงของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงับนเคร่ือง isokinetic 
 
6). ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัทั้งสองกลุ่มจะท าการทดสอบการคงความสมดุลของร่างกาย และความ

แขง็แรงของกลา้มเน้ือหลงัอีกคร้ังใน 6 สปัดาห์ โดยสามารถท ากจิกรรมทกุอยา่งในชีวิตประวนัไดอ้ยา่ง
ปกติ กลุ่มควบคุมนั้นจะไดรั้บขอ้มูลของการท ากจิกรรมที่เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมิใหมี้การออกก  าลงักายที่
มากเกนิไป และให้ความรู้เก ีย่วกบัสุขภาพส่วนในกลุ่มฝึกโยคะ จะไดรั้บโปรแกรมการฝึกโยคะ สปัดาห์ละ 
2คร้ัง เป็นเวลา 6 สปัดาห์ โดยท่าฝึกโยคะทีก่  าหนดใชโ้ปรแกรมการฝึกจากการศึกษาของUlgerและ
Yaghในปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงไดน้ าเสนอโปรแกรมการฝึกโยคะที่น ามาประยกุตใ์ห้เหมาะส าหรับผูท้ี่มีปัญหา
ทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ เช่นอาการปวดเข่า หรือปวดหลงั ซ่ึงประกอบดว้ยการ Warm-upและ 
breathing เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจะเป็นการฝึกโยคะ 15 นาที และ relaxation เป็นเวลา 30 นาที 
โดยรวมเวลาทั้งส้ิน 1 ชัว่โมงตอ่วนั เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัสามารถฝึกโยคะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะไดรั้บการฝึก
และการแนะน าจากครูฝึกโยคะท่าโยคะทีใ่ชฝึ้กมีทั้งส้ิน 11 ท่า ดงัน้ี 

 
1. Ardha Kati Chakrasana(2 นาที) 

2. Ardhachakrasana (1 นาที) 

3. Padahastasana (1 นาที) 

4. Trikonasana (2 นาที) 

5. Vriksasana (2 นาที) 

6. Veerabhadrasana (2 นาที) 

7. Sasankasana (1 นาที) 

8. Suptavajrasana (1 นาที) 

9. Paschimatanasana(1 นาที) 

10. Bhujangasana (1 นาที) 

11. Salabhasana (1 นาที) 
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รูปที่ 3 แสดงตวัอยา่งท่าโยคะทีใ่ชใ้นการฝึก 
 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
- ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัทั้งสองกลุ่มจะไดรั้บการทดสอบความสามารถในการคงความสมดุลบน

แผน่วดัแรงกด(Force plate)ใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก ่
 1. ยนืบนขาทั้งสองขา้ง พร้อมดว้ยลืมตา (Double leg stance with eyes open) 
 2. ยนืบนขาทั้งสองขา้ง พร้อมดว้ยการหลบัตา (Double leg stance with eyes close) 
 3. ยนืบนขาขา้งเดียว พร้อมดว้ยลืมตา (Single leg stance with eyes open) 
 4. ยนืบนขาขา้งเดียว พร้อมดว้ยการหลบัตา (Single leg stance with eyes close) 
เม่ือท าการทดสอบ ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัจะไดรั้บการทดสอบการคงความสมดุล ท่าละ 30 วินาที 

และทดสอบท่าละ 3เซต พกัระหว่างเซต 30 วินาที ท  าการประเมินค่าการแกว่งของร่างกายจากค่า COPx
หรือ anterior-posterior (A-P) amplitude, ค่า COPyหรือ medio-lateral (M-L) amplitude และพื้นทีก่าร
แกว่งทั้งหมด (Total area or XY area) 

- ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัทั้งสองกลุ่มไดรั้บการทดสอบก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงับนเคร่ืองวดั
ก  าลงักลา้มเน้ือ (Isokinetic Dynamometer, Cybex 600)  เม่ือท าการท าสอบ ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะไดรั้บการ
ทดสอบทั้งส้ิน 3 เซต ๆ ละ 5 คร้ัง พกัระหว่างเซต 1 นาที ท  าการประเมินก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงัใน
หน่วย N-m/kg 
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
- ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 16 .0 เพื่อแสดงผลขอ้มูล

พื้นฐาน  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก ่อาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง ดชันีมวลกาย ขอ้มูลเชิงปริมาณน าเสนอเป็น
ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) วิเคราะห์ผลการคงความ
สมดุลของร่างกาย จากคา่พื้นทีก่ารแกว่งทั้งหมด (Total area or XY area)และก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั  

- วิเคราะห์การกระจายโดยใชส้ถิติ Shapiro-wilk หากขอ้มูลมีการกระจายปกติ จะเลือกใช ้
parametric statistic โดยวิเคราะห์ความแตกตา่งโดยใช ้Independent paired t test ส าหรับระหวา่งกลุ่มกอ่น
ฝึก และใช ้Paired-sample t test ภายในกลุ่มกอ่นและหลงัการฝึก หากขอ้มูลมีการกระจายปกต ิจะเลือกใช ้
non-parametric statistic โดยวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้Mann Whitney U-test ส าหรับระหว่างกลุ่ม
กอ่นฝึก และหลงัการฝึก  และ Wilcoxon sign rank test ส าหรับภายในกลุ่มกอ่น และหลงัการฝึก 

- ทดสอบสถิติที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และ 95 % ของความเช่ือมัน่ 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการฝึกโยคะ 12 คร้ัง เป็นเวลา 6 สปัดาห์ ของกลุ่มฝึกโยคะเปรียบเทียบ

กบักลุ่มควบคุม ในอาสาสมคัรเพศหญิงอายรุะหว่าง 30-45 ปี ไดแ้สดงคุณลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั
ที่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างทั้งสองกลุ่ม (p>0.05)(ตารางที่ 1.) 

 
ผลจากการทดสอบการคงความสมดุลของร่างกายขณะยนื แสดงเป็นพื้นที่การแกว่งทั้งหมด

ขณะยนืเป็นเวลา 30 วินาที ดงัตารางที ่ 2 พบว่าในการทดสอบคร้ังกอ่นทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าพื้นที่การแกว่งทั้งหมดของร่างกาย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังหลงั 
พบว่าในกลุ่มทีอ่อกก  าลงักายดว้ยโยคะมีคา่การแกว่งทั้งหมดของร่างกายที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีการ
ลดลงของค่าการแกว่งทั้งหมดของร่างกายในท่ายนืบนขาซา้ยขา้งเดียว และท่ายนืบนขาขวาขา้งเดียวและ
หลบัตา 

ความแตกต่างของพื้นทีก่ารแกว่งทั้งหมดขณะยนื  พบว่าในกลุ่มฝึกโยคะมีเปอร์เซ็นตก์าร
เปล่ียนแปลงของพื้นที่การแกว่งทั้งหมดขณะยนืในท่ายนืบนขาซา้ยขา้งเดียวประมาณ 1.73% แต่ไม่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
กลุ่มควบคุม (n=10) กลุ่มฝึกโยคะ(n=10) 

P-value 
Mean ± S.D. Mean ± S.D. 

อาย(ุปี) 
น ้ าหนกั(กโิลกรัม) 
ส่วนสูง(เมตร) 
ดชันีมวลกาย(กโิลกรัมต่อเมตร2) 

36.3 ± 4.79 
59.63 ± 16.68 

1.57 ± 4.33 
24.04 ± 6.81 

37.9 ± 3.87 
56.95 ± 13.04 

1.56 ± 3.53 
23.21 ± 4.84 

 

 
.69 
.51 
.75 

ตางรางที่ 1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (n=20) 
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ผลจากการทดสอบก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั แสดงดงัตารางที่ 3 พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการ
เพิ่มขึ้นของก  าลงักลา้มเน้ือหลงั โดยกลุ่มฝึกโยคะมีการเพิ่มขึ้นของก  าลงักลา้มเน้ือหลงั (18.42%) ที่
มากกว่ากลุ่มควบคุม (6.22%) แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของการเพิ่มขึ้นของก  าลงั
กลา้มเน้ือหลงัในทั้งสองกลุ่ม 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการค่าพ้ืนท่ีการแกว่งทั้ งหมดของร่างกายระหว่างกลุ่มฝึกโยคะ(n=10) และกลุ่มควบคุม (n=10) 

รูปแบบการทดสอบ 

ก่อน 

p-value 

หลงั 

p-value กลุ่มควบคุม กลุ่มฝึกโยคะ กลุ่มควบคุม กลุ่มฝึกโยคะ 
Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. 

Double leg stance 
- DOtotal (mm)2 

- DCtotal (mm)2 

 

 
14438.21 ± 139.09 
512.86 ± 174.24 

 
354.68 ± 140.14 
411.84 ± 140. 
 

 
.45 
.29 

 

 
28442.91 ± 205.57 
569.42 ± 246.40 

 
421.21 ± 165.16 
551.99 ± 253. 
 

.76 

.94 

Single leg Stance 
- LSLOtotal (mm)2 

- LSLCtotal (mm)2 

- RSLOtotal (mm)2 

- RSLCtotal (mm)2 

 

 
1152.81 ± 271.73 
2870.79 ± 1072.12 
1139.97 ± 215.30 
3611.79 ± 2081.89 

 
1307.60 ± 254.96 
2865.79 ± 1171.79 
1088.423 ± 212.86 
2728.76 ± 1388.87 
 

 
.17 
.94 
.71 
.76 

 

 
1326.63 ± 332.59 
3300.15 ± 1260.63 
1241.33 ± 460.59 
3068.22 ± 1621.01 

 
1290.34 ± 338.97 
2572.51 ± 791.53 
1186.22 ± 208.85 
2365.82 ± 618.79 
 

.65 

.20 

.53 

.94 

Mann Whitney U-test (p ≤ 0.05) 
DOtotal = พ้ืนท่ีการแกว่งทั้ งหมด ในการยืนเท้าชิด และลืมตา ,DCtotal = พ้ืนท่ีการแกว่งทั้งหมดในการยืนเทา้ชิดและหลบัตา ,LSLOtotal = พ้ืนท่ี
การแกว่งทั้ งหมดในการยืนบนขาซ้ายขา้งเดียวและลืมตา ,LSLCtotal = พ้ืนท่ีการแกว่งทั้งหมดในการยืนบนขาซ้ายขา้งเดียวและหลบัตา 
,RSLOtotal = พ้ืนท่ีการแกว่งทั้ งหมดในการยืนบนขาขวาขา้งเดียวและลืมตา ,RSLCtotal = พ้ืนท่ีการแกว่งทั้ งหมดในการยืนบนขาขวาขา้งเดียว
และหลบัตา 
 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการทดสอบก  าลงัของกลุ่มกลา้มเน้ือหลงั ระหว่างกลุ่มควบคุม (n=10)  และกลุ่มฝึกโยคะ (n=10) 

รูปแบบการทดสอบ 

ก่อน 

p-value 

หลงั 

p-value กลุ่มควบคุม กลุ่มฝึกโยคะ กลุ่มควบคุม กลุ่มฝึกโยคะ 
Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. 

- ก าลังของกลุ่มกล้ามเนือ้หลัง 

(N-m.kg) 1.12 ± 0.54 0.98 ± 0.36 .60 1.15 ± 0.50 1.09 ± 0.25 .88 

Mann Whitney U-test (p ≤ 0.05) 
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อภปิรายผล 
ผลจากการศึกษาการฝึกโยคะที่น ามาประยกุตส์ าหรับผูท้ี่มีปัญหาทางระบบกระดูกและ

กลา้มเน้ือ เป็นเวลา 6 สปัดาห์ ช่วยสนบัสนุนสมมติฐานจากผลของการฝึกโยคะที่มีผลดีตอ่การคงสมดุล
ของร่างกาย และการท างานที่ดีขึ้นของกลา้มเน้ือหลงั โดยแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง
ของค่าพื้นทีก่ารแกว่งทั้งหมดของร่างกายจากการยนืเป็นเวลา 30 วินาที เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกอ่นและ
หลงัการฝึกโยคะ และเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มที่ไม่ไดรั้บการฝึกโยคะ โดยพบว่าในกลุ่มทีไ่ดรั้บการฝึก
โยคะมีการคงความสมดุลที่ดีที่สุดในท่ายนืบนขาซา้ยขา้งเดียวและหลบัตาทีดี่ขึ้นถึง 2 %การลดลงของค่า
พื้นที่การแกว่งทั้งหมดของร่างกายในกลุ่มฝึกโยคะจากท่ายนืบนขาซา้ยขา้งเดียว แสดงให้เห็นถึงผลของ
การฝึกโยคะที่มีต่อการควบคุมกลา้มเน้ือ หรือก  าลงักลา้มเน้ือที่ดีขึ้น จากการจ ากดัการรับรู้ในการมองเห็น 
ซ่ึงเป็นระบบที่ส าคญัตอ่ความสามารถในการคงความสมดุลของร่างกาย 

การเพิม่ขึ้นของการคงความสมดุลของร่างกายที่ดี แสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกโยคะ ที่มีผล
ต่อก  าลงักลา้มเน้ือของขาในการยนื สอดคลอ้งกบัการศึกษาของDonohueและคณะในปี 2006ที่แสดงให้
เห็นถึงผลของการคงความสมดุลของร่างกายทีดี่ขึ้นจากการฝึกโยคะที่ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการควบคุม
กลา้มเน้ือขาขณะวิ่ง ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการวิ่งของนกัวิ่งที่ดีขึ้น 

จากการศึกษาผลของการฝึกโยคะในกลุ่มที่มีอาการปวดขอ้เข่าและปวดหลงัของ Ulgerและ 
Yaghในปี ค.ศ. 2011แสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกโยคะที่ช่วยลดอาการปวดขอ้เข่าและปวดหลงัได ้ จาก
การเพิม่ขึ้นของการคงความสมดุลของร่างกาย และมีการเดินที่ดีขึ้น ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาใน
คนสุขภาพดีที่ไม่มีอาการปวดขอ้เข่าและหลงั แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการฝึกโยคะที่สามารถ
น ามาใชเ้พื่อเพิ่มความแขง็แรงของร่างกาย และป้องกนัอาการปวดขอ้เข่าและปวดหลงัได ้

จากการศึกษาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกโยคะทีมี่ตอ่ก  าลงักลา้มเน้ือหลงั และการ
คงความสมดุลของร่างกาย ซ่ึงอาจจะมีความเป็นไปไดใ้นการสร้างความสมดุลของการควบคุมการท างาน
ระหว่างกลา้มเน้ือขาและหลงั ให้สามารถท างานประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลช่วยให้
อาการปวดหลงัลดลงจากการท างานของกลา้มเน้ือที่มีประสิทธิภาพ และมีความแขง็แรงมากขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกนั การรักษา  อาการปวดหลงัทีมี่ประสิทธิภาพ และให้ผลดีตอ่สุขภาพในระยะยาวได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มที่ไดรั้บการออกก  าลงักายดว้ยโยคะมีระยะเวลาในการฝึก 6 สปัดาห์ ๆ 

ละ 2 คร้ัง การศึกษาตอ่ ๆ ไปควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกที่มากขึ้นเพื่อแสดงผลของการออกก  าลงักายดว้ย
โยคะที่ชดัเจนยิง่ขึ้น การท างานที่มากเกนิไปของกลา้มเน้ือหลงัขณะยนืหรือนัง่ท  างานเป็นอีกส่ิงหน่ึงที่มี
ความน่าสนใจในการน ามาวิเคราะห์ถึงผลของการออกก  าลงักายดว้ยโยคะ เพือ่วิเคราะห์ถึงผลของการออก
ก  าลงักายดว้ยโยคะที่มีต่ออาการปวดหลงัในการศึกษาตอ่ ๆ ไปในอนาคต 
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การหาปริมาณเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์และไกลเบนคลาไมด์ในยาเมด็ด้วยวธีิทาง         
สเปกโทรโฟโตเมตรีและการวเิคราะห์การถดถอยขององค์ประกอบหลกั 
 
Simultaneous Determination of Metformin Hydrochloride and Glibenclamide in 
Tablets by Spectrophotometry and Principal Component RegressionAnalysis 

 
ผูว้ิจยั คนอง รัตนคร, ผศ.ดร.ลาวลัย ์ศรัทธาพทุธ  
          สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพคณะเภสชัศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์หาปริมาณยาผสมในกลุ่มยารักษาโรคเบาหวานประเภท

ยาเมด็ดว้ยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั ยาเมด็ประกอบดว้ย
ตวัยาเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดแ์ละไกลเบนคลาไมด์การวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกัเป็นวิธี
ทางคีโมเมตริกซ่ึงอาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาน้ีออกแบบการทดลองดว้ยวิธี central 
composite design (CCD)  โดยเตรียมชุดของสารละลายตวัอยา่งปรับเทียบในตวัทาํละลายเอทานอล และวดัค่า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 200-400 นาโนเมตร   จากนั้นนาํไปสร้างสมการทาํนายดว้ยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยขององคป์ระกอบหลกัโดยใชจ้าํนวนองคป์ระกอบหลกัท่ีเหมาะสมซ่ึงพิจารณาจากค่า PRESS ท่ีได้
จากวิธี leave-one-out cross validation   และตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีโดยใชชุ้ดของสารละลายตวัอย่าง
ทดสอบแล้วนําสมการทาํนายไปวิเคราะห์หาปริมาณตวัยาทั้งสองในตวัอย่างยาเม็ดสูตรผสมท่ีมีจาํหน่าย   
ไดผ้ลการวิเคราะห์เป็นท่ีน่าพอใจ 

 
คาํสาํคญั : การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั, คีโมเมตริก, เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด,์ ไกลเบนคลาไมด ์
 
Abstract 

A method is proposed for simultaneous spectrophotometric determination of 
mixtures of diabetic drugs by principal component regression (PCR).  The diabetic drugs 
are tablets contain metformin hydrochloride and glibenclamide.  PCR is a chemometric 
technique based on a mathematical and statistical background.  In this study, the calibration 
set was designed by central composite design(CCD).  The absorbances were measured in 
the wavelength range of 200-400 nm, using ethanol as solvent.  The resulting UV spectra 
of calibration set were subjected to PCR algorithm to generate prediction models for both 
compounds.  The optimum numbers of principal component were selected according to 
PRESS values of leave-one out cross-validation.  Synthetic mixtures were used to verify 
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the models and a commercial sample was analyzed. The results obtained from the 
application of the PCR method were satisfactory. 

 
Key Word (s): principal component regression, chemometric, metformin hydrochloride, 
glibenclamide 

 

บทนํา 
เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ (Metformin HCl) เป็นยาลดระดบันํ้ าตาลในผูป่้วยโรคเบาหวานซ่ึง

จัดอยู่ในกลุ่มไบกัวไนด์ (Biguanides) มีช่ือทางเคมีคือ 1,1-Dimethylbiguanide monohydrochloride มีกลไก        
การออกฤทธ์ิโดยลดการสร้างกลูโคสจากตบัและลดภาวการณ์ด้ืออินซูลินของกลา้มเน้ือลายทาํให้เพิ่มการนาํ
กลูโคสไปใช ้ ส่วนไกลเบนคลาไมด ์(Glibenclamide) เป็นยาท่ีใชล้ดระดบันํ้ าตาลในผูป่้วยโรคเบาหวาน ซ่ึงจดั
อยู่ในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย(Sulfonylurea)  มีช่ือทางเคมีคือ 1-[[ p-[ 2-( 5-Chloro-o-anisamido) ethyl] phenyl] 
sulfonyl]-3-cyclohexylurea มีกลไกลการออกฤทธ์ิโดยกระตุน้การหลัง่อินซูลินจากตบัอ่อน โดยประสิทธิผล
จะข้ึนอยู่กบัการทาํงานของเบตา้เซลล์ของตบัอ่อนในปัจจุบนัมีตาํรับยาเม็ดท่ีมีสูตรผสมของตวัยาทั้งสอง
นาํมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน ได้แก่ ไกลเบนคลาไมด์ขนาด 5 มิลลิกรัมร่วมกบัเมทฟอร์มินไฮโดร-        
คลอไรดข์นาด 500 มิลลิกรัม (PatilSudarshan S.et al, 2009: 905-909) 
 

 
รูปท่ี 1  โครงสร้างทางเคมีของตวัยา (ก) เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์(ข) ไกลเบนคลาไมด ์(PatilSudarshan 
S.et al, 2009: 905-909) 

การวิเคราะห์หาปริมาณตวัยาสาํคญัในยาเมด็เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดร่์วมกบัไกลเบนคลาไมด์
ตาํราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบบัพิมพ์คร้ังท่ี 36 (USP36)  ได้กาํหนดให้ใช้วิธีโครมาโทกราฟี              
ชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) (The United States Pharmacopeial 
Convention, 2013; 3437) นอกจากน้ียงัมีรายงานการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น liquid chromatography 
tandem mass spectrometry (LC/MS) (Mistri et al., 2007: 97-106) capillary electrophoresis (CE) (Lai et al., 
2006: 94-99) spectrophotometry (Salem, 2010: 133-140) 

วีธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรี (spectrophotometry) เป็นวิธีมีความไวและความจาํเพาะเจาะจง 
วิเคราะห์ไดร้วดเร็ว มีความถูกตอ้ง ราคาถูก ง่าย และสะดวก จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์ยา 

(ก) (ข) 
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ด้วยวีธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้เคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS 
spectrophotometer) ใการวิเคราะห์ยาตาํรับผสมเน่ืองจากมีการซ้อนทบัของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของยา 
จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคทางการวิเคราะห์มาช่วย (Patel et al., 2014: 46-52) เช่น การสกัดแยกตวัอย่าง 
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพนัธ์ (derivative spectrophotometry) คีโมเมตริก (chemometric) 

คีโมเมตริก เป็นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองท่ีเกิดจากการตรวจวดัค่าทางเคมี   
ดว้ยวิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลเพื่อจดัการ จาํแนก แปลความหมาย 
ทาํนายผลการทดลองของสารเคมีท่ีสนใจ ผลการทดลองมีความหมายเพิ่มมากข้ึนทาํให้สามารถพฒันาวิธี
วิเคราะห์โดยไม่ตอ้งมีขั้นตอนการสกดัแยกสารสามารถลดปริมาณการใชส้ารเคมีและตวัทาํละลายตามแนวคิด
ของเคมีวิเคราะห์สีเขียว (green analytical chemistry) (Wiboon, 2554: 29-44) วิธีคีโมเมตริก (chemometrics 
method) มีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายตวัแปรในการสร้างสมการถดถอยหลายแบบซ่ึงแบบหน่ึงท่ีนิยม
นาํมาวิเคราะห์หาปริมาณตวัยาสําคญัในยาผสม ได้แก่ การสร้างสมการถดถอยด้วยวิธีองค์ประกอบหลกั 
(principal component regression) (De Luca et al., 2009: 14-21) 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์และไกลเบนคลาไมด์ในตาํรับยาเม็ดดว้ย 

วิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั 
2. เพ่ือศึกษาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั 
 

วธีิการวจิัย 
สารเคมี ไดแ้ก่สารมาตรฐานเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์และไกลเบนคลาไมด ์และตวัทาํละลาย

เอทานอลซ่ึงเป็นเกรดท่ีใชส้าํหรับการวิเคราะห์ ส่วนตวัอยา่งยาเมด็ใชย้าเมด็สูตรผสมท่ีมีจาํหน่ายในร้านขายยา
ตามทอ้งตลาดซ่ึงประกอบดว้ยตวัยาไกลเบนคลาไมดข์นาด 5  มิลลิกรัมและเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดข์นาด  
500 มิลลิกรัมการเตรียมสารละลายมาตรฐานเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์ความเขม้ขน้ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร     
(mg L-1) และ ไกลเบนคลาไมด ์ความเขม้ขน้ 100mg L-1ในตวัทาํละลายเอทานอล 

เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใช้ได้แก่ เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ลาํแสงคู่ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น 
UV1800 ใช้ควอตซ์เซลล์ (quartz cell) ความกวา้งภายในท่ีบรรจุสารมีระยะทาง 1 เซนติเมตร วดัหาค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีทุก 1 นาโนเมตร ตลอดช่วงความยาวคล่ืนระหว่าง 200 ถึง 400 นาโนเมตร ประมวลขอ้มูลโดย
คอมพิวเตอร์พกพา ยี่หอ้ Lenovo ชนิด Intel core i3 ความเร็ว 3.2E GHz ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 
7 โดยวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกัดว้ยโปรแกรม MATLAB ร่วมกบั MVC1_Toolbox   
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การเตรียมชุดของสารละลายตวัอย่างปรับเทียบ (calibration set) และชุดของสารละลายตวัอยา่ง
ทดสอบ (validation set)โดยสารละลายมาตรฐานเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์และไกลเบนคลาไมด์ในตวัทาํ
ละลายเอทานอล ออกแบบชุดของสารละลายตัวอย่างด้วยวิธีการของ central composite design (CCD)             
ชุดสารละลายตวัอยา่งสาํหรับปรับเทียบจาํนวน 12 ชุดตวัอยา่งและชุดสารละลายตวัอยา่งทดสอบจาํนวน 5 ชุด
ในช่วงความเขม้ขน้ท่ีมีความเป็นเชิงเส้น (linearity) คือ สารละลายเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ ความเขม้ขน้ 
40-160 mg L-1และ ไกลเบนคลาไมด ์ความเขม้ขน้ 1-8 mg L-1ดงัในตารางท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความเขม้ขน้ของชุดสารละลายตวัอยา่งปรับเทียบ (calibration set) 
ชุดสารละลายตวัอยา่ง เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด(์mg L-1) ไกลเบนคลาไมด ์(mg L-1) 

1 142.43 6.98 
2 142.43 2.02 
3 57.57 2.02 
4 57.57 6.98 
5 100 4.5 
6 160 4.5 
7 40 4.5 
8 100 8 
9 100 1 
10 100 4.5 
11 100 4.5 
12 100 4.5 
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ตารางท่ี 2 แสดงความเขม้ขน้ของชุดสารละลายตวัอยา่งทดสอบ (validation set) 
ชุดสารละลายตวัอยา่ง เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด(์mg L-1) ไกลเบนคลาไมด(์mg L-1) 

1 40.00 8.00 
2 100.00 2.02 
3 142.43 1.00 
4 142.43 2.02 
5 160.00 8.08 

การวิเคราะห์ตวัอย่างยาเม็ดผสมโดยชัง่ยา 20 เม็ดบดให้ละเอียดหานํ้ าหนักเฉล่ียต่อเม็ด และ       
ชัง่ผงยาใหมี้นํ้าหนกัเท่ากบันํ้าหนกัเฉล่ียต่อเมด็โดยทาํซํ้ า 6 คร้ัง นาํผงยาใส่ขวดวดัปริมาตรขนาด100  มิลลิลิตร
เติมเอทานอลประมาณ 70 มิลลิลิตรนาํไปทาํให้ละลายดว้ยเคร่ืองเขยา่สารแบบใชเ้สียงความถ่ีสูงเป็นเวลา 20 
นาที  แลว้ปรับปริมาตรดว้ยเอทานอล  แลว้กรอง จากนั้นปิเปตสารละลายมา 1 มิลลิลิตรใส่ขวดวดัปริมาตร
ขนาด 50 มิลลิลิตรไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยของไกลเบนคลาไมด์ประมาณ 1 mg L-1 และเมทฟอร์มินไฮโดร-    
คลอไรดป์ระมาณ  100 mg L-1 

 

ผล/ สรุปผลการวจิัย 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายไกลเบนคลาไมด์และเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ใน 

ตวัทาํละลายเอทานอลท่ีความยาวคล่ืนช่วง 200 – 400  นาโนเมตร รูปท่ี 2 พบว่าความยาวคล่ืนช่วง 200 – 250 
นาโนเมตร  มีการซอ้นทบักนัของสเปกตรัมตวัยาไกลเบนคลาไมดแ์ละเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์สาํหรับการ
วิเคราะห์เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์เลือกความยาวคล่ืนช่วง 251-265 นาโนเมตรและไกลเบนคลาไมด์      
ความยาวคล่ืนช่วง 270-300 นาโนเมตร 

รูปท่ี 2 สเปกตรัมแสดงการซอ้นทบัของสารละลายเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด(์Metformin HCl) และ         
ไกลเบนคลาไมด ์(Glibenclamide) 
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การวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกัเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายตวัแปรโดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีมีอยู่หลายตวัและมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัและ
สร้างเป็นตวัแปรใหม่ตามหลกัการของการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (principle component analysis) โดยมี
การรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัให้อยู่ในองคป์ระกอบเดียวกนั เรียกตวัแปรใหม่น้ีว่า องคป์ระกอบหลกั  
ช่วยลดจาํนวนตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ให้นอ้ยลงสามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าสเปกตรัมไดม้าก
ท่ีสุดและลดปัญหาความสัมพนัธ์ต่อกนั (multicollinearity) ในแต่ละองคป์ระกอบ โดยเลือกค่าดูดกลืนแสง
ในช่วงความยาวคล่ืนช่วง 251-265 นาโนเมตรและ 270-300 นาโนเมตร สําหรับเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์
และไกลเบนคลาไมด์ตามลาํดับ  และใช้วิธี cross validation methodแบบ leave one out สําหรับหาจาํนวน
องคป์ระกอบหลกัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่า prediction residual error sum of squares (PRESS) ท่ีต ํ่าสุด
(Patel et al., 2014: 46-52) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3  

จากนั้นนาํจาํนวนองคป์ระกอบหลกัท่ีเหมาะสมไปสร้างแบบจาํลองดว้ยโปรแกรม MATLAB 
ร่วมกบั MVC1_Toolbox เพื่อทาํนายความเขม้ขน้ของตวัยาในชุดของสารละลายตวัอยา่งทดสอบ และคาํนวณ
ค่า root mean square error in prediction (RMSEP) (Patel et al., 2014: 46-52) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์สาํหรับการวิเคราะห์เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดแ์ละไกลเบนคลาไมดด์ว้ย        
การวิเคราะห์การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั 

ค่าพารามิเตอร์ เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์ ไกลเบนคลาไมด ์

ช่วงความยาวคล่ืน (นาโนเมตร) 251-265 270-300 
จาํนวนองคป์ระกอบหลกัท่ีเหมาะสม 3 2 
ค่า PRESSa 60.3000 4.5709 
ค่า RMSb 2.7800 0.4448 
ค่า REPc 2.6350 12.0140 
ค่า r2 0.9981 0.9900 
ค่า SENd 0.0092 0.0150 
ค่า SELe 0.2920 0.5811 
ค่า LODf 1.6995 0.1334 
aPRESS = prediction residual error sum of squares; bRMS =root mean square error; cREP = relative error 
of the prediction; r2 = correlation coefficient; dSEN = sensitivity; eSEL = selectivity; fLOD = Limit of 
determination 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดแ์ละไกลเบนคลาไมดด์ว้ยการวิเคราะห์การถดถอย   
ขององคป์ระกอบหลกัดว้ยชุดสารละลายตวัอยา่งทดสอบ (validation set) 

ค่าพารามิเตอร์ เมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด ์ ไกลเบนคลาไมด ์

ค่า Mean recovery (%) 99.84 98.87 
ค่า RSDa (%) 2.764 5.663 
ค่า RMSECb (%) 2.251 0.175 

aRSD = Relative standard relation;  bRMSEC = Root mean square error of prediction; 
 
จากการวิเคราะห์ตวัอย่างยาเม็ดสูตรผสมโดยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์       

การถดถอยขององคป์ระกอบหลกั พบว่ามีปริมาณตวัยาไกลเบนคลาไมดเ์ฉล่ียร้อยละ 98.54  ของปริมาณท่ีระบุ
ไวบ้นฉลากและตวัยาเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์เฉล่ียร้อยละ 104.2 ของปริมาณท่ีระบุไวบ้นฉลาก เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตาํราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกาฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 
36 (USP36) สรุปไดว้่ายาเม็ดสูตรผสมมีปริมาณตวัยาไกลเบนคลาไมด์และตวัยาเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์    
อยูใ่นช่วงร้อยละ 90.0 – 110.0 ของปริมาณท่ีระบุไวบ้นฉลาก 

 

อภิปรายผล 
การวิเคราะห์หาปริมาณดว้ยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีโดยอาศยัการวิเคราะห์การถดถอยของ

องคป์ระกอบหลกัสามารถนาํไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์และไกลเบน-      
คลาไมดใ์นตวัอยา่งยาเมด็สูตรผสมท่ีมีจาํหน่ายไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจซ่ึงวิธีน้ีช่วยลดการใชส้ารเคมีและตวัทาํละลาย
ในขั้นตอนการสกดัแยกสาร ลดตน้ทุนในการวิเคราะห์ได ้ดงันั้นในอนาคตวิธีน้ีจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีมีศกัยภาพใน
เชิงอุตสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการทาํการวิจยัโดยเพิ่มวิธีการวิเคราะห์การถดถอยโดยใชต้วัประกอบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด

บางส่วน (Partial Lease-Squares Regression) มาวิเคราะห์ปริมาณเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรดแ์ละไกลเบนคลา
ไมดใ์น ยาเมด็และมีการนาํมาเปรียบเทียบกบัวิธีวิเคราะห์มาตรฐานสาํหรับยาคู่น้ีโดยวิธีในตาํราฟาร์มาโคเปีย
ของสหรัฐอเมริกา ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 36 (USP36) 
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Abstract 

 Prolonged storage of bone samples after the first DNA analysis is inevitable in 

cases of unidentified human remains because these skeletal remains may be the only 

piece of evidence for positive identification. Often the re-testing for results confirmation 

would be required. However, the long term storage could impact the chance for 

obtaining useful results in future analysis due to the possibility of DNA degradation in 

the samples. Therefore, the present study aims at investigating the effect of sample 

storage time on human bone DNA analysis. For the purpose of comparison, post-storage 

DNA analysis was carried out on 10 femur samples of unidentified human skeletal 

remains, exactly as pre-storage analysis. The results indicated the occurrence of DNA 

degradation in both pre- and post-storage bone samples. The STR typing results of post 

storage analysis revealed increased nuclear DNA degradation as indicated by allelic and 

loci drop-outs, lower peak heights, peak imbalances, and degraded profile pattern. Post-

storage mtDNA HV fragment analysis of 9 samples revealed that the HVI and HVII 

fragments were intact; in contrast, fragmentation of large HV fragment was evidence. 

These suggested the possibility of successful mitotyping for HV I and HV II regions.  

Keywords: Sample storage, DNA analysis, human femur 
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Introduction 

In the field of forensic DNA analysis, storage of biological samples is an 

important necessity for preservation of the integrity of forensic samples. For cases of 

unidentified human remains, sometimes, DNA may be the only item of evidence that 

can be recovered. As long as these human skeletal remains are still unidentified, the 

bone pieces or bone powder have to be kept for long-term because of the possibility of 

retesting these samples. 

Because of profound degradation of DNA extracts at room temperature 

(Christophe Frippiat et al. , 2104), to preserve DNA, freezing of the extracts becomes 

the most commonly used method for storage. However, this method is costly and 

requires a large number of freezer-spaces and back-up generators. For these reasons, 

after the routine analysis, DNA evidences of unidentified human skeletal remains are 

usually stored in the form of the analyzed data and the original sample, such as bone 

pieces or bone powder. However, it is important to detect the effect of long-term sample 

storage time on the further replicate tests because degradation of DNA in the samples 

could impact obtaining useful results. 

 Therefore, in the present study, the effect of sample storage time on DNA 

analysis was investigated using 10 forensic human femur samples. Last 2 and 3 years, 

forensic DNA analysis was conducted for these bone samples and the remaining 

samples had been keeping in sterile plastic containers at room temperature, either in the 

form of bone pieces or bone powder. To detect degradation of DNA in each sample 

during storage period, quantitative and qualitative data of new extracts after 2 or 3 years 

of storage were compared with corresponding previous data obtained from pre-storage 

analysis. The steps and protocols for post-storage nuclear DNA analysis was carried out 

as exactly as in the pre-storage analysis. Evaluation of the extent of mtDNA degradation 

in post-storage extracts was conducted by PCR amplification and detection of 3 human 

mitochondrial HV fragments of defined sizes with 3 human HV primer sets and gel 

electrophoresis.  
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Objectives; 

1. To investigate the effect of bone sample storage time on human DNA analysis 

 

Research methodology 

Materials 

A number of femurs from 10 unidentified human skeletal remains stored in 

Forensic DNA laboratory, Central Institute of Forensic Science (CIFS), in which 6 were 

bone pieces and 4 were bone powder samples, were used as starting materials. The 

average dimension of each bone piece was 8×2×0.8 cm (length×width×thickness). 

Among 10 samples, 5 samples were submitted for DNA analysis in 2011 and the other 

5 samples in 2012. To date, storage time was approximately 3 and 2 years, respectively. 

Bone pieces were stored in sterile plastic containers, and dried bone powder samples 

were stored in sterile polypropylene tubes. All samples were stored in the bone cabinets 

at room temperature (25-30ºC). 

For bone piece samples, bone surfaces were mechanically cleaned with a sterile 

scalpel, and then chemically with 10% commercial bleach and 95% ethanol solutions, 

and allowed to air-dry. Then, bone pieces were grinded into fine powder under liquid 

nitrogen, using the cryogenic 6750 Freezer/Mill® (SPEX SamplePrep, USA). 

DNA recovery 

An aliquot of 2 g of bone powder was decalcified in 10 ml of 0.5 M EDTA, pH 

7.5, and incubated overnight in a shaking-incubator at 30ºC. An aliquot of 100 µL 

sample solution was taken to check the end point of decalcification by adding 100 µL 

of 5M ammonium oxalate solution. The presence of calcium in the sample would make 

the test solution become turbid. Then, the decalcified sample was centrifuged to collect 

the pellet, and further washed with distilled water for 3 times. Then, DNA was extracted 

by using DNA IQTM kit (Promega, USA) according to the manufacturer’s protocol. 

Samples were then quantified by using Quantifiler Human DNA Quantification Kit 

(Applied Biosystems, USA). 
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Analysis of human DNA 

For nuclear DNA analysis, samples were DNA-typed by using the PowerPlex® 

16 HS System (Promega, USA) according to the manufacturer’s protocol. The PCR 

products were separated in ABI Prism 3130 Genetic Analyzer Instrument (Applied 

Biosystems, USA), and analyzed with GeneMapperID® software (Applied Biosystems, 

USA).The DNA profiles of the samples were compared to the laboratory staff database, 

to ensure that there were no exogenous contaminations (i.e. drop-in STR alleles). 

For mitochondrial DNA fragment analysis, 4 human mitochondrial HV primers 

were designed from the revised Cambridge Reference Sequence of human 

mitochondrial DNA complete genome (accession number: NC_012920.1) and 

optimized. Details of primers are shown in table 1. Amplification was carried out in a 

Veriti®thermocycler (Applied Biosystems, USA) by touch-down PCR in a total reaction 

volume of 25 µL, containing 20-40 ng of DNA template and PCR MasterMix (5µL of 

5X Go Buffer, 1.5 µL of 0.3 mM Betaine, 2.5 µL of 2.5 mM MgCl2, 0.5 µL of 10 mM 

dNTP, 1 µL of 10 pmol of corresponding forward and reverse primers, 0.2 µL of 5 U/µL 

Go Taq Polymerase, sterile deionized nuclease free water to fulfill final volume). 

Expected mtDNA PCR product sizes were 461, 368, 1066 bp for HV I, HV II, and HV 

I+II fragments, respectively. Then, PCR products were separated in a 2% (w/v) 

ethidiumbromide-stained agarose gel/TBE, and photographed using the gel 

documentation system (Syngene, USA). 

Table 1 Human mitochondrial HV primers 

Primer 

name  5'-Sequence-3'   Tm ˚C Length  position GC ratio 

HV I F 5'-CTCCACCATTAGCACCCAAAGCT-3' 70 23bp 15975 to 15997 55% 

HV I R  5'-TTCACGGAGGATGGTGGTCAAGG-3' 72 23bp  16394 to 16416 56% 

HV II F 5'-ACGGGAGCTCTCCATGCATTTGG-3' 72 23bp  32 to 54 60% 

HV II  R 5'-AATCTGGTTAGGCTGGTGTTAGG-3' 68 23bp 370 to 392 45% 
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Results 

1. Quantitative results 

Comparison of Real-Time quantification results between pre- and post-storage 

extractions, were presented in table 2. The average DNA yield of 10 samples from pre-

storage analysis was (0.861±0.771) ng and that of the same samples after 2 and 3 year 

storage was (0.372±0.249) ng. The quantity of E7 extracts after 2 years of storage was 

undetermined. It was found that total DNA yields of post-storage extracts were lower 

than those of the corresponding pre-storage data except E4, E6, and E10. No PCR 

inhibition was detected in all post-storage DNA extracts. 

2. Qualitative results 

Before making a comparison of profile quality, the electropherograms of STR typing 

of pre-stored samples were evaluated for the presence of DNA degradation. Degraded 

profile pattern was detected in pre-storage STR typing (Figure 3A). 

Analysis results of 3 year-stored samples, showed 1 full STR profile, 3 partial STR 

profiles, and 1 sample gave no STR profile. In case of 2 year-stored samples, it was 

found that 4 samples gave partial STR profiles, and 1 sample gave no STR profile. The 

alleles present in the post-storage profiles were consistent with the corresponding 

reference profiles, and no allelic drop-in was identified. However, allelic dropouts were 

found in all post-storage samples, except E4 (table 2). In addition, peak height of each 

allele was lower than that of respective data obtained from pre-storage analysis. And it 

was also found that peak heights were inversely proportionate to the lengths of 

amplicons i.e. degradation pattern in the electropherogram (Figure 3).  

For the human HV mtDNA fragment analysis, the two shorter fragments were 

detected in electrophoresis of 9 post-storage samples. The longest HV I+II fragment 

were detected from only two samples, which were E4 and E5 (Table 2). For E2, 3, 7 and 

8 samples, amplification of the longest fragment could not be performed due to 

insufficient quantities of DNA extracts.  

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2488 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



Manuscript submitted to The 4th National and International Graduate Study Conference 2014         Khaing Yee Mon Aung 

6 
 

Discussion 

1. Evidence of DNA degradation during storage 

Approximation of DNA yield per one gram of human bone with 7 days postmortem 

and without exposure of harsh environmental conditions, was more than 10,000 ng (Li, 

2006). In the present study, DNA yields per gram of bone were much lower than this 

values (<2.0 ng in pre-storage analysis and <0.5 ng in post-storage analysis). These 

findings suggested the occurrence of DNA degradation in samples before and during 

storage. However, Real-Time quantitative results were not considered as a criterion to 

assess DNA degradation during sample storage because it cannot accurately predict the 

extent of DNA degradation and the amplification success of STR loci (Cupples C. M. 

et al., 2009). Degradation pattern of STR profile, peak height, loci dropouts, and 

analysis of mitochondrial DNA fragmentation were used as the criteria for detection of 

DNA degradation (William Goodwin et al., 2011). Therefore, these were applied as 

criteria for investigation in this study. 

Comparison of STR typing results showed that degraded STR profile patterns were 

clearly showed in post-storage analysis (Figure 3 B). According to post-storage typing 

results (Figure 2), it was found that allelic dropout number between 2 to 4, 5 to 6, and 6 

to 9 occurred in STR loci size range of 100-200, 200-300, and over 300 bases, 

respectively. Occurrence of dropout was lowest in D3S1358 (one of the shortest STR 

loci), and highest in FGA locus (one of the longest loci). This indicated the increase in 

number of allelic dropouts of longer STR fragments in the progressing time period. 

These were demonstrating the effect of storage time on degradation of longer nuclear 

DNA fragments. 

Peak height ratios (PHR) of pre- and post-storage samples were then analyzed. It 

was found that PHR of most STR loci with sizes over the range of 200-300 bases were 

lower than 70% (Figure. 2). It indicated the occurrence of DNA degradation before and 

during storage of these 10 samples. In post-storage STR profiles, PHR of larger size 

alleles (>300 bases) were significantly lower (<60%), except in Penta D locus. This 

suggested an increase in tendency of DNA degradation of larger sized loci as the storage 

time progressed. Therefore, the degraded STR profile patterns together with allelic and 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2489 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



Manuscript submitted to The 4th National and International Graduate Study Conference 2014         Khaing Yee Mon Aung 

7 
 

loci drop-outs, lower peak heights, and peak imbalances in post-storage DNA profiling 

indicated nuclear DNA degradation during storage period.  

Regarding mtDNA analysis of post-storage samples, the presence of HVI and HVII 

fragments but not longest HVI+II fragment was an indication of mtDNA fragmentation. 

Faint positive DNA bands for the longest fragment in E4 and E5 also suggested the 

possibility of their mtDNA degradation. These findings altogether revealed the presence 

of mitochondrial DNA degradation during 2 or 3 years of bone sample storage. In 

addition, the presence of HVI and HVII amplification products suggested the intactness 

of these 2 shorter mtDNA fragments, and high possibility to obtain successful mitotying 

results of the HV I and HV II regions. 

Among 10 samples, only E4 sample gave full STR profile and amplification results 

of all mtDNA HV fragments. However, allelic peak heights were lower than those in 

the pre-storage STR profile. And the longest mtDNA HVI+II amplification product was 

observed as a faint DNA band in the ethidium bromide-stained agarose gel. These 

indicated the occurrence of DNA degradation in this sample during 3 years of storage. 

2. Comparison of DNA degradation between 2 year and 3 year storage time 

Among the five samples that were kept for 3 years, E2 sample showed severe 

degradation because of undetectable STR loci and mtDNA HV fragments. Among the 

2 year-stored samples, although there was one sample (E7) giving no STR profile, its 

mitochondrial DNA HV regions were still preserved. Therefore, according to 

comparison of the two samples (E2 and E7), it showed that longer storage time increased 

the level of degraded DNA. 

However, the longest mtDNA fragment was detected in two of the 3-year-stored 

samples (E4 and E5). This finding suggested two possibilities. Firstly, these two samples 

might have relatively shorter postmortem interval than other samples. It was supported 

by the study of (Christina Kaiser et al., 2008) in which fragments larger than 700 bp 

could be detected within first 8 years postmortem. The second possibility was the 

difference in environmental conditions exposed to each sample before submission to 

DNA laboratory. If the samples were exposed to adverse environmental conditions (high 

humidity, high temperature, low pH) before forensic analysis, the chance of obtaining 
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informative results would be reduced as the storage time progresses (M. P. Solar et al., 

2011). In this experiment, the information of all samples regarding estimated 

postmortem interval and environmental conditions of recovery sites were unknown due 

to limited accessibility of confidential data. Therefore, further analysis of large number 

of samples with complete information are required for establishing the relationship 

between sample storage time and DNA degradation. 

3. Comparison of DNA degradation between bone pieces and bone powder 

When comparing 2 samples that gave no STR profile, two shorter mtDNA HV 

fragments were still detected in samples stored as bone piece (E7), while no nuclear nor 

mtDNA was detected from sample (E2) that was stored as bone powder. Therefore, bone 

piece sample, E7 gave better results than bone powder sample, E2. This better result in 

the bone piece sample might also be contributed by other factors such as postmortem 

interval or environmental conditions. Further analysis of large number of samples with 

complete information are required for establishment of the relationship. 

Recommendation  

In routine forensic DNA casework, the possibility of getting degraded skeletal 

remains is higher than to use good quality bone samples. This experiment pointed out 

the facilitation of DNA degradation at room temperature in degraded bone samples. 

Moreover, it was found that DNA degradation occurred in either bone piece or bone 

powder state. Therefore, to get useful information, DNA analysis of forensic bone 

samples should be done as soon as possible after recovery of the skeletal remains. 

Otherwise, it is required to store samples in a cool and dry place to obtain useful results 

for future analysis. 
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Table 2 Summary of DNA quantification results, mtDNA analysis, and STR typing results obtained 

from pre- and post-storage DNA analysis. 

Sample 
No. 

Storage period 
State of stored 

material  

Real-Time 

Quantity mtDNA analysis STR typing results 

Total DNA yield 

(ng) HV I HV II HV I+II Number of loci 

A B       A B 

E1 3 years powder 2.29 0.2625 √ √ X 16 14(+2) 

E2 3 years powder 1.985 0.1175 X X NR 16 X 

E3 3 years piece 0.7625 0.0425 √ √ NR 16 3(+1) 

E4 3 years powder 0.355 0.5375 √ √ √  16 16 

E5 3 years piece 0.5625 0.55 √ √ √ 16 9(+2) 

E6 2 years piece 0.3925 0.745 √ √ X 16 13(+3) 

E7 2 years piece 0.325 UD √ √ NR 16 X 

E8 2 years piece 1.45 0.175 √ √ NR 16 13(+3) 

E9 2 years powder 0.045 0.29 √ √ X 16 4(+6) 

E10 2 years piece 0.4425 0.6275 √ √ X 16 13(+3) 

 

Note: UD represents ‘undetermined result’; ‘A’ and ‘B’ refers to analysis ‘before’ and ‘after’ storage, ‘√’ 

refers to presence of expected PCR product, ‘X’ refers to ‘no PCR product’ for mtDNA analysis and ‘no 

STR loci’, and ‘NR’ refers to ‘no results’ because of insufficient DNA extracts, and numbers in ( ) 

represent half-locus. 
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Figure 1 Occurrence of allelic dropout observed in 10 STR profiles of the post-storage samples according 

to the allele size range.   

 

 

 

Figure 2 Comparison of peak height ratios of heterozygous alleles in each STR loci of pre- and post-

storage DNA samples (red dash line represents PHR 70%) 
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Figure 3 An example of STR profile results of sample E5 (A) before storage, and (B) 3 years after storage. 

The degradation pattern was observed in both pre- and post-storage analysis (shown by black arrows) and 

allelic and loci drop-outs were found in post-storage typing (shown by blue arrows). 

 

A 

B 
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บทคดัย่อ 

ขา้วเกรียบกุง้เป็นอาหารว่างท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจากประเทศทางแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ การผลิตขา้วเกรียบกุง้ในปัจจุบนัตอ้งมีการบ่มกอ้นแป้งหลงัน่ึงในห้องเย็น ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีตอ้งใชพ้ลงังานมาก  งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันากระบวนการผลิตขา้วเกรียบกุง้ท่ีไม่ผ่านการบ่มเยน็ โดย
ใชก้ระบวนการอบแห้งโดท่ีรีดเป็นแผ่นหลงัน่ึง และศึกษาลกัษณะคุณภาพของขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ย
กระบวนการบ่มในหอ้งเยน็  เปรียบเทียบกบัการอบแหง้ดว้ยลมร้อน โดยใชต้วัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตใน
ระดบัหอ้งปฏิบติัการซ่ึงมีการบ่มเยน็  ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้ 2 ยี่หอ้ (Commercial 
1 และ Commercial 2) และขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการอบแหง้ดว้ยลมร้อน (แปรอุณหภูมิในการอบแหง้กอ้น
โดเป็น 60, 70  และ 80 องศาเซลเซียส)  จากการศึกษาพบว่า  ขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1 มีปริมาณเถา้ 
ปริมาณโปรตีน  และค่าความหนาแน่นรวมสูงท่ีสุด  ในขณะท่ีขา้วเกรียบกุง้ Commercial 2 และขา้วเกรียบ
กุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการดว้ยกระบวนการบ่มเยน็  จะมีลกัษณะคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั  จากการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัห้องปฏิบติัการโดย
ผ่านการบ่มเยน็  ซ่ึงเป็นกระบวนการเดียวกบัผลิตภณัฑท์างการคา้  จะมีคะแนนเฉล่ียในทุก ๆ  ดา้นของ
คุณลกัษณะไม่แตกต่างกนักบัตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้ทั้ง 2 ยี่ห้อ  ยกเวน้คุณลกัษณะ
ดา้นความเปราะ  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการบ่มในหอ้งเยน็  
กบัตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยการอบแห้ง  ซ่ึงมีการแปรสภาวะของอุณหภูมิในการอบแห้งโดขา้ว
เกรียบกุง้  พบว่า ขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตโดยการอบแห้งกอ้นโดก่อนตดันั้น  จะมีค่าความหนาแน่นรวม
มากกว่าขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการบ่มเย็น  แต่เม่ือพิจารณาผลในดา้นคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่า  
ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตโดยทั้งสองกระบวนนั้น  จะมีคะแนนเฉล่ียในทุ กๆ  ดา้นของคุณลกัษณะไม่
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แตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าการผลิตขา้วเกรียบกุง้สามารถใชก้ระบวนการอบแหง้กอ้นโดหลงั
น่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการบ่มเยน็   

 
ค าส าคัญ : ขา้วเกรียบกุง้, การบ่ม, การอบแหง้, รีโทรเกรเดชนั, เจลาติไนเซชนั 
 

Abstract 

 Prawn cracker is a snack that popularly consumed in Southeast Asian 

countries. At present, aging the cooked dough in cold room is an important step for 

making prawn cracker. However, cold storage room consumes much energy. This 

research developed the process by using drying step instead of cold storage. The 

objective was to study the qualities of prawn cracker prepared by aging in cold room 

and drying in hot air. The samples used in this experiment were commercial prawn 

crackers (Commercial 1 and Commercial 2), laboratory prepared prawn crackers that 

were the cold stored cracker (CP cracker) and the hot air dried cracker (DP cracker). 

The temperatures for drying DP cracker dough were varied at 60, 70 and 80 degrees 

Celsius. The results were found that Commercial 1 cracker had the highest ash 

content, protein content and bulk density. CP cracker had chemical compositions and 

bulk density similar to Commercial 2 cracker. All sensory attributes except brittleness 

of CP cracker were not significantly different from those of commercial sample. 

Considering on CP cracker and DP crackers, it was found that DP crackers had 

greater bulk density than CP cracker. However, there was no significant difference in 

all sensory attributes among those samples (CP and DP crackers). From this research, 

it could be concluded that prawn cracker can be prepared by drying the cooked dough 

before cutting. 

 

Key Word (s) : prawn cracker, aging, drying, retrogradation, gelatinization 

 

บทน า   

ปัจจุบนัตลาดผลิตภณัฑอ์าหารประเภทขนมขบเค้ียว (snack food) มีเพ่ิมมากข้ึน  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากมลูค่าการส่งออกของผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียวท่ีขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ 14.3 ในปี 2553  ท่ีผ่าน
มา  (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์, 2553)  เหตุผลท่ีผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้าย  สะดวกต่อการรับประทาน  อีกทั้งยงัมีรสชาติอร่อยจึงเป็นท่ีดึงดูดความ
สนใจของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั  โดยผลิตภณัฑป์ระเภทขนมขบเค้ียวนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด  แต่
ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก คือ ขา้วเกรียบ โดยเฉพาะกลุ่มของผูบ้ริโภคทาง
แถบเอเชีย  (ดวงใจและนงนุช, 2553;  Saeleaw and Schleining, 2010; Tungsangprateep and Jindal, 2004; 
Varanyanond et al., 1998) 

ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบกุง้มีองค์ประกอบหลกัคือ  แป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีอะไมโลเพคตินเป็น

องคป์ระกอบหลกั   แต่เน่ืองจากโครงสร้างของอะมิโลเพกตินมีลกัษณะเป็นก่ิงกา้นท าใหเ้กิดรีโทรเกรชนั
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ไดช้า้กวา่อะไมโลสซ่ึงมีโครงสร้างเป็นสายตรง (Klucinec and Thompson, 1999)  โดยทัว่ไปอะมิโลเพกติ

นจากธัญชาติจะเกิดรีโทรเกรเดชนัไดช้า้กว่าอะมิโลเพกตินจากพืชตระกูลถัว่และมนัฝร่ัง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ความยาวของก่ิงสายโมเลกุลของอะมิโลเพกตินจากธัญชาติมีขนาดท่ีสั้นกว่า (Chang and Lin, 2007; 

Fredricksson et al., 1998) ดงันั้นขา้วเกรียบท่ีมีแป้งมนัส าปะหลงัเป็นองคป์ระกอบหลกั  จึงตอ้งมีการบ่ม

ในหอ้งเยน็เพ่ือช่วยเร่งการเกิดรีโทรเกรชนั แต่ในปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียวชนิดต่าง ๆ 

ก าลงัประสบปัญหาในเร่ืองตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  โดยเฉพาะตน้ทุนในดา้นพลงังาน  ดงันั้นการผลิตขา้วเกรียบกุง้

โดยไม่ตอ้งมีการพกักอ้นแป้งหลงัน่ึงในหอ้งเยน็  จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิต  รวมถึงช่วยลดค่าใชจ่้าย

และตน้ทุนของบริษทัใหน้อ้ยลงได ้ เน่ืองจากขั้นตอนการพกักอ้นแป้งหลงัน่ึงในหอ้งเยน็เป็นขั้นตอนท่ีใช้

พลงังานมาก รวมทั้งใชเ้วลานาน (ประมาณ 12 ชัว่โมง) ซ่ึงท าใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัสูงข้ึน    แต่

ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนเม่ือกอ้นโดไม่ผ่านกระบวนการแช่เยน็คือ  การตดัข้ึนรูปเป็นแผ่นขา้วเกรียบเป็นไป

ไดย้าก  และกอ้นโดจะเกาะติดใบมีด  

จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า  การผลิตขา้วเกรียบกุง้โดยการน ากอ้นโดหลงัน่ึงมารีดให้มี

ลกัษณะเป็นแผ่น   แลว้น ามาอบแหง้ดว้ยลมร้อนใหมี้ความช้ืนอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 – 30  จะสามารถ

ตดัข้ึนรูปเป็นแผ่นขา้วเกรียบได ้ โดยอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแห้งดว้ยลมร้อนนั้น  ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ี

ตอ้งมีการศึกษา  เน่ืองจากอุณหภูมิในการอบแห้งมีผลต่อลกัษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์หลงัอบแห้ง 

(Rahman, 2009)    รวมไปถึงลกัษณะคุณภาพของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบท่ีผลิตไดอี้กดว้ย  โดยในระหว่าง

กระบวนการอบแห้ง  ปริมาณความช้ืนท่ีมีอยู่ในตวัอย่างจะถูกก าจดัออกให้ลดลงไปในระดบัหน่ึง  ซ่ึง

ความช้ืนท่ียงัคงเหลืออยู่ในตัวอย่างเป็นปัจจัยส าคัญต่อลกัษณะคุณภาพของตัวอย่างขา้วเกรียบ  หาก

อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้ตวัอยา่งขา้วเกรียบต ่าเกินไป  จะส่งผลใหต้วัอย่างขา้วเกรียบมีปริมาณความช้ืน

มากเกินไป  ส่งผลซ่ึงต่อลกัษณะคุณภาพท่ีไม่ดีรวมไปถึงอาจเกิดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ์ ในทาง

ตรงกนัขา้มหากอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้ตวัอย่างขา้วเกรียบสูงเกินไป  จะส่งผลใหต้วัอย่างขา้วเกรียบมี

ปริมาณความช้ืนนอ้ยเกินไป  และอาจท าใหแ้ผ่นขา้วเกรียบเกิด case hardening (del Valle et al., 1998) 

และส่งผลให้ตัวอย่างข้าวเกรียบหลังทอดมีความแข็งเพ่ิมมากข้ึน  (Lertworasirikul, 2008)  ดังนั้น

การศึกษาหาอุณหภูมิในการอบท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการก าหนดคุณภาพของผลิตภณัฑ์

สุดทา้ย 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาสมบติัของขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีผลิตได้

ในระดบัหอ้งปฏิบติัการท่ีผลิตดว้ยกระบวนการบ่มเยน็ 

        2.  เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแหง้ก่อนการตดัเป็นรูปร่างต่อลกัษณะคุณภาพของ

ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อน  เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ

กุง้ท่ีผา่นการบ่มเยน็ 

 

วธิีการวจิยั  

1. การศึกษาสมบัตขิองข้าวเกรียบกุ้งที่มจี าหน่ายทางการค้าเปรียบเทียบกบัตวัอย่างที่ผลติ

ได้ในระดบัห้องปฏิบัตกิารที่ผลติด้วยกระบวนการบ่มเยน็ 

น าตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ทางการคา้จ านวน 2 ยี่ห้อ  (Commercial 1 และ Commercial 2) 

เปรียบเทียบลกัษณะคุณภาพกบัตวัอย่างขา้วเกรียบท่ีผลิตในระดบัหอ้งปฏิบติัการดว้ยกระบวนการบ่มเยน็ 

(กระบวนเดียวกับข้าวเกรียบกุ้งท่ีมีจ าหน่ายทางการค้า)  ซ่ึงตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้งถูกเตรียมใน

ห้องปฏิบติัการโดยการผสมแป้งมนัส าปะหลงั  แป้งสาลี  ผงกุง้  เคร่ืองเทศ  เคร่ืองปรุงรส  และน ้ าเขา้

ดว้ยกนั  แลว้น าไปน่ึงใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา  60 นาที  จากนั้นน ากอ้นโดท่ี

ไดม้าบ่มในตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส นาน 12 ชัว่โมง  เม่ือครบเวลาน ากอ้นโดท่ีไดต้ดัเป็นแผ่น

ส่ีเหล่ียม และผึ่งให้แห้งท่ีสภาวะห้อง  จากนั้นน ามาทอดดว้ยน ้ ามนัปาลม์ท่ีอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 

นาน 5 วินาที  โดยการตรวจสอบลกัษณะคุณภาพของขา้วเกรียบทั้ง 3 ตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1.1 องคป์ระกอบทางเคมี (ความช้ืน  เถา้  ไขมนั  และโปรตีน)  ตามวิธี AOAC (2000) 

1.2 ความหนาแน่นรวม  ตามวิธีของ Hamada and Ando (2005) 

1.3 ลกัษณะโพรงอากาศ  โดยใชก้ลอ้ง Scanning Electron Microscopy (SEM) 

1.4 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัแบบ   General Quantitative Descriptive Analysis 

โดยใชผู้ชิ้มท่ีผา่นการฝึกฝนจ านวน 8 คน 
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2. การศึกษาผลของอุณหภูมใินการอบแห้งก่อนการตดัเป็นรูปร่างต่อลกัษณะคุณภาพของ

ผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งที่ผลติด้วยกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อน  เปรียบเทียบกบัผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบ

กุ้งที่ผ่านการบ่มเยน็ 

น าตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้งท่ีผลิตในระดับห้องปฏิบัติการด้วยกระบวนการบ่มเย็น (CP 

Cracker)  เปรียบเทียบลกัษณะคุณภาพกบัตวัอย่างขา้วเกรียบท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อน

(DP cracker)  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส าหรับเตรียมขา้วเกรียบโดยไม่ตอ้งเก็บรักษาในหอ้ง

เยน็ก่อนการตดัเป็นช้ิน ส าหรับการผลิตขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อนนั้น มีการ

เตรียมในหอ้งปฏิบติัการโดยการผสมแป้งมนัส าปะหลงั  แป้งสาลี  ผงกุง้  เคร่ืองเทศ  เคร่ืองปรุงรส  และ

น ้าเขา้ดว้ยกนั  แลว้น าไปน่ึงใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา  60 นาที  จากนั้นกอ้น

โดจะถกูรีดเป็นแผน่  แลว้น าไปอบแหง้ท่ีอุณหภูมิต่างๆ (60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 30 นาที 

จากนั้นจะตดัข้ึนรูปเป็นแผน่ และผึ่งใหแ้หง้  แลว้น าไปทอดดว้ยน ้ามนัปาลม์ท่ีอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 

5 วินาที  และตรวจสอบลกัษณะคุณภาพของขา้วเกรียบทั้ง 4 ตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหนาแน่นรวม  ตามวิธีของ Hamada and Ando (2005) 

2.2 ลกัษณะโพรงอากาศ  โดยใชก้ลอ้ง Scanning Electron Microscopy (SEM) 

2.3 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัแบบ   General Quantitative Descriptive Analysis 

โดยใชผู้ชิ้มท่ีผา่นการฝึกฝนจ านวน 8 คน 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

1.  สมบัตขิองข้าวเกรียบกุ้งที่มีจ าหน่ายทางการค้าเปรียบเทียบกบัตวัอย่างที่ผลติได้ในระดบั
ห้องปฏิบัตกิารที่ผลติด้วยกระบวนการบ่มเย็น 

1.1 สมบัตทิางเคม ีและกายภาพ 
สมบติัทางเคมี และกายภาพของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้จ านวน 2 ยี่หอ้ 

เปรียบเทียบกบัขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการท่ีใชก้ระบวนการผลิตบ่มเยน็ (CP Cracker)  
ซ่ึงเป็นกระบวนการปัจจุบนัท่ีอุตสาหกรรมใชใ้นการผลิตขา้วเกรียบ พบว่า ขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1 มี
ปริมาณเถา้ และไขมนัสูงท่ีสุด โดยสูตรท่ีเตรียมในหอ้งปฏิบติัการ (CP Cracker)  มีองคป์ระกอบทางเคมี
ต่างๆใกลเ้คียงกบั Commercial 2 (ตารางท่ี 1) ส่วนค่าความหนาแน่นรวม พบว่าขา้วเกรียบ Commercial 1 
มีค่าความหนาแน่นรวม มากกว่า Commercial 2 และ CP Cracker อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  (ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 1  องคป์ระกอบทางเคมีของตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ี

ผลิตในระดบัหอ้งปฏิบติัการ (ร้อยละโดยน ้าหนกัเปียก) 

ตวัอยา่ง 
ปริมาณความช้ืน

(%) 

ปริมาณเถา้ 

(%) 

ปริมาณไขมนั 

(%) 

ปริมาณโปรตีน

(%) 
1/Commercial 1 1.74±1.33 7.98±0.91 32.69±0.31 14.03±0.06 
1/Commercial 2 2.99±1.20 3.12±0.29 29.32±0.68 7.82±0.78 

CP Cracker 3.27±0.45 2.57±0.05 34.28±0.54 4.86±0.63 

ท่ีมา :  1/ อา้งอิงจาก สุพรรษา และอรุณกมล (2552)   
 
ตารางท่ี 2  ความหนาแน่นรวม (bulk density) ของตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้เปรียบเทียบ
กบัตวัอยา่งท่ีผลิตในระดบัหอ้งปฏิบติัการ 

ตวัอยา่ง ความหนาแน่นรวม (g/100 ml) 

Commercial 1 0.184±0.003a 

Commercial 2 0.110±0.004c 

CP Cracker 0.143±0.006b 
a,b,cตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 

1.2 โครงสร้างระดบัจุลภาค 
ลกัษณะโครงสร้างระดบัจุลภาคของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้แบบตดัขวางดงัแสดงในภาพท่ี  1 

พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1  มีลกัษณะโพรงอากาศ (air cell) ขนาดเลก็  และกระจายตวั
สม ่าเสมออยู่ทัว่ช้ินตวัอย่าง ในขณะท่ีตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ Commercial 2  มีลกัษณะโพรงอากาศ (air 
cell) ท่ีมีขนาดใหญ่  ส่วนตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการ (CP Cracker) มีทั้งโพรง
อากาศขนาดใหญ่และขนาดเลก็ กระจายตวัอยา่งไม่สม ่าเสมอ     
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ภาพท่ี 1  ภาพแสดงโครงสร้างตดัขวางแบบสามมิติของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ี
ต่างกนั  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ท่ีก าลงัขยาย 10 เท่า  โดย (a) Commercial 1,      
(b) Commercial 2 และ (c) CP Cracker  
 

1.3 คุณภาพทางประสาทสัมผสั 
จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี General Quantitative Descriptive 

Analysis (ตารางท่ี 3) ในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบกุง้ทั้ง 3 ตวัอย่าง พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้น
ระดบัหอ้งปฏิบติัการ (CP Cracker) มีคะแนนเฉล่ียในทุก ๆ  ดา้นของคุณลกัษณะไม่แตกต่างจากขา้วเกรียบ
กุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้ทั้ง 2 ยี่ห้อ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ยกเวน้ใน
คุณลกัษณะดา้นความเปราะ  ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองในขั้นตน้สามารถสรุปไดว้่า  ตวัอย่างขา้ว
เกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการท่ีใชก้ระบวนการผลิตแบบมีการบ่มเยน็ มีลกัษณะคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัใกลเ้คียงกบัตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้ทั้ง 2 ยี่หอ้  จึงไดเ้ลือกขา้วเกรียบ
กุง้สูตรท่ีเตรียมในหอ้งปฏิบติัการ  เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแหง้ต่อคุณภาพของขา้วเกรียบกุง้ท่ี
ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อนต่อไป 
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้
เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีผลิตในระดบัหอ้งปฏิบติัการดว้ยกระบวนการบ่มเยน็  

ตวัอยา่ง 
คุณลกัษณะ 

ความแขง็A ความกรอบB ความเปราะC 
ความเหนียวติด

ปากD 
Commercial 1 5.86±0.70a 10.48±1.10a 11.34±1.04b 6.01±1.05a 

Commercial 2 5.32±1.00a 9.04±1.23a 11.12±0.47b 6.14±0.86a 

CP Cracker 5.35±1.01a 10.19±1.38a 12.26±0.76a 5.42±1.00a 
A,B,C,Dตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 

 

2.  ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งก่อนการตัดเป็นรูปร่างต่อลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบกุ้งที่ผลิตด้วยกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อน  เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งที่ผ่าน
การบ่มเยน็ 

2.1 ความหนาแน่นรวม และโครงสร้างระดบัจุลภาค 
ตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้งสูตรควบคุมท่ีใช้ในการทดลองคือ  ตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้งท่ีผ่าน

กระบวนการบ่มเยน็ (CP Cracker)  ส่วนตวัอย่างทดลองคือตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการ
อบแหง้ดว้ยลมร้อน (DP Cracker)  โดยใชก้ารรีดและอบแหง้แผ่นโดขา้วเกรียบก่อนการตดัข้ึนรูป  โดยจะ
มีการแปรผนัอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้คือ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 30 นาที  ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของขา้วเกรียบกุง้หลงัทอดพบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 60, 70 
และ 80 องศาเซลเซียส มีค่าความหนาแน่นรวมมากกว่าตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการบ่มเยน็  ในขณะท่ี
ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส  มีค่าความหนาแน่นรวมท่ี
ใกลเ้คียงกนัและไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  (ตารางท่ี 4)  
แสดงว่าอุณหภูมิในการอบแห้งไม่มีผลต่อค่าความหนาแน่นรวมของตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้งท่ีผ่าน
กระบวนการอบแหง้ 

ลกัษณะโครงสร้างระดบัจุลภาคของตวัอย่างข้าวเกรียบกุง้แบบตดัขวางดังแสดงในภาพท่ี  2 

พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแห้งดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศา-

เซลเซียส  จะใหล้กัษณะโพรงอากาศ (air cell) ท่ีมีขนาดเลก็  และมีการกระจายตวัอย่างสม ่าเสมออยู่โดย

ทัว่ของช้ินตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้  โดยมีขนาดและลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัตวัอย่างท่ีผ่านการบ่มเยน็ ในขณะ

ท่ีตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ดว้ยกระบวนการอบแห้งดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะใหล้กัษณะ
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ของโพรงอากาศท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  และการกระจายของโพรงอากาศไม่สม ่าเสมอ  อีกทั้งบริเวณขอบ

ของตวัอยา่งทั้งดา้นบนและดา้นล่างจะเกิดการพองตวัท่ีนอ้ย   

ตารางท่ี 4 ค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ของตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้

ดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส (60DP Cracker, 70DP Cracker และ 80DP Cracker) 

เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผา่นการบ่มเยน็ (CP Cracker) 

ตวัอยา่ง ความหนาแน่น (g/100ml) 

CP Cracker 0.143±0.006a 
60 DP Cracker  0.179±0.007b 
70 DP Cracker 0.174±0.001b 
80 DP Cracker 0.175±0.003b 

a,bตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ภาพแสดงโครงสร้างตดัขวางแบบสามมิติของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ี

ต่างกนั  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด ท่ีก าลงัขยาย 10 เท่า  โดย (a) CP Cracker, (b) 60 

DP Cracker,  (c) 70 DP Cracker  และ (d) 80 DP Cracker 
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2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผสั 

จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี General Quantitative Descriptive 

Analysis (ตารางท่ี 5) ในผลิตภณัฑต์วัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ทั้ง 4 ตวัอย่าง พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิต

ดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อน (DP Crackers) โดยใชก้ารอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศา

เซลเซียส  มีคะแนนเฉล่ียในทุก ๆ  ดา้นของคุณลกัษณะไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  เม่ือเปรียบเทียบกับตวัอย่างข้าวเกรียบกุ้งท่ีผ่านกระบวนการผลิตแบบบ่มเย็น (CP 

Cracker)   

 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสมัผสัของตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการ
อบแหง้ดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส (60DP Cracker, 70DP Cracker และ 80DP 
Cracker) เปรียบเทียบกบัตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผา่นการบ่มเยน็ (CP Cracker) 

ตวัอยา่ง 
คุณลกัษณะ 

ความแขง็A ความกรอบB ความเปราะC 
ความเหนียวติด

ปากD 
CP Cracker 5.63±1.40a 10.94±0.99a 12.11±0.92a 6.36±1.75a 

60 DP Cracker  5.94±0.55a 11.38±1.14a 11.78±1.04a 7.37±0.86a 
70 DP Cracker 5.16±0.96a 11.87±0.61a 11.33±2.03a 6.43±1.65a 
80 DP Cracker 5.20±0.45a 11.81±0.86a 11.58±2.04a 6.53±1.18a 

A,B,C,D,Eตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 

 

อภิปรายผล  
1.  สมบัตขิองข้าวเกรียบกุ้งที่มีจ าหน่ายทางการค้าเปรียบเทียบกบัตวัอย่างที่ผลติได้ในระดบั

ห้องปฏิบัตกิารที่ผลติด้วยกระบวนการบ่มเย็น 
ขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1 มีปริมาณเถา้สูงท่ีสุด (7.98%) และปริมาณโปรตีนท่ีสูงท่ีสุด 

(14.03%)  เน่ืองจากในการผลิตขา้วเกรียบกุง้อาจมีการใชส่้วนต่างๆ ของกุง้เป็นองคป์ระกอบ  ไม่ว่าจะเป็น
เปลือกของกุง้ทั้งตวัซ่ึงมีแคลเซียมซ่ึงเป็นแร่ธาตุและสารอนินทรียท่ี์พบมากท่ีสุดในเปลือกกุง้  ดงันั้น
ปริมาณเถา้ท่ีไดจึ้งมีความแตกต่างกนัออกไป  ส่วนปริมาณโปรตีนท่ีพบในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบกุง้โดย
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ส่วนใหญ่แลว้มาจากส่วนของผงหัวกุง้  เน้ือกุง้และโปรตีนจากแป้ง นอกจากน้ีอาจเป็นโปรตีนจากส่วน
ของเคร่ืองปรุงรสอ่ืน ๆ  

เ ม่ือพิจารณาค่าความหนาแน่นรวมของตัวอย่างข้าวเกรียบกุ้ง พบว่า  ข้าวเกรียบกุ้ง 
Commercial 1 มีความหนาแน่นรวมมากท่ีสุด  เน่ืองจากขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1  มีปริมาณโปรตีนท่ี
สูง  ซ่ึงปริมาณโปรตีนท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้มีผลต่ออตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ ์ โดยโมเลกุล
ของโปรตีนจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัโมเลกุลของน ้าท่ีมีอยู่ในช้ินตวัอย่าง  ดว้ยพนัธะทางเคมีท าใหไ้ปขดัขวาง
การระเหยออกของน ้ าจากช้ินตวัอย่าง  จึงส่งผลโดยตรงต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ท่ีลดลงของช้ิน
ผลิตภณัฑ ์(Nurul et. al, 2009)  จึงท าใหข้า้วเกรียบกุง้ Commercial 1  มีความหนาแน่นรวมสูงท่ีสุด  ซ่ึง
สอดคลอ้งกับภาพถ่ายโครงสร้างสามมิติแบบตัดขวางท่ีระดับจุลภาค (ภาพท่ี 1)  คือ  ข้าวเกรียบกุ้ง 
Commercial 1  จะมีลกัษณะโพรงอากาศ (air cell) ท่ีมีขนาดเลก็  และมีการกระจายตวัอย่างสม ่าเสมออยู่
โดยทัว่ของช้ินตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้  จึงเป็นเหตุให้ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ Commercial 1 มีลกัษณะความ
แน่นเน้ือท่ีมากกวา่ยี่หอ้อ่ืน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัค่าความหนาแน่นรวมของตวัอยา่งท่ีวดัได ้ ในขณะ
ท่ีขา้วเกรียบกุง้ Commercial 2 และขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการจะมีโพรงอากาศขนาด
ใหญ่ผสมกบัโพรงอากาศขนาดเลก็และมีการกระจายตวัของโพรงอากาศท่ีไม่สม ่าเสมอ  จึงท าใหต้วัอย่าง
ขา้วเกรียบกุง้ดงักล่าวมีความแน่นเน้ือท่ีนอ้ย  ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นรวมมีค่านอ้ยกว่าตวัอย่างขา้ว
เกรียบกุง้ Commercial 1  

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี General Quantitative Descriptive 
Analysis พบว่า  ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตไดใ้นระดบัหอ้งปฏิบติัการมีคะแนนเฉล่ียในทุก ๆ  ดา้นของ
คุณลกัษณะไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีมีจ าหน่ายทางการคา้ทั้ง 2 ยี่หอ้  ยกเวน้คุณลกัษณะดา้นความเปราะ  ทั้งน้ีอาจเป็น
ผลเน่ืองจากสูตรท่ีใชใ้นการผลิต เช่น ชนิดของแป้งอ่ืนนอกจากแป้งมนัส าปะหลงั  เน่ืองจากแป้งแต่ละ
ชนิดจะมีองค์ประกอบภายในท่ีส าคญัคือ  อะไมโลสและอะไมโลเพคติน  ซ่ึงอตัราส่วนของอะไมโลส
และอะไมโลเพคตินมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบหลักคือ แป้ง (Wu and 
Schwartzberg, 1994) ดว้ยเหตุน้ีท าใหแ้ป้งมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อลกัษณะคุณภาพ  และการพองตวั
ของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ (Taewee, 2011) 

 
2.  ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งก่อนการตัดเป็นรูปร่างต่อลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบกุ้งที่ผลิตด้วยกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อน  เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งที่ผ่าน
การบ่มเยน็ 

ขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อน  มีค่าความหนาแน่นรวมมากกว่า

ขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการบ่มเยน็   ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะการพองตวั และโพรงอากาศท่ีแตกต่างกนั โดย

ตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อน  จะใหล้กัษณะของโพรงอากาศท่ีมีขนาด
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เล็กกว่า  (ภาพท่ี 2)  จึงส่งผลใหค่้าความหนาแน่นรวมของตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการ

อบแหง้ดว้ยลมร้อนมีค่ามากกว่า  อีกทั้งในกระบวนการผลิตขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแห้ง

ดว้ยลมร้อน (DP Cracker)  จะมีขั้นตอนของการรีดกอ้นโดก่อนการอบแหง้  ซ่ึงการรีดแป้ง หรือการคลึง

แป้งออกเป็นแผน่  จะเป็นการช่วยท าใหเ้น้ือของแป้งโดมีความเรียบท าใหน้ ้าระเหยออกจากตวัอย่างไดย้าก  

เม่ือน าไปอบแห้งจึงอาจก่อให้เกิดลกัษณะแน่นแข็งท่ีบริเวณผิวหนา้  และส่งผลต่อการขยายตวัของแผ่น

ขา้วเกรียบ  และท าให้ขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแห้งดว้ยลมร้อนมีค่าความหนาแน่นรวม

มากกว่าขา้วเกรียบกุง้ท่ีผ่านการบ่มเยน็     แต่เม่ือพิจารณาผลในดา้นคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่า  

ตวัอย่างขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการอบแห้งดว้ยลมร้อน  จะมีคะแนนเฉล่ียในทุก ๆ  ดา้นของ

คุณลกัษณะ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  เม่ือเปรียบเทียบกับ

ตวัอยา่งขา้วเกรียบกุง้ท่ีผลิตโดยผา่นการบ่มเยน็   
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การศึกษาระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมในเลออด HbA1c จากศพท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุ
The study of HbA1c level in the cadavers with unknown case of death 

ผู้วิจัย นางสาวชญานันทน์ ธนโชคศาตนันทน์, ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
               สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ   
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะหค์า่ระดับน้ำาตาล

เฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) และหาความสัมพันธ์ของภาวะเบาหวานในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ
และตายโดยอุบัตเิหตแุละเปรียบเทียบคา่ปริมาณระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) ท่ีสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุกับตายโดยอุบัติเหตุ  ซึึ่ งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชเเป็นศพผูเ เสียชีวิต 
จำำานวน 100 ศพ โดยวิธีการเลือกเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) จำำาแนกตามระยะเวลาการ
ตายภายใน 24 ชั่วโมงและ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 50 ศพ ไดเแก่ ศพผูเเสียชีวิตจำากการตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุ และศพท่ีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ โดยท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตเองมีประวัติว่า
เป็นเบาหวานหรือไม่ หลังจำากนั้นทำาการเจำาะเลือดบริเวณหัวใจำ ส่วนสถิติท่ีนำามาใชเวิเคราะห์จำะใชเสถิติ
ในส่วนของค่าแจำกแจำงความถ่ี คา่รเอยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจำากนี้มีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ดเวยสถิติที และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไคสแควส์ท่ีระดับความสำาคัญทางสถิติ 0.05

 จำากผลการทดลองพบว่าศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ส่วนใหญ่มีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด
HbA1c > 6.5 % แสดงถึงการมีภาวะเบาหวาน ส่วนในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ีย
สะสมในเลือดเป็นไปตามเกณฑ์ คือ HbA1c < 6.5 % แสดงถึงการไม่มีภาวะเบาหวาน รวมท้ังศพท่ีตายโดย
ไม่ปรากฏเหตุมีคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) สูงกว่าในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ และจำากการ
ใชเสถิติ  Independent t - test พบว่า ค่าเฉล่ียของค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) ในศพ
ท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุและในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  นอกจำากนี้เมื่อพิจำารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) ใน
ศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุและโดยอุบัติเหตุ พบว่า ในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุนั้น ส่วนใหญ่เป็น
ศพท่ีมีอายุมาก และในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นศพท่ีมีอายุนเอย โดยท้ัง 2 กลุ่มอายุมคีวาม
สัมพันธ์กับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้นเรา
อาจำสรุปไดเว่าค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) อาจำเป็นค่าการตรวจำค่าหนึ่งท่ีสามารถนำามาใชเ
ประกอบในการตรวจำวินิจำฉัยโรคเบาหวานซึึ่งโรคเบาหวานนี้อาจำเป็นสาเหตุการตายหนึ่งของศพท่ีตายไม่
ปรากฏเหตุไดเ
คำาสำาคญั: ฮีโมโกลบินเอวันซึี
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Abstract

This research aimed to analyze the HbA1c levels and their relationship to 
Diabetes Mellitus in the cadavers with unknown case and accidental cases of death. In 
addition, to evaluate the HbA1c levels of these samples were higher than standard value
in normal population. The sampling size allocation was gained by using random 
sampling consisting of 100 cases of 24 hour post – mortem cadavers that divided into 
equal 2 groups. Group 1 is 50 unknown cases of death and group 2 is 50 accidental 
cases of death. Both groups have to be asked for Diabetes Mellitus. The statistics used 
in this study are frequency, percentage, mean, standard deviation. Moreover, 
Independent t – test, and Chi – Squares test were applied to analyze data at the 
significance level of 0.05.

The results  found that  almost  unknown cases of  dead cadavers  have HbA1c
levels  > 6.5% shown that they have Diabetes Mellitus and almost accidental cases of
dead cadavers have HbA1c < 6.5% shown that they do not have Diabetes Mellitus.
Furthermore, the comparison of HbA1c levels between both groups shown that there
were significant difference at 0.05 level. From the results, in unknown cases of dead
cadavers, the most of them are old contrasting with accidental case of dead cadavers
that they are young. The relationship between age and HbA1c levels shown that there
were significant relationship at 0.05 level. This implied that the different ages affect to
the different  HbA1c levels and the old has higher risk to be Diabetes Mellitus than the
young. Consequently, from the reasons mentioned above, we can conclude that HbA1c
levels can be the one test that used in diagnosis Diabetes Mellitus which it may be the
cause of the unknown case of dead cadavers. 

Key Words: Hemoglobin A1c
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บทนำา
ความตายท่ีกฎหมายตเองเขเาไปเก่ียวขเอง มักเป็นการตายท่ียังมีขเอสงสัยและตเองการคเนหาความจำริง

ใหเปรากฏ เนื่องจำากผูเตายไม่ไดเตายโดยการเจ็ำบป่วยหรือสิ้นอายุขัยเองตามธรรมชาติ แต่เป็นการตายผิด
ธรรมชาติท่ีเกิดจำากการฆ่าตัวตาย  การถูกผูเอ่ืนทำาใหเตาย การถูกสัตว์รเายทำาใหเตาย การตายโดยอุบัติเหตุ และ
การตายโดยไม่ปรากฏเหตุ อันเป็นลักษณะการตายท่ีกฎหมายไดเบัญญัติว่าจำะตเองไดเรับการชันสูตรพลิกศพ 
เพื่อใหเทราบสาเหตุการตายท่ีแทเจำริง ปัจำจุำบันการตายโดยไม่ปรากฏเหตุ มักเกิดขึ้นบ่อยคร้ังในสังคมไทย ท่ี
ปรากฏโดยท่ัวไปมักเป็นการตายอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดจำากโรคธรรมชาติ ไดเแก่ โรคไหลตาย โรค
หัวใจำ เป็นตเน ในขณะเดียวกัน การตายโดยไม่ปรากฏเหตุท่ีมีขเอสงสัยว่าจำะเป็นการตายโดยผิดธรรมชาตินั้น 
ก็เป็นการตายท่ีไม่ปรากฏเหตุเช่นกัน 

การตายโดยไม่ปรากฏเหตุ เป็นการตายผิดธรรมชาติท่ีตเองมีการชันสูตรพลิกศพ เพือ่ใหเทราบว่าผูเ
เสียชีวิตตายจำากสิ่งใด มีสาเหตุใดบเาง ในการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย มีวิธีการชันสูตรพลิกศพ         
2 วิธีคือ (1) การชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่าศพ และ (2) การชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพตรวจำ สำาหรับ           
การชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่า เป็นการตรวจำสภาพภายนอกของศพ ดูเพศ อายุ เชื้อชาติ สิ่งของติดตัว ฯลฯ 
เพื่อพิจำารณาว่าผูเตายคือใคร ดูสภาพการเปล่ียนแปลงของศพภายหลังตายเพื่อประมาณเวลาตายดูลักษณะ
บาดแผลท่ีปรากฏ โดยจำะตเองพลิกศพดูท้ังดเานหนเาและดเานหลังของศพ ส่วนการชันสูตรพลิกศพ                
โดยการผ่าศพตรวจำ เป็นการกระทำาเมื่อมีเหตุจำำาเป็นเพื่อหาสาเหตุการตาย ในกรณีท่ีการพลิกศพไม่สามารถ
บ่งบอกสาเหตุการตายไดเชัดเจำน ดังนั้น การผา่ศพจึำงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพิสูจำน์หาสาเหตุการตาย สามารถ
ตอบปัญหาและขเอสงสัยจำากการพลิกศพไดเ โดยอาจำคเนหาและวิเคราะห์เหตุและปัจำจัำยท่ีเก่ียวขเองกับสาเหตุ
และพฤติการณ์เสียชีวิตอ่ืนๆ ร่วมดเวย อาทิ โรคภัยไขเเจ็ำบท่ีแฝงอยู่ในร่างกายคนท่ัวไป และเป็นภัยคุกคามต่อ
คุณภาพชีวิตท้ังโดยทางตรงและทางอเอม 

โรคหนึ่งท่ีทุกวันนี้คนป่วยเป็นโรคนี้กันมาก คือ โรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็น
ปัญหาสำาคัญทางดเานสาธารณสุขของโลก รวมท้ังประเทศไทย สถานการณ์เบาหวานปัจำจุำบันมีอุบัติการณ์
เพิ่มมากขึ้น จำากสถิติจำำานวนผูเป่วยเบาหวานท่ัวโลก 50 ลเานคน ในปี พ.ศ. 2528 เพิม่ขึน้กว่า 170 ลเานคน            
และมแีนวโนเมว่าจำะเพิม่ขึน้เป็น 300 ลเานคน ในปี พ.ศ.2568 ประกอบกับขเอมูลของสมาพันธ์เบาหวาน
นานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF) ไดเรายงานว่าในปัจำจุำบันท่ัวโลกมีผูเเสียชีวิตดเวยโรคเบา
หวาน 4 ลเานคนต่อปี เฉล่ีย 8 วินาทีต่อ 1 คน สำาหรับผูเเป็นเบาหวานพบมากกว่า 300 ลเานคน และพบว่าคนท่ี
อยู่ในประเทศท่ีมีรายไดเต่ำาและปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็วกว่าคนท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีรายไดเสูง 10 - 
20 % และพบมากขึ้นในวัยทำางาน สำาหรับประเทศไทย สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานว่า พบผูเเสียชีวิตจำากโรคเบาหวาน ในปี พ.ศ.2554 จำำานวน 7,625 คน คิดเป็นรเอยละ 11.9 และในปี 
พ.ศ.2556 สถาบันวิจัำยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหดิล (มเิตอร์ประเทศไทย : 2556) ไดเรายงานสถิติสาเหตุ
การตายของประชากรไทยดเวยโรคเบาหวาน (Deaths caused by diabetes this year) พบว่า ขเอมูลดเานสขุภาพ
อนามัยของประชากรไทยประชากรไทยตายดเวยโรคเบาหวานแลเว จำำานวน 14,619 คน จำากจำำานวนประชากร
ไทยท่ีเสียชีวิตแลเวท้ังหมด จำำานวน 276,429 คน (ขเอมูลเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556)  สอดคลเองกับ
ขเอมูลขององค์การอนามัยโลกไดเรายงานว่า ในปัจำจุำบันโรคเบาหวานเป็นโรค 1 ใน 10                 ของโรคท่ี
เป็นสาเหตุการตาย โดยปัจำจุำบันมีแนวโนเมอัตราการเกิดโรคและตายดเวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น 
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การวินิจำฉัยภาวะเบาหวานจำะใชเระดับกลูโคสในกระแสเลือด สำาหรับการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน
ดเวยโรคเบาหวาน   การวิเคราะห์และการชันสูตรศพทางกฏหมายในกรณีของการเสียชีวิตท่ีเกิดจำาก               
การทำางานผิดปกติของกลไกการเผาผลาญ บ่อยคร้ังพบว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและซึับซึเอน คลุมเครือ                
ซึึ่งมีสาเหตุมาจำากการขาดรูปแบบท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของความผดิปกติของกลไกการเผาผลาญกลูโคส         
การจำะวินิจำฉัยระบุสาเหตุการตายโดยการใชเระดับค่าการดูดซึึมของกลูโคสในร่างกายนั้นเป็นไปไดเยาก         
ท้ังนี้เป็นเพราะระดับของกลูโคสในร่างกายหลังการเสียชีวิตนั้นไม่สามารถวินิจำฉัยไดเว่าศพผูเเสียชีวิตนั้น       
อยู่ในภาวะเบาหวานระดับใด กล่าวคือ ไมส่ามารถระบุไดเว่าผูเเสียชีวิตเป็นโรคเบาหวานท่ีมีภาวะก่อนเสีย
ชีวิตนั้นเป็นภาวะระดับน้ำาตาลในเลือดต่ำา (Hypoglycemia) หรือภาวะระดับน้ำาตาลในเลือดสูง 
(Hyperglycemia) ซึึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญกับผูเเสียชีวิตท่ีไม่เป็นโรคเบาหวาน ท้ังนี้เป็นเพราะมีหลาย
ปัจำจัำยท่ีทำาใหเมีการเพิ่มหรือลดระดับน้ำาตาลในเลือด เช่น การรับประทานอาหารก่อนเสียชีวิตนั้น มีส่วนอย่าง
มากในการท่ีทำาใหเร่างกายดูดซึึมกลูโคสในเลือดสูง (Hyperglycemia) หรือการไดเรับบาดเจ็ำบบริเวณศีรษะ
สามารถทำาใหเระดับกลูโคสในเลือดสูงไดเเช่นกัน ตรงกันขเามหากผูเเสียชีวิตไม่ไดเรับประทานอาหาร              
มาสักระยะหนึ่งก่อนเสียชีวิต ทำาใหเพบระดับกลูโคสในเลือดต่ำาไดเ (Hypoglycemia) หรือมีความผิดปกติ        
ในการหล่ังฮอร์โมนอินซึูลินมากเกินไปทำาใหเระดับกลูโคสในเลือดต่ำาไดเเช่นกัน  ดเวยเหตุนี้การวินิจำฉัยภาวะ
เบาหวานโดยใชเระดับกลูโคสในกระแสเลือดนั้น จึำงไม่น่าเชื่อถือดเวยสาเหตุดังท่ีกล่าวมาแลเว

เมื่อพิจำารณาการวินิจำฉัยหาภาวะเบาหวานในผูเเสียชีวิต โดยการใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสม          
ในเลือด (HbA1c) จึำงมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะมีความคงตัว และมีการเปล่ียนแปลงนเอยมากหรือไม่
แตกต่างกันเลยเมื่อเจำาะเก็บจำากตำาแหน่งท่ีต่างกัน จำากผลงานวิจัำยของ Cornelius Hess นั้นไดเอภิปรายไวเว่า 
ค่าระดับของ HbA1c นั้นคงค่าระดับหลังการตายอยู่ท่ี 36 ชั่วโมง หลังจำากนั้นค่าระดับของ HbA1c จำะเพิม่สูง
ขึ้นอย่างมาก และในงานวิจัำยของ Koichi Uemura และคณะไดเอภิปรายไวเว่า HbA1c เป็น marker ท่ีดีท่ีสุด     
มีค่าคงตัวไม่ว่าจำะเจำาะเก็บเลือดท่ีตำาแหน่งใดก็ตาม และสามารถตรวจำไดเในหเองปฏิบัติการท่ัวไปไดเ 

จำากความสำาคัญขเางตเนผูเวิจัำยจึำงมีความสนใจำท่ีจำะศึกษาการตายผิดธรรมชาติท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ
โดยการตรวจำวิเคราะห์เลือดในศพ เพื่อหาคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) เพื่อดูปริมาณภาวะ
น้ำาตาลในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ และเป็นเหตุท่ีนำาไปสู่การเกิดโรคแทรกซึเอนอ่ืน และภาวะนี้      
มี แนวโนเ มท่ี จำะเติ บโตไปในทิ ศทางใด และในอนาคตมี ความจำำาเป็ นเพี ยงพอหรื อไม่ ท่ี จำะใชเ
เป็ นแนวทางในการพิ สู จำน์ หลั กฐานอย่ างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น อั นจัำ กเป็ นประโยชน์ ในการ
พั ฒนางานดเ านนิ ติ วิ ทยาศาสตร์ ต่ อไป  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่วิเคราะหค์า่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) และหาความสมัพนัธข์องภาวะเบา

หวานในศพท่ีตายโดยไมป่รากฏเหตแุละตายโดยอุบัตเิหตุ
2. เพือ่เปรียบเทียบคา่ปริมาณระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ท่ีสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน       

ในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุกับตายโดยอุบัตเิหตุ
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วิธ่การวิจัย
การศึกษาวิจัำยคร้ังนี้เป็นการวิจัำยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในหเองปฏิบัติการโดย

ทำาการศึกษา เพือ่วิเคราะห์ค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) และ หาความสมัพนัธข์องภาวะเบา
หวานในศพท่ีตายโดยไมป่รากฏเหตแุละตายโดยอุบัตเิหต ุและเพือ่เปรียบเทียบคา่ปริมาณน้ำาตาลเฉล่ียสะสมใน
เลือด ( HbA1c) ท่ีสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานระหว่างในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุกับตายโดยอุบัตเิหตซุึึ่งมีราย
ละเอียดเก่ียวกับการดำาเนินการวิจัำยดังนี้

 วิธ่และข้ันตอนการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง

เป็นศพผูเเสียชีวิต จำากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจำ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556              
โดยมีสาเหตุการเสียชีวิต คือ เสียชีวิตจำากอุบัติเหตุและเสียชีวิตโดยไม่ปรากฏเหตุ จำำานวน 100 ศพ
3. วิธ่การเลออกกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัำยคร้ังนี้ ผูเศึกษาใชเวิธีการสุ่ มตั วอย่ างง่ าย (Random Sampling) จำำานวน 100 ศพ     
โดยจำำาแนกตามระยะเวลาการตายภายใน 24 ชั่วโมง ซึึ่งไดเแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 50 ศพ 
ไดเแก่ กลุ่มทดลอง (Experimental group) จำำานวน 50 ศพ เป็นผูเเสียชีวิตจำากการตายโดยไม่ปรากฏเหตุ            
และกลุ่มควบคุม (Control group) จำำานวน 50 ศพ เป็นผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยอุบัติเหตุ โดยทุกตัวอย่างไดเมีการ
สอบถามประวัติการเป็นเบาหวานจำากสามี/ภรรยาหรือญาติท่ีมารับศพ
4. ข้ันตอนการดำาเนินงานวิจยั

4.1 คเนหาและเก็บรวบรวมขเอมูลจำากเอกสารท่ีเก่ียวขเอง
4.2 วางแผนการเก็บตัวอย่างและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี
4.3 เก็บตัวอย่างเลือดศพจำากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำารวจำ จำำานวน 100 ราย โดยเจำาะ ตำาแหนง่

บริเวณหวัใจำ แบ่งเป็นศพท่ีตายโดยไมป่รากฏเหต ุจำำานวน 50 ศพ และศพท่ีตายโดยอุบัตเิหต ุจำำานวน 50 ศพ โดย
ใชเหลอดเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็ง EDTA (EDTA blood) ในการเก็บเลือดของกลุ่มตัวอย่าง

4.4 นำาตัวอย่างเลือดมาวิเคราะห์ดเวยเคร่ืองตรวจำวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas Integra 800
4.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัำย 

ผลและสรุปผลการวิจัย
 การวิจัำยคร้ังนี้ ไดเทำาการวิเคราะหค์า่ระดบัน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) และหาความสมัพนัธ์
ของภาวะเบาหวานในศพท่ีตายโดยไมป่รากฏเหตแุละตายโดยอุบัตเิหต ุและเพือ่เปรียบเทียบคา่ปริมาณน้ำาตาล
เฉล่ียละสม ( HbA1c) ท่ีสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานในศพท่ีตายโดยไมป่รากฏเหตแุละตายโดยอุบัตเิหตุ ในการ
ศึกษานี้ทำาการทดลองกับศพจำำานวนท้ังหมด 100 ศพ แบ่งเป็นศพผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยไม่ปรากฎเหตุ จำำานวน 50
ศพ และศพผูเเสยีชวิีตท่ีตายโดยอุบัตเิหต ุจำำานวน 50 ศพ โดยทุกศพไดเทำาการสอบถามถึงประวัติการเป็นเบาหวาน
ว่ามีภาวะเบาหวานร่วมดเวยหรือไม่ 

สำาหรับสถิติท่ีใชเในการวิจัำย ไดเทำาการวิเคราะห์ขเอมูลท่ีไดเโดยใชเโปรแกรมสำาเร็จำรูป SPSS นำาเสนอ
ขเอมูลดเวยค่าแจำกแจำงความถ่ี คา่รเอยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่าง          
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ดเวยสถิติที (Independent t - test) และวิเคราะห์ความสัมพันธแ์บบ Chi - Square ซึึ่งจำากผลการวิจัำยสามารถนำา
ขเอมูลมาสรุปผลการวิจัำยไดเดังนี้     
 ตาราง แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ คา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสม (HbA1c) และ ข้อมูลทัยวไปของศพท่ยตายไม่
ปรากฏเหตุและตายโดยอุบัติเหตุ
   

ลำาดับ
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

อายุ(ปี
ปี )

เพศ ประวัติการเป็น
เบาหวาน

HbA1c
(%)

อายุ
(ป)ี

เพศ ประวัตกิารเป็น
เบาหวาน

HbA1c
(%)

1 58 ชาย เป็นเบาหวาน 7.71 37 ชาย ไมท่ราบ 6.83
2 28 หญิง เป็นเบาหวาน 15.24 53 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.49
3 50 หญิง เป็นเบาหวาน 7.66 17 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 6.13
4 61 ชาย เป็นเบาหวาน 9.70 37 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.53
5 88 หญิง เป็นเบาหวาน 9.08 33 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.97
6 42 ชาย เป็นเบาหวาน 10.34 33 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.44
7 45 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.85 36 ชาย เป็นเบาหวาน 12.00
8 68 ชาย เป็นเบาหวาน 7.57 50 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.77
9 60 ชาย เป็นเบาหวาน 8.85 50 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.65
10 40 ชาย ไมท่ราบ 5.60 29 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.38
11 47 หญิง เป็นเบาหวาน 6.60 52 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.71
12 59 ชาย เป็นเบาหวาน 11.69 18 ชาย ไมท่ราบ 7.02
13 48 ชาย เป็นเบาหวาน 10.87 25 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.97
14 47 หญิง เป็นเบาหวาน 9.38 19 นาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.22
15 66 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 6.70 17 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.17
16 49 หญิง เป็นเบาหวาน 7.18 52 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 4.81
17 56 ชาย ไมท่ราบ 4.99 21 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.67
18 43 หญิง เป็นเบาหวาน 7.81 32 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.48
19 57 ชาย เป็นเบาหวาน 9.16 23 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.23
20 50 ชาย ไมท่ราบ 5.70 50 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.98
21 63 หญิง เป็นเบาหวาน 6.90 39 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.29
22 67 ชาย เป็นเบาหวาน 6.61 58 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.78
23 63 ชาย เป็นเบาหวาน 19.69 45 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.05
24 68 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.41 23 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.12
25 42 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 4.49 20 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.02
26 52 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.86 45 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 6.49
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ลำาดับ
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

อายุ(ปี
ปี )

เพศ ประวัติการเป็น
เบาหวาน

HbA1c
(%)

อายุ
(ป)ี

เพศ ประวัตกิารเป็น
เบาหวาน

HbA1c
(%)

27 61 หญิง เป็นเบาหวาน 6.60 17 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.12
28 65 ชาย เป็นเบาหวาน 7.08 28 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.85
29 65 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.29 40 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.05
30 51 หญิง เป็นเบาหวาน 6.70 29 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.38
31 58 ชาย เป็นเบาหวาน 8.23 31 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.62
32 49 ชาย เป็นเบาหวาน 11.25 18 หญิง ไมท่ราบ 7.65
33 69 หญิง เป็นเบาหวาน 9.65 25 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 4.42
34 55 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.35 19 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.55
35 56 ชาย เป็นเบาหวาน 14.20 17 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.17
36 72 ชาย เป็นเบาหวาน 7.45 25 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.32
37 68 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.50 35 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.54
38 49 ชาย เป็นเบาหวาน 12.97 25 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.22
39 52 ชาย เป็นเบาหวาน 6.60 28 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 6.45
40 43 ชาย เป็นเบาหวาน 9.54 18 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 4.05
41 71 หญิง เป็นเบาหวาน 10.05 22 ชาย ไมท่ราบ 5.88
42 57 หญิง ไมท่ราบ 5.15 30 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 6.31
43 60 ชาย เป็นเบาหวาน 7.85 27 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 4.84
44 69 หญิง เป็นเบาหวาน 6.90 20 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.36
45 58 ชาย เป็นเบาหวาน 15.63 29 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 5.32
46 53 หญิง เป็นเบาหวาน 7.55 43 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 6.49
47 54 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.03 21 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.55
48 60 ชาย เป็นเบาหวาน 6.95 38 หญิง ไมท่ราบ 6.90
49 49 ชาย เป็นเบาหวาน 6.50 28 ชาย ไม่เป็นเบาหวาน 4.20
50 52 หญิง เป็นเบาหวาน 8.35 24 หญิง ไม่เป็นเบาหวาน 5.23

จำากผลการศึกษาท่ี ไดเนำามาทำาการวิเคราะห์ขเอมูลโดยใชเโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จำรูป SPSS 
11.5 (Statistics Package for Sciences for Window) จัำดเรียงลำาดบัการวิเคราะหข์เอมลูและแปลความหมาย โดย

แบ่งเป็น 2 ตอนคือ
ตอนท่ย   1    ขเอมูลส่วนบุคคลของผูเเสียชีวิต
ตอนท่ย   2    ขเอมูลของค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) ในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุและ

ศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ
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   ตอนท่ย   1       วิเคราะห์ข้อมูลทัยวไปของกลุ่มตัวอย่าง

ในส่วนนี้เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ขเอมูลท่ัวไปของกลุ่มผูเเสียชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ไดเแก่ กลุ่มท่ี 1 ผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ  และกลุ่มท่ี 2 ผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ซึึ่งผูเตอบ
แบบสอบถามเป็นสามี/ภรรยาหรือญาติของศพผูเเสียชีวิต หลังจำากไดเขเอมูลแลเวนำามาแจำกแจำงความถ่ีนำาเสนอ
เป็นค่าความถ่ีและรเอยละ จำำาแนกตาม เพศ อายุ การป่วยเป็นโรคเบาหวาน ดังนี้ 

ตารางท่ย   1    ตารางแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เส่ยช่วิตท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุ และตายโดยอุบัติเหตุ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

จำานวน (n = 50) ร้อยละ จำานวน (n = 50) ร้อยละ

เพศ          ชาย
         หญิง

30
20

60.0
40.0

30
20

60.0
40.0

อายุ

        16 - 30 ปี
        31 - 45 ปี
        46 - 60 ปี
        61 - 75 ปี
        76 - 90 ปี

1
6

28
14
1

2.0
12.0
56.0
28.0
2.0

28
14
8
0
0

56.0
28.0
16.0
0.0
0.0

รวม 50 100.0 50 100.0

ลักษณะของกลุ่มตวัอย่างท้ังในศพท่ีตายโดยไมป่รากฎเหตแุละศพท่ีตายโดยอุบัตเิหต ุแบ่งเป็นเพศชาย 
จำำานวน 30 ศพ และเพศหญิง 20 ศพ โดยมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16 - 90 ปี  ซึึ่งทางผูเวิจัำยไดเทำาแบ่งออกเป็น ชว่ง
อายุระหว่าง 16 - 30 ปี, 31 - 45 ปี, 46 - 60 ปี, 61 - 75 ปี และ 76 - 90 ปี  โดยในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฎเหตุ  
กลุ่มช่วงอายุท่ีมีจำำานวนศพมากท่ีสุด คือ อายุระหว่าง 46 - 60 ปี  กลุ่มช่วงอายุท่ีมีจำำานวนศพนเอยท่ีสุด คือ อายุ
ระหว่าง 16 - 30 ปี และ 76 - 90 ปี  ซึึ่งมีจำำานวนเท่ากัน  ส่วนในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ กลุ่มช่วงอายุท่ีมีจำำานวน
ศพมากท่ีสุด คอื อายุระหว่าง 16 - 30 ปี และมีสองกลุ่มช่วงอายุท่ีไม่พบศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ คอื อายุ
ระหว่าง 61 - 75 ปี และ 76 - 90 ปี 
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ตอนท่ย   2    ข้อมูลของค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมในเลออด(HbA1c) ในศพท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุและศพท่ย     
ตายโดยอุบัติเหตุ

ตารางท่ย   2     ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับประวัติการป่วยเปน็โรคเบาหวานของผู้เส่ยช่วิตท่ยตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุ และตายโดยอุบัติเหตุ

ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

ประวัติการป่วยเป็นเบาหวาน เพศชาย

(N)

เพศหญงิ

(N)

รวม เพศชาย

(N)

เพศหญงิ

(N)

รวม

เป็นโรคเบาหวาน 22/50
(44.0%)

15/50
(30.0%)

37/50
(74.0%)

1/50
(2.0%)

0/50
(0.0%)

1/50
(2.0%)

ไมเ่ป็นโรคเบาหวาน 5/50
(10.0%)

4/50
(8.0%)

9/50
(18.0%)

26/50
(52.0%)

18/50
(36.0%)

44/50
(88.0%)

ไม่ทราบ 3/50
(6.0%)

1/50
(2.0%)

4/50
(8.0%)

3/50
(6.0%)

2/50
(4.0%)

5/50
(10.0%)

เมื่อพิจำารณาดูความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับประวัติการป่วยเป็นโรคเบาหวานของผูเเสียชีวิตท่ีตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุและตายโดยอุบัติเหตุ พบว่า ในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ท้ังในเพศชายและเพศหญิงนั้น
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน รองลงมาเป็นศพท่ีไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคเบา
หวานหรือไม่ ตามลำาดับ

สำาหรับในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ในเพศชายส่วนใหญ่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน รองลงมา ไม่ทราบ
ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ และป่วยเป็นโรคเบาหวาน ตามลำาดับ  ส่วนในเพศหญิงส่วนใหญ่ไม่ป่วย
เป็นโรคเบาหวาน รองลงมา ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่และไม่พบศพท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ตามลำาดับ

ตารางท่ย   3     ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกับคา่ระดบัน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมในเลออด (HbA1c) ของผู้เสย่ช่วติโดยไม่
ปรากฏเหต ุและอุบัตเิหตุ

คา่ HbA1c
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

เพศชาย
(N)

เพศหญงิ
(N)

รวม เพศชาย
(N)

เพศหญงิ
(N)

รวม

HbA1c > 6.5% 
 มีภาวะเบาหวาน

22/50
(44.0%)

15/50
(30.0%)

37/50
(74.0%)

1/50
(2.0%)

0/50
(0.0%)

1/50
(2.0%)

HbA1c < 6.5%
 ไมม่ีภาวะเบาหวาน

8/5
(16.0%)

5/50
(10.0%)

13/50
(26.0%)

29/50
(58.0%)

20/50
(40.0%)

49/50
(98.0%)

รวม 30/50
(60.0%)

20/50
(40.0%)

50/50
(100.0%)

30/50
(60.0%)

20/50
(40.0%)

50/50
(100%)
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เมื่อพิจำารณาดูความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ของผูเเสีย
ชีวิตท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ พบว่าเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีค่าระดับน้ำาตาลสะสมเฉล่ียในเลือด 
HbA1c > 6.5% ซึึ่งแสดงถึงภาวะเบาหวาน ซึึ่งตรงขเามกับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ของผูเ
เสียชีวิตท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ซึึ่งพบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีค่า HbA1c < 6.5 % แสดงถึงการไม่มี
ภาวะเบาหวาน

ตารางท่ย   4     ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับประวัติการป่วยเปน็โรคเบาหวานของผู้เส่ยช่วิต
ท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุ และตายโดยอุบัติเหตุ

อายุ
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ตายโดยอุบัติเหตุ

เป็นเบาหวาน ไม่เป็นเบาหวาน ไม่ทราบ เป็นเบาหวาน ไม่เป็นเบาหวาน ไม่ทราบ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

16 - 30 ปี 1 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 50.0 3 6.0

31 - 45 ปี 3 6.0 2 4.0 1 2.0 1 2.0 11 22.0 2 4.0

46 - 60 ปี 22 44.0 3 6.0 3 6.0 0 0.0 8 16.0 0 0.0

61 - 75 ปี 10 20.0 4 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

76 - 90 ปี 1 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

เมื่อพิจำารณาดูความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับประวัติการป่วยเป็นโรคเบาหวานของผูเเสียชีวิตท่ีตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุและตายโดยอุบัติเหตุ พบว่าในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบา
หวาน   มอีายุระหว่าง 46 - 60 ปี รองลงมามอีายุระหว่าง 61 - 75 ปี และ 31 - 45 ปี ตามลำาดบั สว่นอายุระหว่าง 16 
- 30 ปี และ 76 - 90 ปี มีจำำานวนศพเท่ากัน  ในส่วนของช่วงอายุท่ีไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 61 - 75 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 46 - 60 ปี และ 31 - 45 ปี ตามลำาดับ  ส่วนอายุระหว่าง 16 - 30 ปี 
และ 76 - 90 ปี ไมพ่บศพท่ีไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  สว่นชว่งอายุท่ีไมท่ราบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม ่
สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 46 - 60 ปี รองลงมามอีายุระหว่าง 31- 45  ปี  ส่วนอายุระหว่าง 16 - 30 ปี, 46 - 60 ปี และ
76 - 90 ปี ไมพ่บศพท่ีไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

สำาหรับในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุนั้น ศพส่วนใหญ่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานซึึ่งมีอายุระหว่าง 16 - 30 
ปี  รองลงมามอีายุระหว่าง 31 - 45 ปี และ 46 - 50 ปี ตามลำาดบั  สว่นอายุระหว่าง 61 - 75 ปี และ 76 - 90 ปี  ไมพ่บ
ศพท่ีไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ในส่วนของช่วงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีช่วงอายุเดียวท่ีพบศพ คอื อายุ
ระหว่าง 31 - 45 ปี  สว่นชว่งอายุท่ีไมท่ราบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม ่สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 16 - 30  ปี 
รองลงมามอีายุระหว่าง 31- 45 ปี  ส่วนอายุระหว่าง 46 - 60 ปี, 61 - 75 ปี และ 76 -  90 ปี ไมพ่บศพท่ีไม่ทราบ
ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่
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ตารางท่ย   5     ตารางแสดงการเปร่ยบเท่ยบคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมในเลออด ( HbA1c) ระหว่างศพผู้เส่ยช่วิต
ท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุกับศพผู้เส่ยช่วิตท่ยตายโดยอุบัติเหตุ

                                   คา่ HbA1c
  ลักษณะการตาย

จำานวน
(N)

สงูกว่าเกณฑ์
(> 6.5%)

ตามเกณฑ์
(< 6.5%)

  ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ 50 37/50
(74.0%)

23/50
(46.0%)

  ตายโดยอุบัติเหตุ 50 4/50
(8.0%)

46/50
(92.0%)

เมื่อพิจำารณาดูการเปรียบเทียบค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ระหว่างศพผูเเสียชีวิตท่ี
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุกับศพผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยอุบัติเหตุ โดยใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด 
(HbA1c) เป็นเกณฑ์การพิจำารณาว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ ซึึ่งถเาคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือดสูงกว่า
เกณฑ์ คือ HbA1c > 6.5 % แสดงว่ามีภาวะเบาหวาน  ผลการวิจัำยพบว่าศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุ ส่วนใหญ่
มีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด HbA1c > 6.5 % แสดงถึงการมีภาวะเบาหวาน ส่วนในศพท่ีตายโดย
อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือดเป็นไปตามเกณฑ์ คือ HbA1c < 6.5 % แสดงถึงการ
ไม่มีภาวะเบาหวาน

ตารางท่ย   6     ตารางแสดงการเปร่ยบเท่ยบความแตกต่างของค่าเฉล่ยยของคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมใน
เลออด(HbA1c) ระหว่างในศพท่ยตายโดยไม่ปรากฏเหตุและในศพท่ยตายโดยอุบัติเหตุ

ลักษณะการตาย จำานวน
คา่เฉล่ยย HbA1c

(%)
คา่เบ่ยยงเบนมาตรฐาน คา่ t Sig.

ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ
ตายโดยอุบัติเหตุ

50
50

8.36
5.59

2.52
1.02

3.79 0.02

เมื่อพิจำารณาดูการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด 
(HbA1c) ระหว่างในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุและในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ พบว่า คา่เฉล่ียของระดับ
น้ำาตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ของศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุสูงกว่าในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ และ         
จำากการใชเสถิติ Independent t - test พบว่า คา่เฉล่ียของค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ในศพท่ี
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุและในศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางท่ย   7     ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ยยสะสมในเลออด(HbA1c) ในศพท่ย
ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ และตายโดยอุบัติเหตุ

คา่ Chi - Square df Sig.

ตายโดยไม่ปรากฏเหตุ 15.36 4 0.012
ตายโดยอุบัติเหตุ 17.23 4 0.018

เมื่อพิจำารณาดูความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c)ในศพท่ีตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุและตายโดยอุบัติเหตุ พบว่าท้ัง 2 กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสม
ในเลือด (HbA1c) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือกล่าวไดเว่าค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมใน
เลือด(HbA1c) ขึ้นอยู่กับอายุในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุและโดยอุบัติเหตุ และจำากผลการทดลองแสดงใหเ
เห็นว่าในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุนั้น ส่วนใหญ่เป็นศพท่ีมีอายุมากและมีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมใน
เลือด(HbA1c) สูงกว่าเกณฑ์ ซึึ่งแปลผลไดเว่ามีภาวะเบาหวานร่วม  สำาหรับศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เป็นศพท่ีมีอายุนเอยและมีค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) เป็นไปตามเกณฑ์ ซึึ่งแปลผลไดเว่า
ไม่มีภาวะเบาหวานร่วม

อภิปรายผลการวิจัย
1. ในปัจำจุำบันนี้มีการใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) เพิ่มมากขึ้นในการวินิจำฉัยโรค

เบาหวาน นอกจำากนี้การใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ยังมีความเป็นมาตรฐานสากล          
และคา่ cut off ท่ีนำามาใชเในการวิจัำยนี้เป็นค่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์กรอ่ืนท่ัวโลกใชเ ดังเช่นในบทความของ
องค์การอนามัยโลก(World Health Organization Consultation Report ,.2552) ซึึ่งไดเนำาคา่ระดับน้ำาตาล          
เฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) มาใชเในการวินิจำฉัยโรคเบาหวาน ซึึ่งจำากการทดลองสามารถสรุปไดเว่า            
ค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) สามารถนำามาใชเวินิจำฉัยโรคเบาหวานไดเ ซึึ่งค่านี้เป็นค่าท่ีมี
คุณภาพและสามารถนำามาใชเในการวินิจำฉัยไดเอย่างแม่นยำา อีกท้ังการทดสอบนี้เป็นการทดสอบท่ีมีมาตรฐาน
ตรงตามหลักเกณฑ์สากลท่ีนานาชาติรับรอง ซึึ่งค่า cut-off ของคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) 
ท่ี 6.5 เปอร์เซึ็นต์จำะเป็นค่าท่ีใชเในการวินิจำฉัยโรคเบาหวานซึึ่งถเาค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด 
(HbA1c) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 เปอร์เซึ็นต์ สามารถวินิจำฉัยไดเว่าเป็นโรคเบาหวาน แต่ถเาคา่ระดับน้ำาตาล
เฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) นเอยกว่า 6.5 เปอร์เซึ็นต์ แสดงว่าไม่เป็นโรคเบาหวาน

2. ขเอดีประการหนึ่งของการตรวจำค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) คอื  สามารถวัดค่า
ระดับน้ำาตาลในเลือดไดเในระยะเวลาท่ีนานกว่าการวัดระดับน้ำาตาลในเลือดหลังการอดอาหาร และคนไขเ
ท่ีมาตรวจำไม่ตเองอดอาหารมาตรวจำ สามารถมาเจำาะเลือดไดเเลยซึึ่งต่างจำากการตรวจำ Fasting Blood Glucose 
ขเอดีนี้สอดคลเองกับงานวิจัำยของ Michael C d’Emden และคณะ (2555) ซึึ่งไดเทำาการวิจัำยเร่ืองบทบาทของ
ค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c)ในการนำามาวินิจำฉัยโรคเบาหวานในออสเตรเลียโดยไดเมา
ทำาการศึกษากับผูเป่วยชาวออสเตรเลียท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึึ่งจำากผลการวิจัำยท่ีไดเพบว่าค่าระดับน้ำาตาล
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เฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c)สามารถวัดค่าระดับน้ำาตาลในเลือดไดเในระยะเวลาท่ีนานกว่าการวัดระดับ
น้ำาตาลในเลือดหลังการอดอาหาร ซึึ่งเหมาะกับการติดตามผูเป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน นอกจำากนี้ยังมีผลต่อการ
ใหเการรักษาโรคดเวยอินซึูลินในระยะแรก รวมท้ังในการตรวจำค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) 
นี้ผูเป่วยไม่ตเองอดอาหารมาตรวจำเหมือนกับการตรวจำ Fasting Blood Glucose  การใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ีย
สะสมในเลือด(HbA1c)มาวินิจำฉัยโรคเบาหวานนี้ยังสอดคลเองกับองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization), สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (The International Diabetes) และสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
สหรัฐอเมริกา(The American Diabetes Association) ท่ีไดเใชเมาก่อนหนเานี้แลเว  โดยค่า cut-off ของค่าระดับ
น้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) ท่ีใชเอยู่ท่ี 6.5 เปอร์เซึ็นต์ ซึึ่งถเาค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมใน
เลือด(HbA1c) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 เปอร์เซึ็นต์ สามารถวินิจำฉัยไดเว่าเป็นโรคเบาหวานแต่ถเาค่าระดับ
น้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) นเอยกว่า 6.5 เปอร์เซึ็นต์ แสดงว่าไม่เป็นโรคเบาหวาน

3.คา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) มีความจำำาเพาะ (Specificity) กับการตรวจำโรคเบา
หวานโดยเฉพาะประเภทท่ี 2 สอดคลเองกับงานวิจัำยของ Hasni Ibrahim และคณะ (2553)  ซึึ่งไดเทำาการวิจัำย
เร่ืองการใชเค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c)  วินิจำฉัยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2     ในกลุ่มท่ีมี
อัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคสูง โดยงานวิจัำยนี้ตเองการท่ีจำะตรวจำสอบดูความจำำาเพาะ (Specificity)     และ
ความไว(Sensitivity) ของคา่ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c)และค่า Cut-off ท่ีนำามาใชเตรวจำวินิจำฉัย
โรคเบาหวานประเภทท่ี 2 ในกลุ่มท่ีมีอัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคสูง กลุ่มตัวอย่างท่ีใชเเป็นประชากรชาว
มาเลเซึียท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป และมีปัจำจัำยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานรวมท้ังมีค่าระดับน้ำาตาลปลาย
นิ้วมากกว่าหรือเท่ากับ 5.6 mmol/L จำำานวน 400 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างตเองอดอาหารตอนกลางคืนเป็นระยะ
เวลา 10 - 12 ชั่วโมง ทำาเช่นนี้เป็นระยะเวลา 3 วัน  หลังจำากนั้นเจำาะเลือดมาตรวจำหาค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ีย
สะสมในเลือด(HbA1c) และค่า Oral Glucose Tolerance Test(OGTT) ซึึ่งจำากผลการตรวจำพบว่าค่า ระดับ
น้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ท่ี 6.4 เปอร์เซึ็นต์ ใหเคา่ความจำำาเพาะ (Specificity) และความ
ไว(Sensitivity) เท่ากับ 90 และ 68 เปอร์เซึ็นต์ ตามลำาดับ  นอกจำากนี้ยังใหเค่าการทำานายผลการตรวจำท่ีเป็น
บวกและลบท่ีถูกตเอง เท่ากับ 76 และ 86 เปอร์เซึ็นต์ตามลำาดับ  ดังนั้นการศึกษานี้สามารถแสดงใหเเห็นไดเว่า
ค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) มีความจำำาเพาะกับการตรวจำวินิจำฉัยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 
และการตรวจำนี้ยังมีความสะดวกกว่าการตรวจำ Fasting Plasma Glucose และ Oral Glucose Tolerance Test 

4. ค่าระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด(HbA1c) มคีวามแปรปรวนและมีการเปล่ียนแปลงนเอยมาก
เมื่อเทียบกับในสภาวะร่างกายท่ีสมบูรณ์ซึึ่งถือว่ามีความสำาคัญอย่างมากกับการชันสูตรศพเพราะถเาค่า
เปล่ียนแปลงมากหลังการตาย อาจำทำาใหเผลการวินิจำฉัยชันสูตรคลาดเคล่ือนหรือไม่เป็นตาม ขเอเท็จำจำริงไดเ 
สอดคลเองกับงานวิจัำยของ (Koidho Uemura and others, 2008) ซึึ่งไดเศึกษาวิจัำยเร่ือง ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีใน
เลือดและบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างในการชันสูตรพลิกศพสืบสวนทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจำน์
ความแตกต่างในการวิเคราะห์ค่าท่ีไดเจำากตัวอย่างท่ีเก็บ จำากบริเวณท่ีแตกต่างกัน และเพื่อตรวจำสอบซึ้ำาและ
ประเมินคุณค่าของตัวบ่งชี้ในเลือดและประโยชน์ในการวินิจำฉันทางกฎหมายในการวิจัำยจำะทำาการเก็บ
ตัวอย่างเลือดจำากหัวใจำท้ังดเานซึเายและดเานขวา และจำากเสเนเลือดท่ีอยู่ใกลเโคนขา แลเวนำามาวิเคราะห์กับตัว
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บ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือด 11 ตัว พบว่า HbA1c คือ ตัวบ่งชี้ท่ีมีประโยชน์และน่าเชื่อถือมากท่ีสุดเพราะมีความ
เปล่ียนแปลงในการชันสูตรต่ำาและมีความแปรปรวนเพียงเล็กนเอยเมื่อเปรียบเทียบกับในสภาวะท่ีสมบูรณ์ 

5. ในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุนั้น ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึึ่งสามารถตรวจำหาไดเจำากค่า
ระดับน้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) โดยค่าจำะสูงกว่าเกณฑ์ รวมท้ังค่าท่ีตรวจำไดเนี้สอดคลเองกับ
ประวัติการเป็นเบาหวานของศพผูเเสียชีวิตท่ีส่วนใหญ่ มีภาวะเป็นเบาหวานร่วมอยู่ดเวย

6. ศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึึ่งสามารถตรวจำหาไดเจำากค่าระดับ
น้ำาตาลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) โดยค่าจำะเป็นไปตามเกณฑ์ รวมท้ังค่าท่ีตรวจำไดเนี้สอดคลเองกับประวัติ 
การเป็นเบาหวานของศพผูเเสียชีวิตท่ีส่วนใหญ่ไม่มีภาวะเบาหวานร่วมอยู่ดเวย

7. จำากผลการวิจัำยแสดงใหเเห็นว่าอายุมีความสัมพันธ์กับค่าระดับน้ำาตาลสะสมในเลือด(HbA1c) 
กล่าวคือเมื่ออายุย่ิงมากขึ้น โอกาสท่ีจำะป่วยเป็นโรคเบาหวานย่อมมีมากขึ้นดเวย  ซึึ่งสามารถดูไดเจำากศพท่ีตาย
โดยไม่ปรากฏเหตุและตายโดยอุบัติเหตุ โดยในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุนั้น ส่วนใหญ่เป็นศพท่ีมีอายุมาก
และมีภาวะเบาหวานร่วมดเวย  สำาหรับศพท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นศพท่ีมีอายุนเอยและไม่มีภาวะเบา
หวานร่วมดเวย  ชว่งอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่จำะอยู่ในวัยทำางาน ซึึ่งสอดคลเองกับขเอมูลของสมาพันธ์
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF) ซึึ่งไดเรายงานว่าในปัจำจุำบันท่ัวโลกสามารถพบ
ผูเท่ีเป็นโรคเบาหวานไดเมากขึ้นในวัยทำางาน และจำากรายงานสถิติสุขภาพท่ัวโลกปี พ.ศ. 2555 ขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) พบว่า 1 ใน 10 ของประชากรในวัยผูเใหญ่หรือวัยทำางานป่วยเป็น
โรคเบาหวาน นอกจำากนี้สอดคลเองกับหลักการท่ีว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นตับอ่อนจำะเล็กลง และมีการสะสมของ
ไขมันเพิม่ขึ้นในตับอ่อน ทำาใหเจำำานวนเบตเาเซึลล์ลดลง ส่งผลใหเมีการผลิตอินซึูลินไม่เพียงพอกับความ
ตเองการของร่างกาย (อุไรวรรณ  โพรเงพนม, 2545) รวมท้ังประเทศไทยพบความชกุในประชากรผูเใหญ่             รเอยละ 
2.5 - 7 และรเอยละ 13 – 15.3 ในผูเสูงอายุ (วิทยา ศรมาดา, 2543) ซึึ่งเป็นผลจำากอุบัติการณ์ท่ีเพิ่มขึ้น 

8. จำากผลการทดลองในศพท่ีตายโดยไม่ปรากฏเหตุนั้น สามารถอนุมานไดเว่าโรคเบาหวานเป็นโรค
หนึ่งท่ีอาจำเป็นสาเหตุของการตายไดเ เพราะส่วนใหญ่ศพจำะมีภาวะเบาหวานร่วมอยู่ดเวยโดยสอดคลเองกับ
สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึึ่งรายงานว่ามีผูเเสียชีวิตจำากโรคเบาหวาน ในปี 
พ.ศ.2554 จำำานวน 7,625 คน คดิเป็นรเอยละ 11.9 และในปี พ.ศ.2556  สถาบันวิจัำยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (มิเตอร์ประเทศไทย : 2556) ไดเรายงานสถิติ สาเหตุการตายของประชากรไทยดเวยโรค
เบาหวาน (Deaths caused by diabetes this year) พบว่าขเอมูลดเานสุขภาพอนามัยของประชากรไทยประชากร
ไทยตายดเวยโรคเบาหวานแลเว จำำานวน 14,619 คนจำากจำำานวนประชากรไทยท่ีเสียชีวิตแลเวท้ังหมด จำำานวน 
276,429 คน (ขเอมูลเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556)  สอดคลเองกับขเอมูลขององค์การอนามัยโลกท่ีไดเ
รายงานว่า ในปัจำจุำบันโรคเบาหวานเป็นโรค 1 ใน 10 ของโรคท่ีเป็นสาเหตุการตาย โดยในปัจำจุำบันมีแนวโนเม
อัตราการเกิดโรคและตายดเวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอาจำเป็นเพราะทุกวันนี้แนวโนเมผูเป่วยท่ีเป็นโรคเบา
หวานมีจำำานวนเพิ่มขึ้น ดังเช่นการศึกษาติดตามกลุ่มพนักงานการไฟฟฝาฝา่ยผลิต 2,967 คน ในช่วงระยะเวลา 
12 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2540 พบว่าความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 3 เท่า ท้ังนี้อาจำเป็นเพราะการ
มีอายุท่ีมากขึ้น และจำากการสำารวจำท่ัวประเทศไทยโดย National Health Interview and Examination Survey 
เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2540 พบว่าอัตราความชุกเท่ากับรเอยละ 4.4  และจำากการวิจัำยซึึ่งเก็บขเอมูลจำากทุกภาคของ
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ประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่าอัตราความชกุของโรคเบาหวานในประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
เท่ากับรเอยละ 9.6 หรือคิดเป็นจำำานวน 2.4 ลเานคน ดเวยเหตุผลขเางตเนนี้โรคเบาหวานจึำงเป็นโรคหนึ่งท่ีจำะ
วินิจำฉัยผูเเสียชีวิตท่ีตายโดยไม่ทราบสาเหตุไดเ
ข้อเสนอแนะงานวิจยั

1. ในการวิจัำยอาจำเพิ่มจำำานวนกลุ่มตัวอย่างใหเมากขึ้น เพื่อผลการวิจัำยจำะไดเมีความแน่นอนและ
เป็นการยืนยันความถูกตเองมากย่ิงขึ้นไปอีก

2. โรคเบาหวานสามารถนำาไปใชเในการพิจำารณาถึงสาเหตุของการตายไดเอีกโรคหนึ่งไดเ แต่เราอาจำ
ศึกษาโรคอ่ืนท่ีเป็นสาเหตุหลักของการตายในสังคมปัจำจุำบันควบคู่ไปดเวย เพื่อท่ีจำะไดเผลท่ีหลากหลาย           
ซึึ่งสามารถนำาไปใชเประกอบในการวินิจำฉัยถึงสาเหตุการตายของศพไดเ
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การใช้วสัดุเหลอืทิง้จากการท านาเกลอื(ขีแ้ดดนาเกลอื)เพือ่เพิม่ความอดุมสมบูรณ์ของชุดดนิ
สิงห์บุรีในการผลติข้าวปทุมธานี 1 ในระบบเกษตรอนิทรีย์ 

 
Utilization of waste from salt pan to increase Sing Buri soil series fertility for 

Pathum Thani 1 rice production under organic management 

 

ผู้วจิยั  นายชิษนุวฒัน ์ มณีศรีข า ผูว้ิจยั , ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.บณัฑิต อนุรักษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
           สาขาวิชาการจดัการเกษตรอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณอินทรียวตัถุและคุณสมบติัเคมีของชุดดินสิงห์บุรี การ

เจริญเติบโต และผลผลิตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 เม่ือมีการใส่ข้ีแดดนาเกลือในปริมาณท่ีแตกต่างกนั ใน
ระบบนาขา้วอินทรีย ์การทดลองมีการวางแผนแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ท า
แปลงทดลองขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 16 แปลง แบ่งการทดลองเป็น 4 ทรีตเมนต ์โดย ทรีต
เมนตท่ี์ 1 ไม่มีการใส่ข้ีแดดนาเกลือ ทรีตเมนตท่ี์ 2 3 และ 4 ใส่ข้ีแดดนาเกลือในอตัรา 100 200  และ 300 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั เกบ็ตวัอยา่งดินและข้ีแดดนาเกลือเพ่ือวิเคราะห์หาสมบติัทางเคมีและทางกายภาพ 
ควบคู่กบัการเก็บขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโตเม่ือตน้ขา้วอายุ 30, 60  และ 90 วนัหลงัการปักด า โดยการวดั
ส่วนสูงและจ านวนตน้ต่อกอ และเก็บขอ้มูลผลผลิตเม่ือขา้วอายุ 120 วนัหลงัการปักด า  โดยการน าไปนวด 
คดัแยกเมล็ดดี ชั่งน ้ าหนักขา้วเปลือก และปรับเป็นน ้ าหนักท่ีความช้ืนมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต์ ท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความสูงและผลผลิตระหว่างทรีตเมนต ์
โดยใช ้LSD ส่วนการวิเคราะห์จ านวนตน้ต่อกอใชไ้คสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้ีแดดนาเกลือมีปริมาณอินทรียวตัถุและแร่ธาตุสูง สามารถเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ชุดดินสิงห์บุรีได ้การใส่ข้ีแดดนาเกลือในปริมาณท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของขา้ว แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัของผลผลิต โดยพบว่า เม่ือใชข้ี้แดดนาเกลือในอตัรา 300 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตขา้วเปลือก 360 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีแปลงควบคุม ซ่ึงไม่ใชข้ี้แดดนาเกลือให้
ผลผลิต 232.50 กิโลกรัมต่อไร่ ดงันั้น อาจใชข้ี้แดดนาเกลือในอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนไป ในการปลูก
ขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดิน ธาตุอาหารหลกั และธาตุอาหารรองเพ่ือใชใ้น
การเพ่ิมผลผลิต การวิจยัน้ียงัเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดการใชข้ี้แดดนาเกลือกบัชุดดินอ่ืนและพืช
ชนิดอ่ืนอีกดว้ย  
 

ค าส าคัญ : ข้ีแดดนาเกลือ, ระบบนาขา้วอินทรีย,์ ชุดดินสิงห์บุรี 
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Abstract 
The aims of this research were to study the quantity of organic matter and some 

properties of Sing Buri soil series and growth and yield of Pathum Thani 1 rice that 

was grown on the soil added different quantities of waste from salt pan under organic 

management. The experimental design was a Randomized Complete Block Design 

(RCBD). There were 16 plots in a size of 4 x 6 m. Four treatments with 4 replica or 4 

plots were conducted. For treatment 1, no waste from salt pan was added to the soil. 

For treatment 2, 3 and 4, there were 100, 200 and 300 kg/rai, respectively added to the 

soil. The chemical and physical properties of the soil and the waste from salt pan were 

analyzed. The growth of rice in terms of height and quantity of tillers in each spot was 

measured after  30, 60 and 90 days of planting. The yield of rice was measured after 

120 days of planting; rice plants were threshed, sorted, weighed and adjusted to the 

weight at 14% of standard moisture content of paddies.  For statistical analyses, one-

way analysis of variance (ANOVA) was applied. Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) test was used to compare means of rice’s height and yield; Chi Square was used 

to compare the number of tillers in each spot. 

The results showed that the waste from salt pan contained high organic matter 

and micronutrients that could increase the fertility of Sing Buri soil series.  The adding 

quantity of  the waste from the salt pan did not show any influence on the rice’s 

growth. But, the significant different in the rice’s yield was observed. Adding the 

waste from salt pan to the soil 300 kg/rai yielded 360 kg/rai of paddies, while, in the 

control treatment (without adding the waste from salt pan) yielded 232.50 kg/rai. It 

could be summarized that adding the waste from salt pan at least  200 kg/rai in the soil 

would increase the organic matter in the soil and supply some macro and 

micronutrients that would help to promote higher yield of rice. This research also 

provides a path to develop the utilization of the waste from salt pan in other soil series 

and plants. 

 

Key word (s): waste from salt pan; organic management; Sing Buri soil series 

 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศเกษตรกรรมท่ีส่งออกสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์รายใหญ่ของ
โลก โดยพืชเศรษฐกิจท่ีจดัอยู่ใน 10 อนัดบัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑส่์งออกท่ีส าคญัของประเทศไดแ้ก่ 
ยางพารา ขา้ว และมนัส าปะหลงั ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ี ประเทศไทยไดค้รองการส่งออกเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
ติดต่อกนัมาหลายปี จากขอ้มูลทางสถิติในปี 2555 การส่งออกยางพาราในรูปแบบยางธรรมชาติมีมูลค่า 
336,304 ลา้นบาท ขา้วรวมถึงผลิตภณัฑมี์มูลค่า 158,434 ลา้นบาท และมนัส าปะหลงัรวมถึงผลิตภณัฑมี์
มูลค่า 84,322 ลา้นบาท (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2555) ดว้ยเหตุน้ี พ้ืนท่ีเกษตรส่วนใหญ่ในทุกภูมิภาค
ของประเทศจึงถกูใชใ้นการปลกูพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการส่งออก  
 การเพ่ิมพนูผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ท าโดยการใส่ปุ๋ยเคมีและลดการรุกราน
ของวชัพืช โรคและแมลงโดยการใชย้าปราบศตัรูพืชและยาฆ่าแมลง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศ สถิติการใชปุ๋้ยและสารเคมีทางการเกษตรมีปริมาณสูงและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี ในขณะท่ี
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พ้ืนท่ีทางการเกษตรไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั จากขอ้มูลทางสถิติในปี 2549 ประเทศไทยมีการน าเขา้ปุ๋ย
และสารเคมีทางการเกษตรสูงถึง 3.6 ลา้นตนั ดว้ยเหตุน้ี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) จึงไดพ้ยายามลดการน าเขา้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรโดยก าหนดเป้าหมายใหน้ าเขา้
ไม่เกินปีละ 3.5 ลา้นตนั แต่ความพยายามน้ีไม่เป็นผล พบว่า ในปี 2550 การน าเขา้กลบัเพ่ิมข้ึนเป็น 4.5 ลา้น
ตนั และ 6.3 ลา้นตนั หรือเป็นมูลค่า 93,844 ลา้นบาท ในปี 2554 ซ่ึงเป็นปีท่ีส้ินสุดแผนพฒันาฉบบัน้ี 
นอกจากการด าเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ผลผลิตทางการเกษตรยงัให้ผลในทาง
ตรงกนัขา้ม จากการเปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการน าเขา้ปุ๋ยและสารเคมีกบัผลผลิตต่อ
ไร่ของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัและมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมาก 4 อนัดบัแรกของประเทศ คือ ขา้ว ยางพารา มนั
ส าปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์กบัขอ้มูลในปี 2549 พบว่าผลผลิตต่อไร่มีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขา้วมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าปัจจยัน้ีส่งผลกระทบใหผ้ลผลิตต่อ
ไร่ของขา้วไทยต ่าท่ีสุดในบรรดา 10 ประเทศของผูผ้ลิตขา้วส่งออกท่ีส าคญัอีกดว้ย ปรากฏการณ์น้ีบ่งบอก
ถึงปริมาณการใชปุ๋้ยและสารเคมีทางการเกษตรไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัการตอบสนองต่อผลผลิตทางการเกษตร 
การใชใ้นปริมาณมากกลบัเป็นการสูญเสียในรูปแบบตน้ทุนท่ีเกษตรกรตอ้งแบกรับโดยไม่ไดเ้พ่ิมผลผลิต
แบบทวีคูณ (ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ, 2556)  

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของดิน โครงสร้างดิน และระบบ
นิเวศน ์ปุ๋ยเคมีประกอบดว้ยธาตุอาหารหลกัคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซ่ึงธาตุเหล่าน้ีมีอยู่
ในดินตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็าม ในความเป็นจริง นอกจากธาตุอาหารหลกัแลว้ พืชยงัตอ้งการธาตุ
อาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหลก็ ฯลฯ เพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโตอีกดว้ย ดงันั้น รากพืชจะตอ้ง
ดึงธาตุอาหารรองเหล่าน้ีจากดินมาใชโ้ดยตรง เม่ือดึงมาใชม้ากข้ึนโดยไม่มีการบ ารุงดินเพ่ิมเติม จะส่งผลให้
โครงสร้างดินเสีย ดินมีความแน่นแข็งมากข้ึน เม่ือใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมาก ก็จะเกิดปัญหาของสารตกคา้ง 
ส่งผลให้เกิดดินเปร้ียว ดินเค็ม ท าให้การปลูกพืชไม่ไดผ้ล (เดชา ศิริภทัร, ม.ป.ป.) และเม่ือฝนตก สาร
ตกคา้งเหล่าน้ีจะถูกชะลงสู่แหล่งน ้ าทั้งเหนือดินและใตดิ้น ส่วนของสารเคมีปราบศตัรูพืชและป้องกนัโรค 
และแมลง มีโอกาสตกคา้งในพืชเกษตรและในระบบนิเวศน์ไดเ้ช่นกนั พิษจากสารเคมีเหล่าน้ี ยงัส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษยอี์กดว้ย โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเป็นผูใ้ชโ้ดยตรง จากขอ้มูลของส านกัควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มปี 2554 จากการตรวจเลือดเกษตรกร 533,524 คน ใน 74 จงัหวดั 
พบวา่ มีเกษตรกรอยูใ่นระดบัเส่ียงและไม่ปลอดภยัเป็นจ านวนร้อยละ 32 และจากสรุปรายงานการเฝ้าระวงั
โรคของส านกัระบาดวิทยา ในช่วงปี 2545-2554 พบว่า มีผูป่้วยไดรั้บพิษจากสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง
ศตัรูพืช เฉล่ียปีละ1,840 ราย และในปี 2554 มีผูป่้วยไดรั้บพิษจากสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชจากการท างาน
และส่ิงแวดลอ้ม (ไม่รวมสาเหตุการฆ่าตวัตาย) จ านวน 2,046 ราย และมีผูเ้สียชีวิต 2 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่คน
เหล่าน้ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ 41.06) จากขอ้มูลทางสถิติเหล่าน้ี จะเห็นไดว้่า นอกจาก
ผลโดยตรงต่อผลผลิตท่ีถือเป็นตน้ทุนทางการเกษตรแลว้ ผลภายหลงัจากการใช้สารเคมียงัเป็นตน้ทุนดา้น
สาธารณสุขท่ีรัฐบาลตอ้งรับภาระในการจดัสรรงบประมาณมารองรับในการดูแลจดัการดา้นสุขภาพอนามยั
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และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความเส่ียงของอาชีพเกษตรกร นอกจากน้ี การตกคา้งของสารเคมี
ในอาหาร ยงัส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีล้วนถือเป็นภาพลกัษณ์ด้านลบของ
การเกษตรในประเทศไทยท่ีจดัว่าเป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรและอาหารอนัดบัตน้ของโลก (ศูนยส์ารสนเทศ
ยทุธศาสตร์ภาครัฐ, 2556)  

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ใหมี้ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงทางอาหาร และพลงังาน โดย
มุ่งหวงัใหเ้กิดระบบเกษตรยัง่ยืน ลดการน าเขา้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรและการพ่ึงพึงเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ลดความเส่ียงของเกษตรกรและผูบ้ริโภคจากสารเคมีทางการเกษตร ใช้เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบพ่ึงพาตนเองและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ซ่ึงสอดคลอ้งรับกบันโยบาย
เก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหารของประเทศ ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 14 ท่ีประเทศไทยเป็น
เจา้ภาพ ไดมี้การรับรองร่างแถลงการณ์กรุงเทพว่าดว้ยดา้นความมัน่คงอาหารในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมุ่งเนน้
การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหาร การตลาดและการคา้ นอกจากน้ียงัมีการ
ผลกัดนัโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพ่ือให้สอดคลอ้งรับกบัดา้นความมัน่คงทางอาหารโลก โดยมี
เป้าหมายหลกัคือ การผลิตอาหารและผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพสูง ในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้และได้
มาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากล (คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554) 

ข้ีแดดนาเกลือถือเป็นวสัดุตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการเกษตรแบบระบบอินทรีย ์
ข้ีแดดนาเกลือมีในพ้ืนท่ีนาเกลือท่ีท ากนัมากในจงัหวดัสมุทรสงคราม เกิดจากสาหร่าย ตะไคร่น ้ า และ
จุลินทรียบ์างชนิด จบัตวัลอยอยูบ่นผิวน ้าในนาเกลือ ในช่วงหยุดท านาเกลือ เม่ือถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงเขา้หนา้
ฝน เม่ือฝนตกขงันาเกลือ ท าใหน้ ้ ากร่อยหรือจืด ส่งผลใหส่ิ้งมีชีวิตเหล่านั้นเจริญดี เพ่ิมปริมาณมากข้ึน เม่ือ
หมดฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นาเกลือแหง้ จะเกิดเป็นแผ่นสีน ้าตาลด าแหง้แตกระแหงอยู่ในนา
เกลือ ถา้น าเอาไปแช่น ้าจะมีกล่ินเหมน็เหมือนสุนขัตาย ชาวบา้นจึงเรียกว่า “ดินหนงัหมา” ชาวนาเกลือได้
ลองน าเอาข้ีแดดนาเกลือไปใชป้ระโยชนท์างการเกษตรหลายดา้น เช่นใส่ทดแทนปุ๋ยอินทรีย ์หรือน าไปเป็น
ส่วนผสมของปุ๋ยอินทรียท์ั้งแบบปกติและอดัเมด็ ใชก้บัพืชผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั สวนปาลม์และสวน
มะพร้าว รวมถึงน าไปใช้ในการเป็นอาหารเสริมเล้ียงสัตว์ปีกและสัตวน์ ้ า เป็นตน้ เม่ือน าไปวิเคราะห์
คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี พบวา่ของข้ีแดดนาเกลือสามารถอุม้น ้าไดดี้ ท าใหโ้ครงสร้างดินร่วนซุย และ
มีธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชคือ ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.13 % และโพแทสเซียม 
(K2O) 2.0 % (สรณพงษ์ บวัโรย และคณะ, 2545)ศึกษาเก่ียวกบัการน าเอาข้ีแดดนาเกลือไปใชใ้นการ
ปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตขา้วอินทรีย ์

จากท่ีกล่าวมา ถึงแมจ้ะมีการน าข้ีแดดนาเกลือไปใชก้บัพืชหลายชนิด แต่ยงัไม่มีการน าข้ีแดดนา
เกลือไปใชก้บัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้ว เน่ืองจากข้ีแดดนาเกลือมีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลกั
และธาตุอาหารรองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของขา้ว โดยเฉพาะฟอสฟอรัสมีสมบติัช่วยในการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2528 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



แตกกอและพฒันาการของรากขา้ว ท าใหข้า้วสามารถน าธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินมาใชใ้นการเจริญเติบโตได้
ดี ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาการใชข้ี้แดดนาเกลือในการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินในการผลิตขา้วอินทรียอ์ย่างเป็นระบบโดยอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เขา้มาช่วยเพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจในการใชป้ระโยชน์จากข้ีแดดนาเกลือ เป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัของเหลือท้ิงจากการท านาเกลือ 
และเป็นการผลกัดนัการพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากข้ีแดดนาเกลือใหเ้กิดการยอมรับต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาปริมาณอินทรียวตัถุและคุณสมบติับางประการของดิน (ชุดดินสิงห์บุรี) ท่ีระดบัความลึก 
15 เซนติเมตรในการปลูกขา้วปทุมธานี 1 ในระบบนาขา้วอินทรีย ์

              2. ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ในระบบนาขา้วอินทรียใ์นวนัท่ี 30 
60 และ 90 เม่ือมีการใส่ข้ีแดดนาเกลือในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 

              3. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ในระบบนาขา้วอินทรีย ์เม่ือมี
การใส่ข้ีแดดนาเกลือในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 
 

วธิีการวจิยั 
 วสัดุและอุปกรณ์ 

1. ขา้วเจา้พนัธ์ุปทุมธานี 1 ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง และเป็นท่ีนิยมในการปลูกและ
บริโภค 

2. ข้ีแดดนาเกลือจากนาเกลือ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
3. ไมบ้รรทดัขนาดยาว 3 ฟุต  
4. เคร่ืองชัง่ทศนิยม 3 และ 4 ต าแหน่ง 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกบ็ตวัอยา่งดินและวิเคราะห์ดิน 

 
วิธีการ 

1. การเตรียมแปลงและแผนการทดลอง 
การทดลองท าในแปลงทดลองวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ต าบลม่วงหมู่ อ  าเภอ

เมือง จงัหวดัสิงห์บุรี เตรียมแปลงทดลองขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 16 แปลง ยกคนันาดิน
ขนาด กวา้ง 50 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร รอบแปลงทุกแปลง แผนการทดลองเป็นแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีตเมนต ์แต่ละทรีตเมนตมี์จ านวน 4 ซ ้ า 
หรือ 4 แปลง ท าการใส่ข้ีแดดนาเกลือตามปริมาณท่ีก าหนดก่อนการปักด า 15 วนั โดย ทรีตเมนตท่ี์ 1 เป็น
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แปลงควบคุมไม่มีการใส่ข้ีแดดนาเกลือ ทรีตเมนตท่ี์ 2 3 และ 4 ใส่ข้ีแดดนาเกลือในอตัรา 100 200 และ 300 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั  

2. การเตรียมตน้กลา้ การปักด า และดูแลรักษาตน้ขา้ว 
เตรียมตน้พนัธ์ุโดยวิธีการตกกลา้เทือก (Wet Seed Bed) โดยใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุ 125 กรัมต่อ

ตารางเมตร (100 กิโลกรัมต่อไร่) ก่อนการปักด าปล่อยน ้าเขา้นาท่ีความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร (พอท่วม
ฝ่ามือ) ยา้ยกลา้เม่ืออายุครบ 25 วนั น าไปปักด าในแปลงท่ีเตรียมไว ้ปักด ากอละ 3 ตน้ ทั้งหมด 104 กอ แต่
ละกอห่างกนัท่ีระยะความกวา้ง 25 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร เม่ือขา้วเขา้สู่ระยะตั้งทอ้ง (ตน้ขา้วมีอาย ุ
60 วนั) ท าการใหน้ ้าอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ขา้วออกรวง (ตน้ขา้วมีอายุ 90 วนั) หยุดการใหน้ ้ าก่อนการเก็บ
เก่ียว 30 วนั (ตน้ขา้วมีอายุ 120 วนั) มีอายุการก าจดัวชัพืชในแปลงนาท าโดยการถอนหลงัจากการปักด า 30 
วนั 

3. การเกบ็และเตรียมตวัอยา่งดินเพ่ือการวิเคราะห์ 
เก็บตวัอย่างชุดดินสิงห์บุรีก่อนท าแปลงทดลอง 1 คร้ัง และเก็บตวัอย่างดินจากแปลงทดลอง

จ านวน 4 คร้ัง คือ เม่ือตน้ขา้วมีอายุ 30 60 90 และ 120 วนั ตวัอย่างดินถูกเตรียมดว้ยวิธี Composite Sample   
โดยสุ่มดินจากในแต่ละแปลงย่อยท่ีความลึกชั้นไถพรวน 0 – 15 เซนติเมตร น ามาผึ่งในท่ีร่มใหแ้หง้ 3 – 4 
วนั   ต าเบาๆ ใหเ้มด็ดินแตก  น ามาร่อนผา่นตะแกรงท่ีมีขนาด 2 มิลลิเมตร   จากนั้นใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท 
ตวัอยา่งแปลงละ  1 กิโลกรัม เพ่ือน าไปวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและกายภาพต่อไป 

4. การวิเคราะห์สมบติัทางเคมี และกายภาพของข้ีแดดนาเกลือและดิน  
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช ้ pH meter สดัส่วนระหวา่งดินต่อน ้า 1:1   
- ค่าการน าไฟฟ้า โดยใช ้electrical conductivity meter สดัส่วนระหวา่งดินต่อน ้า 1:5   
- ปริมาณอินทรียวตัถุ โดยวิธี  Walkley  &  Black Titration    
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยวิธี Kjeldahl  
- ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โดยการสกดัดินดว้ยวิธี  Bray II  น ามา  Develop  สี

ดว้ย  Ascorbic  Acid  แลว้วดัหาค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง  Spectrophotometer 
- ปริมาณโพแทสเซียม  แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้โดยการสกดัดินดว้ย

สารละลาย 1 M  NH4OAc (pH =7) แลว้น าไปวดัหาค่าดว้ยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer 
(AAS) 

- ปริมาณจุลธาตุ เช่น เหล็ก  สังกะสี  แมงกานีส และทองแดง โดยการสกัดดินด้วย
สารละลาย  DTPA  (pH=7.3) แลว้น าไปวดัหาค่าดว้ยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 

5. การวดัการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้ว 
การวดัการเจริญเติบโตของตน้ขา้วท าโดยวดัส่วนสูงและนบัจ านวนการแตกกอของตน้ขา้ว ท่ี

มีอาย ุ30 60 และ 90 วนั และการวดัผลผลิตขา้วท าโดยเก็บเก่ียวรวงขา้วเปลือกของขา้วท่ีอายุ 120 วนั น าไป
นวด คดัแยกเมลด็ดี แลว้ชัง่น ้าหนกัขา้วเปลือก และปรับเป็นน ้าหนกัท่ีความช้ืนมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต ์
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6. การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มลู โดยใช ้ANOVA และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ระหวา่ง Treatment โดยใช ้LSD ส่วนขอ้มลูจ านวนตน้ต่อกอใชก้ารทดสอบแบบ Chi-square 
 

 ผล/ สรุปผลการวจิยั 
สมบติัทางเคมีของชุดดินสิงห์บุรีท่ีน ามาท าการทดลองและข้ีแดดนาเกลือ แสดงดงัตารางท่ี  1 

และ 2 ตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์ตามหลกัปฐพีวิทยา ไดว้่า ชุดดินน้ีมีความเป็นด่างเลก็นอ้ย แต่ดินเร่ิม
มีการสะสมของเกลือ ซ่ึงดงัจะเห็นไดจ้ากค่าการน าไฟฟ้าท่ีมีค่าสูง บ่งบอกถึงปริมาณประจุเกลือจ านวนมาก
ท่ีละลายอยูใ่นดิน มีปริมาณอินทรียวตัถุและไนโตรเจนต ่า จ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมกั มีปริมาณโพแทสเซียมต ่า แต่มีปริมาณฟอสฟอรัส และธาตุอาหารรองค่อนข้างสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลลกัษณะและสมบติัของชุดดินของกรมพฒันาท่ีดิน (ม.ป.ป.) พบว่า ดินมีอินทรียวตัถุ
และโพแทสเซียมในระดบัท่ีต ่าลง และมีฟอสฟอรัสในระดบัท่ีสูงข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบดินกบัข้ีแดดนาเกลือ 
จะเห็นไดว้่า ข้ีแดดนาเกลือมีความเป็นด่างท่ีสูงกว่า แต่มีค่าการน าไฟฟ้าต ่ากว่า และโดยรวมมีปริมาณ
อินทรียวตัถุ และธาตุอาหารสูงกว่าชุดดินสิงห์บุรี อย่างไรก็ตาม อินทรียวตัถุในข้ีแดดนาเกลือยงัมีการย่อย
สลายไม่สมบูรณ์ และมีค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต ่า อยู่ในช่วง 10-25 ซ่ึงจดัว่าเป็นอินทรียวตัถุท่ี
แปรรูปชา้  (สุนทรี ยิ่งชชัวาลย,์ 2554) 
 

ตารางที่ 1 สมบัตทิางเคมขีองชุดดนิสิงห์บุรี  

สมบัตทิางเคม ี พารามเิตอร์ (หน่วย) ค่าวเิคราะห์ 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง  pH 7.54 
ค่าการน าไฟฟ้า   EC (S/cm) 953 
ปริมาณอินทรียวตัถ ุ  Organic matter (%)   1.24 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์  Available P (ppm) 35.9 
ไนโตรเจน                 Total N (%) 0.62 
โพแทสเซียม   K (ppm) 49.8 
แคลเซียม   Ca (ppm ) 2346 
แมกนีเซียม   Mg (ppm) 282 
เหลก็   Fe (ppm ) 24.4 
แมงกานีส  Mn (ppm) 28.1 
สงักะสี Zn (ppm) 3.89 
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ตารางที่ 2 สมบัตทิางเคมขีองขีแ้ดดนาเกลอื 

 
เม่ือใส่ข้ีแดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขา้ว พบว่าท าใหดิ้นเร่ิมตน้มีความเป็นด่างเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย มี

ค่าการน าไฟฟ้า อินทรียวตัถุและแร่ธาตุต่างๆในดินเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงควบคุม และมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณการใส่ลงดินมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี อตัราการใส่ 200 กิโลกรัมต่อไร่ข้ึน

ไป ดังแสดงในรูปท่ี 1-4 อินทรียวตัถุและแร่ธาตุท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นข้าวใช้ในการ

เจริญเติบโต ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการลดลงของปริมาณสารเหล่าน้ีในดินเม่ืออายุตน้ขา้วเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการเจริญเติบโตของตน้ขา้วในลกัษณะของการเพ่ิมข้ึนของจ านวนกอและความสูงของตน้ ดงัแสดงใน

รูปท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั ซ่ึงอาจสรุปไดว้่า ข้ีแดดนาเกลือสามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได ้

สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ทางการเกษตรของชาวนาเกลือ ต าบลบางแกว้ จงัหวดัสมุทรสงคราม (สรณพงษ ์บวั

โรย และคณะ, 2545) และสามารถเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารพืชท่ีดีแก่พืชเศรษฐกิจจ าพวกขา้วภายใตก้ารจดั

การเกษตรระบบอินทรียไ์ด ้และอาจใชข้ี้แดดนาเกลือในอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนไป ในการปลูกขา้ว

พนัธ์ุปทุมธานี 1 เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดินและธาตุอาหารรองเพ่ือใชใ้นการเพ่ิมผลผลิต 

 

 

สมบัตทิางเคม ี พารามเิตอร์ (หน่วย) ค่าวเิคราะห์ 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง pH 8.20 
ค่าการน าไฟฟ้า  EC (dS/m) 13.96 
โซเดียม  Na (%) 0.21 
ปริมาณอินทรียวตัถ ุ Organic matter (%) 30.32 
ปริมาณอินทรียค์าร์บอน  Organic carbon (%) 15.16 
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน C/N ratio 11.39 
ความช้ืนโดยน ้ าหนกั  Moisture (%) 10.15 
การยอ่ยสลายของปุ๋ยอินทรีย ์ Germination Index ไม่สมบูรณ์ (63.29 %) 
ไนโตรเจนทั้งหมด  Total N (%) 1.33 
ฟอสเฟตทั้งหมด  Total P2O5 (%) 0.23 
โพแทสเซียมทั้งหมด  Total K2O (%) 1.24 
แคลเซียมทั้งหมด  Total Ca (%) 3.54 
แมกนีเซียมทั้งหมด  Total Mg (%) 4.25 
โบรอนทั้งหมด Total B (%) 0.0095 
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รูปที่ 1 ค่าการน าไฟฟ้าของดนิในช่วงการปลูกข้าว 

 

 
 

รูปที่ 2 ปริมาณอนิทรียวตัถุในดนิในช่วงการปลูกข้าว 
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รูปที่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดนิในช่วงการปลูกข้าว 

 

 
 

รูปที่ 4 ปริมาณแคลเซียมในดนิในช่วงการปลูกข้าว 
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รูปที่ 5 การแตกกอของข้าวหลงัการปักด า 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสูงของต้นข้าวหลังจากการปักด า 
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รูปที่ 7 ผลผลติข้าวในรูปข้าวเปลอืกหลงัการเกบ็เกีย่ว 

 

อภิปรายผล 
ข้ีแดดนาเกลือมีอินทรียวตัถุและแร่ธาตุในปริมาณมาก ถือเป็นของเหลือท้ิงท่ีสามารถน ามาเสริม

เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินได ้โดยกลไกการย่อยสลายของอินทรียวตัถุและการปลดปล่อยธาตุอาหาร

ของข้ีแดดนาเกลือ มีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของตน้ขา้ว ถึงแมก้ารย่อยสลาย

ของอินทรียวตัถุจะอยู่ในระดบัปานกลาง ยงัคงตอ้งผ่านการย่อยสลายต่อ เพ่ือให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถ

น าไปใชง้านได ้เน่ืองจากการท่ีเป็นวสัดุแปรรูปชา้ ซ่ึงดูไดจ้ากค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ีต ่ากว่า  

20 ท าให้สามารถคงสภาพอยู่ไดน้าน แต่มีปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนท่ีเพียงพอต่อการเป็นแหล่ง

อาหารจุลินทรียใ์นการย่อยสลายต่อ อีกทั้งมีการย่อยสลายมาบา้งแลว้ จึงเหมาะส าหรับใช้เพ่ิมความอุดม

สมบูรณ์ของดิน (สุนทรี ยิ่งชชัวาลย,์ 2554) จากสมบติัเฉพาะตวัน้ี ข้ีแดดนาเกลือน่าจะเป็นวสัดุท่ีเหมาะกบั

การท าปุ๋ยหมกัอีกดว้ย ถึงแมข้ี้แดดนาเกลือจะมีปริมาณไนโตรเจนท่ีมาก แต่อาจไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบท่ีตน้

ขา้วสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้และยงัจ าเป็นส าหรับใหจุ้ลินทรียใ์ชย้อ่ยสลาย ส่ิงน้ีอาจท าใหป้ริมาณการ

ใส่ข้ีแดดนาเกลือในดินไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ในรูปแบบของการขยายกอ และความสูง 

แต่อาจมีปริมาณโพแทสเซียมและแร่ธาตุรองท่ีอยูใ่นรูปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยูใ่นปริมาณมากกวา่ไนโตรเจน จึง

ช่วยเป็นแหล่งอาหารเสริมใหก้บัตน้ขา้วช่วงออกรวง ท าใหไ้ดผ้ลผลิตมากเม่ือเทียบกบัดินท่ีไม่ใส่ข้ีแดดนา
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จากรูปท่ี 3 และ 4 จะเห็นไดว้่าฟอสฟอรัสและแคลเซียมถูกดึงไปใชม้ากในช่วงตั้งแต่ตน้ขา้วตั้ง
ทอ้งจนถึงออกรวงพร้อมเกบ็เก่ียว ในกรณีของการใส่ข้ีแดดนาเกลือในปริมาณมากถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ผลใหป้ริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมมีปริมาณค่อนขา้งคงท่ีในดินตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตของ
ขา้วเม่ืออายมุากกวา่ 30 วนั ในระยะน้ี ตน้ขา้วยงัคงใชแ้ร่ธาตุเหล่าน้ีจากดินเช่นเดียวกบัในทรีตเมนตอ่ื์น แต่
ดินก็ไดรั้บแร่ธาตุเหล่าน้ีทดแทนในปริมาณมากจากข้ีแดดนาเกลือ ท าให้ท่ีดินในทรีตเมนต์น้ีมีความอุดม
สมบูรณ์มากกว่าทรีตเมนต์อ่ืน ถึงแมจ้ะไม่ส่งผลให้ลกัษณะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วแตกต่างจากทรีต
เมนต์อ่ืนอย่างมีนัยส าคญั แต่ส่งผลให้ผลผลิตในรูปขา้วเปลือกหลงัการเก็บเก่ียวมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัและมีค่าสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัทรีตเมนตอ่ื์น ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรขยายการศึกษาเน่ืองจากการใชข้ี้แดดนาเกลือเป็นวสัดุในการท าปุ๋ยหมกัและปุ๋ยอินทรีย ์การใช้

ข้ีแดดนาเกลือกบัขา้วพนัธ์ุอ่ืน พืชชนิดอ่ืน หรือในชุดดินต่างชนิดกนั  และเน่ืองจากข้ีแดดนาเกลือมี Na มาก 

ควรศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อดินในระยะยาวและควรเปรียบเทียบผลผลิตเพ่ือเทียบกบัปุ๋ยอินทรียช์นิดอ่ืนดว้ย 

เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัวสัดุเหลือจากการท านาเกลือ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
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การจําแนกเพศจากกระดูกหน้าแข้งและกระดูกปลายแขนในโครงกระดูกคนไทย 

Sex Determination of Tibia and Ulna in Thai Skeletons 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถใชใ้นการแยกเพศโดยใชก้ระดูกหนา้
แขง้ (Tibia) และ กระดูกปลายแขน (Ulna)  เน่ืองจากเป็นกระดูกท่ีมีความคงทน ต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ซ่ึงมีโอกาสแตกหกัเสียหาย ถูกทาํลาย ไดน้อ้ย  

 กระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และ กระดูกปลายแขน (Ulna)  ท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี ดว้ยความอนุเคราะห์
จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple random sampling) มีจาํนวน 52 ร่าง เพศชายจาํนวน 30 ร่าง และ เพศหญิงจาํนวน 22 ร่าง ในช่วง
อายุตั้งแต่  20-90 ปี โดยแบ่งเป็นกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) จาํนวน 7 จุดและกระดูกปลายแขน (Ulna)  

จาํนวน 6 จุด  นาํค่าท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางคณิตศาสตร์ (Discrimination analysis) ผลการวดักระดูก
หนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ของเพศชายและเพศหญิง พบวา่ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงมาตรฐาน (Standard deviation)  ของเพศชายมีค่าสูงกว่าเพศหญิงทุกส่วน และมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากผลวิจยัคร้ังน้ี พบว่าค่าความถูกตอ้งการแยกเพศท่ีดีท่ีสุดในเพศชาย 
คือจุด MTCLขา้งขวา 86.67%  และจุด Total length of Ulna ขา้งซา้ย 80% ส่วนในเพศหญิงพบว่าค่า
ความถูกตอ้งคือจุดจุด (DSBT) ขา้งขวาของกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) มีค่าสูงสุด 90.91%  และจุด Total 

length of  Ulna ทั้งขา้งซา้ยและขวาของกระดูกปลายแขน (Ulna) กบัจุด Minimum  Olecranon 

breadth ขา้งของกระดูกปลายแขน (Ulna) ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งเท่ากนั 86.36%  
  ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเลือกใชว๎ิเคราะห์คดีในกระบวนการทางนิติ
วทิยาศาสตร์ตอํไป 

  

 

ความสําคญั :นิติวิทยาศาสตร์; นิติมานุษยวิทยา; การจาํแนกเพศ; กระดูกหนา้แขง้; กระดูกปลายแขน 
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Abstract  

 The propose of this research was to present and  describe the reliable for sex 
determination recent Thai skeletons using tibia bones and ulna bones.  
 A sample of bones corresponding to a Thai skeletons deposited at the department 
of Anatomy, faculty of medicine Siriraj Hospital, Mahidol University was analyzed. The 
sample consists of 20 – 90 years old adult individuals 52  Thai skeletons (male = 30, 
female = 22). Researcher also analyzed the existence of significant differences between 
the mean of both sexes for each of variables analyzed, applying the t-test statistic and 
discriminant analysis procedure of the SPSS software. Not only we found that the mean 
and standard deviation of the tibia and ulna bones in male are more than female but also 
there were significantly different between male and female (P < 0.05) The results of this 
research found that the accuracy separated for the best in male is the MTCL right 86.67% 
and the Total length of Ulna left 80% of female found that the accuracy is spot (DSBT) 
right. Tibia has the highest value 90.91% and the Total length of Ulna both the left and 
right Ulna with the Minimum Olecranon breadth side of the Ulna, which has an accuracy 
equal 86.36. % 

The result suggest that tibia and ulna are the one choice that can be used for sex 
determination in forensic indentifications.  

บทนํา 

 นิติมานุษยวิทยา (forensic anthropology) เป็นส่วนหน่ึงของงานนิติวิทยาศาสตร์ซ่ึงไดใ้ชอ้งค์
ความรู้ทางดา้นกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) มาบูรณาการให้เขา้ความรู้ทางดา้นนิติเวชศาสตร์ ( forensic 

medicine) เพื่อใชใ้นการพิสูจน์บุคคลกรณีพบโครงกระดูก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถ
เป็นประโยชน์ในการคล่ีคลายคดีต่างๆ ในกระบวนการยติุธรรม  โดยเฉพาะดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคคล
จากโครงกระดูก นาํมาใชใ้นกรณีสภาพศพไม่สามารถระบุตวัตน เพศ หรือ อายุ  ได ้เช่น ศพท่ีถูกทาํลายเกิด
จากตวับุคคคลหรือจากธรรมชาติทาํให้ใบหนา้เละ ถูกชาํแหละ หัน่ ตดั แยกช้ินส่วน ท้ิง ศพท่ีถูกดเผาไหมจ้น
เกรียม ศพท่ีถูกท้ิงลงในแม่นํ้าลาํคลอง หรือถูกฝังท้ิงไวจ้นเน่า เป่ือย ยอ่ยสลายเหลือแต่เพียงโครงกระดูกเท่านั้น 
 อยา่งไรก็ตามไดมี้การศึกษาหลกัฐานท่ีพบจากศพ เช่น โครงกระดูกสามารถนาํมาระบุเพศไดแ้ละบ่ง
บอกเพศจากโครงกระดูก นบัไดว้่ามีความน่าเชือถืออีกวิธีหน่ึงโดยสามารถระบุเพศจากกระดูกโดยการดูดว้ย
ตาเปล่า (ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน 2551: 25-34) โดยทัว่ไปแลว้กระดูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับระเพศคือ กระดูกเชิง
กราน (Pelvis) (P.A.Barrio 2007:1)  จากเหตุการณ์หลายๆ คดีมกัจะพบว่าช้ินส่วนต่างๆ ของร่างกายแยก
ส่วนออกจากกนัมกัจะไม่พบครบทุกส่วนซ่ึงอาจกระจดักระจายไปในแต่ละท่ี ซ่ึงทาํให้ผุว้ิจยัมีความสนใจใน
การศึกษากระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna)  ซ่ึงเป็นกระดูกยาว (Long bone) เป็น
ช้ินส่วนท่ีมีความคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม มีขนาดใหญ่และสามารถพบในสถานท่ีเกิดเหตุไดบ่้อยคร้ัง ประกอบ
กบัในต่างประเทศมีผลงานตีพิมพ์เก่ียวกบัการศึกษาการจาํแนกเพศและการประเมินความสูง จากผลการ
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ทดลองนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละงานวิจยั ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางนิติวิทยาศาสตร์
ใหง่้ายต่อการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยติุธรรมต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน  (Ulna) ระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง 

2. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความน่าเช่ือถือในการระบุเพศจากกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลาย
แขน  (Ulna)  

วธีิการวจิัย 
1. เก็บขอ้มูลจากโครงกระดูกตวัอย่างจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลยัมหิดล เพศชาย จาํนวน  30 ร่าง   เพศหญิงจาํนวน 22 ร่าง ในช่วงอาย ุ20-90 ปี ท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่มีรอยโรค หรือความผดิปกติใด ๆ 

2. นาํกระดูกมาจดบนัทึกรหสัเบอร์ของกระดูกท่ีจะทาํการวดั ซ่ึงจะตอ้งนาํมาใชใ้นการสืบคน้ 
ประวติัของอาจารยใ์หญ่ภายหลงั 

3. ทาํการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia)  จาํนวน 7  ตาํแหน่ง และ กระดูกปลายแขน (Ulna)  จาํนวน  6 
ตาํแหน่ง  โดยการวดัตาํแหน่งละ 3 คร้ัง ใชห้น่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)  แลว้หาค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 

กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) 

1. Total length of tibia คือ การวดัความยาวจากขอบบนสุดของ Intercondylar eminence ถึง
จุดตํ่าสุดของ medial malleolus เป็นมิลลิเมตร  

2. Proximal breadth (PXBT)  คือ การวดัความกวา้งมากท่ีสุดดา้นบนกระดูกหนา้แขง้จากจุด 
medial condyles  ถึงจุด  lateral  condyles  ดว้ย sliding caliper เป็นมิลลิเมตร   

3. Length of superior lateral articular facet (LTCL) คือ การวดัความยาวมากท่ีสุดบน
บริเวณขอ้ต่อดา้นขา้งของกระดูกหนา้แขง้จากจุดดา้นหนา้ถึงจุดดา้นหลงั  

4. Breadth of superior lateral articular facet (LTCB) คือ การวดัความกวา้งบนบริเวณขอ้
ต่อของกระดูกหน้าแขง้ ระยะทางจากจุด medial ถึงจุด lateral ท่ีตาํแหน่งบริเวณ lateral 
condyle   

5. Length of superior medial articular facet (MTCL) คือ การวดัความยาวมากท่ีสุดบน
บริเวณขอ้ต่อดา้นในของกระดูกหนา้แขง้จากจุดดา้นหนา้ถึงจุดดา้นหลงั 
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6. Breadth of superior medial articular facet (MTCB) คือ การวดัความกวา้งบนบริเวณ
ขอ้ต่อของกระดูกหนา้แขง้ ระยะทางจากจุด  medial ถึง จุด lateral ท่ีตาํแหน่งบริเวณ medial 
condyle   

7. Distal breadth (DSBT) คือ การวดัความกวา้งมากท่ีสุดจากจุด medial malleolus ถึงจุด 
fibular notch  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1    แสดงตาํแหน่งการวดักระดูก Tibia  ตาํแหน่ง Total length 

รูปภาพท่ี 2   แสดงตาํแหน่งการวดักระดูก Tibia ตาํแหน่ง PXBT 

รูปภาพท่ี3   แสดงตาํแหน่งการวดักระดูก Tibia  ตาํแหน่ง DSBT 
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กระดูกหน้าปลายแขน (Ulna) 

1. Total length of ulna  คือ การวดัความยาวจากขอบบนสุดของ olecranon process ถึงจุด
ตํ่าสุดของ  styloid  process เป็นมิลลิเมตร 

2. Olecranon breadth  คือ การวดัความกวา้งมากท่ีสุด จากระยะทางจุด medial ถึงจุด lateral 
โดยผา่นตาํแหน่ง olecranon ดว้ย sliding caliper เป็นมิลลิเมตร 

3. Minimum olecranon  breadth คือ การวดัความกวา้งนอ้ยท่ีสุด จากระยะทางจุด medial ถึง
จุด lateral โดยผา่นตาํแหน่ง olecranon   

4. Height of olecranon  คือ การวดัความสูงจากตาํแหน่งก่ึงกลางของ olecranon  ถึงจุด
ก่ึงกลางของ coronoid process  

5. Maximum mid-shaft diameter คือการวดัเส้นผา่สูงกลางสูงสุดท่ีระดบัก่ึงกลางของ  shaft  
of  the ulna 

6. Minimum circumference of the ulna  คือ การวดัเส้นรอบวงนอ้ยท่ีสุดของตาํแหน่งบริเวณ 
distal end โดยใชเ้ส้นดา้ยวดัแลว้นาํทาบบนไมบ้รรทดั หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

7.            
           
           
           
           
          
  
รูปภาพท่ี 5  แสดงตาํแหน่งการวดักระดูกปลายแขน (Ulna) 

1

6 5
3

4 2

LTCB

LTCL MTCL

MTCB

รูปภาพท่ี 4  แสดงตาํแหน่งการวดักระดูกหนา้แขง้  (Tibia)                             
ตาํแหน่ง  superior articular facet LTCT, LTCB, MTCL, และ LTCB 
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4. หลงัทาํการวดักระดูกทั้งหมด จดบนัทึกขอ้มูล แลว้นาํมาสืบคน้จากสมุดประวติัอาจารยใ์หญ่ เพื่อ
บนัทึก เพศ และอาย ุท่ีแทจ้ริง  

5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS  ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การจาํแนก 
(Discriminant analysis) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของแต่ละจุดในกระดูกหน้าแขง้               
(Tibia)  และกระดูกปลายแขน (Ulna) ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงในการจาํแนกเพศ 

ผลและสรุปผลการวจิัย               
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขนาดกระดูก Tibia และ Ulna จาํแนกตามเพศ และขา้ง   

 
ช้ินกระดูก 

 
เพศ 

กระดูกข้างซ้าย กระดูกข้างขวา 

M SD M SD 

Tibia 
Total length of Tibia หญิง 346.90 20.23 348.15 19.92 

ชาย 367.43 21.49 367.74 21.53 

Proximal breadth (PXBT) หญิง 67.36 4.90 67.27 4.68 
ชาย 72.78 5.29 72.40 4.63 

Length of superior lateral articular facet 
(LTCL) 

หญิง 36.62 2.80 36.91 2.84 
ชาย 39.76 3.07 39.46 2.86 

Breadth of superior lateral articular facet 
(LTCB) 

หญิง 28.94 2.01 29.24 1.61 
ชาย 32.77 2.99 32.60 2.77 

Length of superior medial articular facet 
(MTCL) 

หญิง 40.25 3.06 40.49 2.81 
ชาย 45.20 4.11 46.01 3.17 

Breadth of superior medial articular facet 
(MTCB) 

หญิง 27.64 3.41 28.50 3.19 
ชาย 32.26 3.27 32.07 2.88 

Distal breadth (DSBT) หญิง  42.31  2.75 42.21 2.46 
ชาย  48.36  4.41 48.56 3.93 

Ulna 
Total length of Ulna หญิง  240.01 16.35 240.94 15.45 

ชาย 262.56 18.25 263.54 16.92 

Olecranon breadth หญิง 20.35 2.16 20.33 2.34 
ชาย 23.46 2.93 23.92 2.61 

Minimum  Olecranon breadth หญิง 16.07 1.58 16.33 1.74 
ชาย 18.71 2.23 19.06 2.16 

Height of olecranon หญิง 22.18 2.06 22.03 2.09 
ชาย 24.00 2.94 23.81 2.90 

Maximum mid-shaft diameter หญิง 13.76 1.37 13.75 1.45 
ชาย 15.94 2.00 16.14 1.61 

Minimum circumference of the Ulna หญิง 29.97 3.94 30.20 3.68 
ชาย 34.15 3.38 34.42 3.16 
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จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า จากตารางดงักล่าวนั้น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานจากการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน(Ulna) ในเพศชายมีค่าสูงกวา่ในเพศหญิง   

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกต่างในกระดูกหนา้แขง้ (Tibia )และกระดูกปลายแขน (Ulna) ขา้งซา้ยและขา้ง
ขวาของเพศชาย 
 

ตาํแหน่งในการวดั           t P-value 
Tibia 

 - Total length of Tibia -0.80 0.430 
 - Proximal breadth (PXBT) 1.17 0.252 
 - Length of superior lateral articular facet (LTCL) 1.03 0.313 
 - Breadth of superior lateral articular facet (LTCB) 0.53 0.602 
 - Length of superior medial articular facet (MTCL) -1.63 0.114 
 - Breadth of superior medial articular facet (MTCB) 0.54 0.591 
 - Distal breadth (DSBT) -0.86 0.397 
Ulna 

 - Total length of Ulna -1.38 0.178 
 - Olecranon breadth -1.19 0.243 
 - Minimum  Olecranon breadth -1.58 0.126 
 - Height of olecranon 1.28 0.212 
 - Maximum mid-shaft diameter -1.07 0.295 
 - Minimum circumference of the ulna -1.69 0.102 
 

จากตารางท่ี 2 การนาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าความแตกต่างของตวัแปร ในเพศชายโดยเปรียบเทียบ
กระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) เป็นคู่ในรายเดียวกนั พบวา่ค่าท่ีไดใ้นกระดูก Tibia และ 
Ulna ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกต่าง ในการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia)  และกระดูกปลายแขน (Ulna) ขา้งซา้ย

และขา้งขวาของเพศหญิง โดยหาค่า t และค่า P-value  

ตาํแหน่งในการวดั t P-value 
Tibia 

 - Total length of Tibia -1.51 0.146 
 - Proximal breadth (PXBT) 0.34 0.738 
 - Length of superior lateral articular facet (LTCL) -1.28 0.213 
 - Breadth of superior lateral articular facet (LTCB) -1.35 0.192 
 - Length of superior medial articular facet (MTCL) -0.84 0.413 
 - Breadth of superior medial articular facet (MTCB) -2.72 0.013* 
 - Distal breadth (DSBT) 0.30 0.765 
Ulna   
 - Total length of Ulna -1.95 0.064 
 - Olecranon breadth 0.06 0.953 
 - Minimum  Olecranon breadth -1.87 0.075 
 - Height of olecranon 0.66 0.516 
 - Maximum mid-shaft diameter 0.04 0.970 
 - Minimum circumference of the ulna   -0.90 0.378 

 
จากตารางท่ี 3 การนาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าความแตกต่างของตวัแปร ในเพศหญิงโดย

เปรียบเทียบกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ดา้นซา้ยและดา้นขวา เป็นคู่ในราย
เดียวกนั พบว่าค่าท่ีไดใ้นกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ทั้งหมดไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ในส่วนของ Breadth of superior medial 
articular facet (MTCB) ในกระดูก Tibia ท่ีมีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกต่างในกระดูกหนา้แขง้ (Tibia)  และกระดูกปลายแขน (Ulna) ขา้งซา้ยและขา้ง
ขวาของเพศชายและหญิง (Independent sample t-test) 

ตาํแหน่งในการวดั ขา้ง t P-value 
Tibia  
Total length of Tibia ซา้ย 3.49 0.001 
 ขวา 3.34 0.002 
Proximal breadth (PXBT) ซา้ย 3.76 0.000 
 ขวา 3.93 0.000 
Length of superior lateral articular facet (LTCL) ซา้ย 3.78 0.000 
 ขวา 3.19 0.002 
Breadth of superior lateral articular facet (LTCB) ซา้ย 5.20 0.000 
 ขวา 5.08 0.000 
Lengh of superior medial articular facet (MTCL) ซา้ย 4.76 0.000 
 ขวา 6.49 0.000 
Breadth of superior medial articular facet (MTCB) ซา้ย 4.95 0.000 
 ขวา 4.23 0.000 
Distal breadth (DSBT) ซา้ย 5.67 0.000 
 ขวา 6.67 0.000 
Ulna  
Total length of Ulna ซา้ย 4.60 0.000 
 ขวา 4.93 0.000 
Olecranon breadth ซา้ย 4.21 0.000 
 ขวา 5.12 0.000 
Minimum  Olecranon breadth ซา้ย 4.76 0.000 
 ขวา 4.89 0.000 
Height of olecranon ซา้ย 2.48 0.016 
 ขวา 2.45 0.018 
Maximum mid-shaft diameter ซา้ย 4.39 0.000 
 ขวา 5.49 0.000 
Minimum circumference of the ulna ซา้ย 4.11 0.000 
  ขวา 4.44 0.000 

จากตารางท่ี 4  พบวา่เพศชายและเพศหญิง มีขนาดของกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลาย
แขน  (Ulna) ทุกส่วนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 5 วิเคราะห์หาค่าการจาํแนกของตวัแปรและค่าความน่าเช่ือถือในการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia) 
และกระดูกปลายแขน (Ulna) ในเพศชายและเพศหญิง 

ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการวดั ขา้ง เพศ การทาํนาย รวม ค่าความ
น่าเช่ือถือ (%) 

ค่าความน่าเช่ือถือใน
ภาพรวม (%) 

ชาย หญิง 
Tibia 

Total length of Tibia 
L ชาย 23 7 30 76.67 76.92 

 
หญิง 5 17 22 77.27 

 
R ชาย 23 7 30 76.67 75.00 

 
หญิง 6 16 22 72.73 

Proximal breadth 
(PXBT) L ชาย 21 9 30 70.00 73.08 
 

หญิง 5 17 22 77.27 
 

R ชาย 23 7 30 76.67 73.08 
 

หญิง 7 15 22 68.18 
Length of superior 
lateral articular facet 
(LTCL) 

L ชาย 21 9 30 70.00 73.08 

หญิง 5 17 22 77.27 
 

R ชาย 22 8 30 73.33 75.00 
 

หญิง 5 17 22 77.27 
Breadth of superior 
lateral articular facet 
(LTCB) 

L ชาย 23 7 30 76.67 80.77 

หญิง 3 19 22 86.36 
 

R ชาย 22 8 30 73.33 78.85 
 หญิง 3 19 22 86.36 
Leigh of superior 
medial articular facet 
(MTCL) 

L ชาย 23 7 30 76.67 76.92 
หญิง 5 17 22 77.27 

 
R ชาย 26 4 30 86.67 86.54 

 หญิง 3 19 22 86.36 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการวดั ขา้ง เพศ การทาํนาย รวม ค่าความ
น่าเช่ือถือ (%) 

ค่าความน่าเช่ือถือใน
ภาพรวม (%) 

ชาย หญิง 
Tibia (ต่อ) 

Breadth of superior 
medial articular facet 
(MTCB) 

L ชาย 22 8 30 73.33 71.15 
หญิง 7 15 22 68.18 

 
R ชาย 23 7 30 76.67 76.92 

 หญิง 5 17 22 77.27 
Distal breadth (DSBT) 

L ชาย 24 6 30 80.00 80.77 
 หญิง 4 18 22 81.82 
 

R ชาย 24 6 30 80.00 84.62 
 หญิง 2 20 22 90.91 
Ulna 

Total length of Ulna 
L ชาย 24 6 30 80.00 82.69 

 หญิง 3 19 22 86.36 
 

R ชาย 23 7 30 76.67 80.77 
 หญิง 3 19 22 86.36 
Olecranon breadth 

L ชาย 23 7 30 76.67 75.00 
 หญิง 6 16 22 72.73 
 

R ชาย 23 7 30 76.67 76.92 
 หญิง 5 17 22 77.27 
 
Minimum  Olecranon 
breadth 

 
L ชาย 22 8 30 73.33 78.85 

หญิง 3 19 22 86.36 
 

R ชาย 22 8 30 73.33 75.00 
 หญิง 5 17 22 77.27 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการวดั ขา้ง เพศ การทาํนาย รวม ค่าความ
น่าเช่ือถือ (%) 

ค่าความน่าเช่ือถือใน
ภาพรวม (%) ชาย หญิง 

 
 
Minimum  Olecranon 
breadth 

 
 
L ชาย 22 8 30 73.33 78.85 

หญิง 3 19 22 86.36 
 

R ชาย 22 8 30 73.33 75.00 
 หญิง 5 17 22 77.27 
Height of olecranon 

L ชาย 19 11 30 63.33 65.38 
 หญิง 7 15 22 68.18 
 

R ชาย 17 13 30 56.67 61.54 
 หญิง 7 15 22 68.18 
Maximum mid-shaft 
diameter L ชาย 22 8 30 73.33 78.85 

หญิง 3 19 22 86.36 
 

R ชาย 22 8 30 73.33 78.85 
 หญิง 3 19 22 86.36 
Minimum 
circumference of the 
ulna 

L ชาย 21 9 30 70.00 73.08 
หญิง 5 17 22 77.27 

 
R ชาย 23 7 30 76.67 76.92 

  หญิง 5 17 22 77.27 

 
จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้่าค่าโดยภาพรวมท่ีสามารถจาํแนกเพศไดม้ากท่ีสุด คือ ค่าการวดัท่ี  

Length of superior medial articular facet (MTCL) ขา้งขวาของ Tibia ซ่ึงใหค่้าความน่าเช่ือถือจากการ
วดัในภาพรวมถึง 86.54 % และค่ารองลงมาคือจุด Distal breadth (DSBT) ขา้งขวาของ Tibia ซ่ึงใหค่้า
ความน่าเช่ือถือจากการวดัในภาพรวมถึง 84.62 %  และ Total length of Ulna ขา้งซา้ยของ Ulna ซ่ึงให้
ค่าความน่าเช่ือถือจากการวดั 82.69 %  
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งในการแยกเพศชายและเพศหญิง โดยค่าคดักรองท่ีคานวณไดใ้นการวดั
จากกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) 

ตาํแหน่งของการวดั ขา้ง Discriminant Values 
(mm.) 

การวเิคราะห์จาํแนก 
เพศชาย (%) เพศหญิง (%) 

Tibia     
Total length of Tibia ซา้ย ชาย>357.17หญิง 76.67 77.27 
 ขวา ชาย>357.95หญิง 76.67 72.73 
Proximal breadth (PXBT) ซา้ย ชาย>70.07หญิง 70.00 77.27 
 ขวา ชาย>69.83หญิง 76.67 68.18 
Length of superior lateral articular 
facet (LTCL) 

ซา้ย ชาย>38.19หญิง 70.00 77.27 
ขวา ชาย>38.19หญิง 73.33 77.27 

Breadth of superior lateral articular 
facet (LTCB) 

ซา้ย ชาย>30.85หญิง 76.67 86.36 
ขวา ชาย>30.92หญิง 73.33 86.36 

Length of superior medial articular 
facet (MTCL) 

ซา้ย ชาย>42.72หญิง 76.67 77.27 
ขวา ชาย>43.25หญิง 86.67 86.36 

Breadth of superior medial articular 
facet (MTCB) 

ซา้ย ชาย>29.95หญิง 73.33 68.18 
ขวา ชาย>30.29หญิง 76.67 77.27 

Distal breadth (DSBT) ซา้ย ชาย>45.34หญิง 80.00 81.82 
 ขวา ชาย>45.39หญิง 80.00 90.91 
Ulna     
Total length of Ulna ซา้ย ชาย>251.29หญิง 80.00 86.36 
 ขวา ชาย>252.24หญิง 76.67 86.36 
Olecranon breadth ซา้ย ชาย>21.90หญิง 76.67 72.73 
 ขวา ชาย>22.13หญิง 76.67 77.27 
Minimum  Olecranon breadth ซา้ย ชาย>17.39หญิง 73.33 86.36 
 ขวา ชาย>17.70หญิง 73.33 77.27 
Height of olecranon ซา้ย ชาย>23.09หญิง 63.33 68.18 
 ขวา ชาย>22.92หญิง 56.67 68.18 
Maximum mid-shaft diameter ซา้ย ชาย>14.85หญิง 73.33 86.36 
 ขวา ชาย>14.95หญิง 73.33 86.36 
Minimum circumference of the ulna ซา้ย ชาย>32.06หญิง 70.00 77.27 
  ขวา ชาย>32.31หญิง 76.67 77.27 
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  จากตารางท่ี 6  พบว่า ค่าความถูกตอ้งในเพศชาย  จุด MTCL ขา้งขวาของกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) 
มีค่าสูงสุด 86.67% และจุด Total length of  Ulna ขา้งซา้ยของกระดูกปลายแขน (Ulna) ค่าสูงสุด 80.00% 
ส่วนในเพศหญิง พบว่าค่ามความถูกตอ้ง จุด (DSBT) ขา้งขวาของกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) มีค่าสูงสุด
90.91%  และจุด Total length of  Ulna ทั้งขา้งซ้ายและขวาของกระดูกปลายแขน (Ulna) กบัจุด 
Minimum  Olecranon breadth ขา้งของกระดูกปลายแขน (Ulna) ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งเท่ากนั 86.36% 

สรุปและอภปิลายผลการทดลอง 

 จากการรวบรวมกระดูกจากร่างอาจารยใ์หญ่ท่ีภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ระหว่างท่ีนาํมาทาํการวดัผูว้ิจยัไม่ทราบเพศของโครงกระดูกตวัอยา่งแต่ละร่าง
มาก่อน เพ่ือจาํลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับกระบวนการสืบสวน
สอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ( simple random sampling) ภายหลงัจาก
ทาํการวดัเสร็จ จึงนาํมาทาํการสืบคน้ประวติัโครงกระดูกตวัอยา่งเพ่ือดูเพศ อาย ุและขอ้มูลต่างๆท่ีสาํคญั ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้ง พบว่า 52 ร่าง เป็นชาย 30 ร่าง และหญิง 22 ร่าง ในช่วงอาย ุ 20 – 90 ปี จากผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ขา้งซา้ยและขา้งขวาในเพศชาย 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P-value = 0.05)  และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวดั
กระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ขา้งซา้ยและขา้งขวาในเพศหญิง ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P-value = 0.05)  ยกเวน้ท่ีจุด MTCB  ในกระดูกหนา้แขง้ (Tibia) มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P-value = 0.013) ซ่ึงความแตกต่างจากจุดน้ีนอ้ยมาก ซ่ึงคาดว่า
มาจากความถนดัของส่วนบุคคลในการทาํกิจกรรมต่างๆ ตามอาชีพซ่ึงลว้นมีความแตกต่างกนั  และจากการ
วิเคราะห์น้ีทาํให้ยืนยนัไดว้่ากระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ท่ีนาํมาศึกษานั้นเป็น
ของคน ๆ เดียวกนัจริง เม่ือทราบผลว่ากระดูกท่ีนาํมาศึกษานั้นมาจากคน ๆ เดียวกนัแลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํมาทาํการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงเพ่ือวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกนัในทางสถิติหรือไม่ ดงัแสดงไวแ้ลว้ในตารางท่ี 1 พบว่าโดยค่าเฉล่ีย
แลว้ส่วนใหญ่กระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ในเพศชายมีค่าเฉล่ียของการวดัท่ีสูง
กว่าของเพศหญิงซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษากระดูกหนา้แขง้ (Tibia) ของ (K. Chibba and Bidmos 

2006)  และ การศึกษากระดูกปลายแขน (Ulna) ของ (I.L.O. Barrier and Abbe 2008) ในแอฟริกาใต ้
 กระดูกแต่ละช้ินมีความแม่นยาํในการระบุเพศไดแ้ตกต่างกนั (ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน 2551 : 25) ทั้งน้ี
ลกัษณะของกระดูกยงัข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละบุคคล ทกัษะ การทาํงาน (Bario 2006 : 3) ซ่ึงพบว่าผูห้ญิง
จะทาํงานท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัเลก็ค่อนขา้งมาก (fine motor movement)  ตลอดจนอาย ุ
ส่วนสูง นํ้าหนกั และภาวะทางโภชนาการ กมี็ส่วนสาํคญั  
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ปัญหาทีพ่บในการวจิัย  
 1.  ประวติัของโครงกระดูกตวัอย่างท่ีนาํมาศึกษา สืบคน้ค่อนขา้งยาก โดยเก็บไวใ้นสมุด ไม่มีการ
จดัทาํฐานขอ้มูล ในบางรายพบวา่ขอ้มูลไดสู้ญหายไปแลว้จึงไม่สามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัได ้ 
 2.  โครงกระดูกตวัอยา่งบางร่าง เหลือกระดูกปลายแขน (Ulna) แค่ขา้งเดียว หรือสภาพไม่สมบูรณ์ 
เช่น จุดเกาะท่ีใชอ้า้งอิงในการวดัสึกกร่อน ขาด หาย ไปทาํใหท้าํการวดัไม่ได ้ 

  ข้อเสนอแนะ  
 1. ยอ้นกลบัไปวดักระดูกหนา้แขง้ (Tibia) และกระดูกปลายแขน (Ulna) ใหม่ เพื่อดูว่าค่าการ
จาํแนกเพศท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีวา่เป็นจริงโดยการสุ่มจากโครงกระดูกตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 20 ร่าง 
   2.  ควรมีการนาํองคป์ระกอบอ่ืนๆ  มาพิจารณาร่วมดว้ย  เช่น การหาปริมาตร  นํ้ าหนกั ความ
หนาแน่น เป็นตน้          
 3. ควรกาํหนดตวัแปรอ่ืนๆ  เช่น อาชีพเดียวกนั นํ้าหนกั ส่วนสูงใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ี
แม่นยาํและละเอียดมากยิง่ข้ึน         
 4. ควรทาํการศึกษาโดยเอาลกัษณะชาติพนัธ์ุ มาร่วมในการศึกษา อาจพบลกัษณะท่ีแตกต่างออกไป  
 หากมีผูน้าํเร่ืองน้ีมาศึกษาวิจยัในอนาคต ควรทาํการศึกษากระดูกส่วนอ่ืนเพ่ือใชใ้นการจาํแนกเพศ 
เช่นกระดูกเชิงกราน เพ่ือยืนยนัลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแต่ละเพศอย่างแม่นมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชน์มากข้ึนงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์มากข้ึนต่องานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
 In this study, the previously developed Enzyme Relational Network (ERN) 
algorithm is extended to identify potential bottleneck enzymes in two different sizes 
of metabolic networks: the sucrose accumulation in sugar cane, and the energy and 
redox metabolism in human erythrocytes. It appears that potential bottleneck enzymes 
can be readily identified in both sizes of metabolic networks. Glucose-
phosphorylation is found to be the bottleneck enzyme of the sucrose accumulation 
network, whereas ATPase is the bottleneck enzyme of the energy and redox metabolic 
network. Although further validation of the results is required, this work demonstrates 
the applicability of our developed ERN algorithm to different sizes of metabolic 
networks, offering an alternative analysis tool for metabolic engineering. 
Nevertheless, further studies should be pursued towards an even larger network such 
as genome-scale metabolic model, which includes hundreds or thousands of 
metabolites and reactions. 
 
Key words: Bottleneck enzyme, enzyme relational network, ERN algorithm, kinetic 
model 
 
Abbreviations: 6PGD: Phosphogluconate dehydrogenase;  AK: Adenylate kinase; 
ALD: Aldolase; ATPase: Adenosine triphosphatase; BPGase: Bisphosphoglycerate 
phosphatase; BPGM: Bisphosphoglycerate mutase; EN: Enolase; EP: 
Phosphoribulose epimerase; FK: Fructokinase; FruPhosphorylate: Fructose-
phosphorylation; FruUptake: Fructose uptake; G6PD: Glucose 6-phosphate 
dehydrogenase; GAPDH: Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; 
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GlcPhosphorylate: Glucose-phosphorylation; GlcUptake: glucose uptake; GPI: 
Glucose-6-phosphate isomerase; GSHox: Glutathione oxidation; GSSGR: Glutathione 
reductase; GT: Glucose transport; HK: Hexokinase; INV: Neutral (cytosolic) 
invertase; KI: Ribose phosphate isomerase; LACT: Lactate exchange; LDH: Lactate 
dehydrogenase; LDHP: Lactate dehydrogenase; ODEs: Ordinary differential 
equations; PFK: Phosphofructokinase; PGK: Phosphoglycerate kinase; PGM: 3-
phosphoglycerate mutase; PiT: Phosphate transporter or Phosphate exchange; PK: 
Pyruvate kinase; PRPPS: Phosphoribosylpyrophosphate synthetase; PYR: Pyruvate; 
PYRT: Pyruvate exchange; SPP: Sucrose phosphate phosphatase; SPS: Sucrose 
phosphate synthase; SucAccVac: Vacuolar sucrose import; SuSy: Sucrose synthase; 
TA: Transaldolase; TK1: Transketolase 1; TK2: Transketolase 2; TPI: 
Triosephosphate isomerase. 
 
Introduction 
 In metabolic engineering, bottleneck enzymes are generally the targets for 
cellular improvement towards higher product yield obtained from cell factories. 
Bottleneck enzymes can be identified by analysis of metabolic networks using 
metabolic flux analysis (MFA) (Schwender, 2008), metabolic control analysis (MCA) 
(Moreno-Sánchez et al., 2008), and elementary flux mode analysis (EFM) (Klamt and 
Stelling, 2003). MFA quantifies the flux values distributed over a studied network, of 
which the principle nodes can be identified as bottlenecks. Although simple, MFA can 
only deal with simple and mathematically determined networks. On the other hand, 
MCA quantifies flux control coefficients of all metabolic reactions within a metabolic 
network. The reaction with highest flux control coefficient is considered to be the 
bottleneck for future metabolic engineering. Unlike the previous two methods, EFM 
analyzes the topology of a given metabolic network. Hub nodes within the metabolic 
network are often taken as bottlenecks.  
 Recently, we have proposed an algorithm to construct an enzyme 
relational network (ERN) that displays the interrelationships between enzymes within 
a given metabolic network (Liamwirat et al., 2009). We showed that ERN could 
reasonably predict the enzyme bottlenecks in the metabolic network of the sucrose-to-
starch conversion of plant tubers. In this work, we further extend the applicability of 
the ERN algorithm by applying it to analyze the sucrose network in sugarcane, and 
the energy and redox metabolism in human erythrocytes. The former is a model of 
small metabolic network while the latter is the model of large metabolic network.  
 
Objective 
 To identify enzyme bottlenecks in small and large metabolic networks 
using ERN algorithm 
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Research Methodology 
 
Overall methodology 
 To identify the bottleneck enzymes in the metabolic networks, ERN 
algorithm developed by Liamwirat et al. (2009) was employed. The overall 
methodology is shown in Figure 1. Briefly, the model networks of sucrose 
accumulation in sugar cane (Rohwer and Botha, 2001) and the energy and redox 
metabolism in human erythrocytes (Schuster and Holzhütter, 1995) were first 
downloaded from the BioModels database (http://www.ebi.ac.uk/biomodels-main/). 
For each model, the value of each parameter was changed in relation to its original 
value, called fold change. Two fold changes (50% decrease and 5% increase) and 9 
fold changes (50%, 10%, and 5% decrease and a 5%, 10%, 50%, 100%, 200%, and 
300% increase) in parameter’s values were performed for the model of sucrose 
accumulation and the model of energy and redox metabolism, respectively. For each 
fold change, the model was simulated until the steady state was reached. 
Concentrations of all metabolites simulated were collected at the end of the simulation 
time. These concentrations were further used to calculate the reaction rates by rate 
laws of reactions initially forming the model for one parameter change. For one 
defined fold change, all parameters in the model were visited once and the values 
were changed. The parameter was set to the original values before visiting a new one. 
All reaction rates for all parameter changes and all fold changes were then used to 
construct the enzyme relation network. The ERN was used to identify bottleneck 
enzymes further. Finally, the ERNs and sets of bottleneck enzymes for sucrose 
accumulation in sugar cane and the energy and redox metabolism in human 
erythrocytes were obtained. 
 
Construction of enzyme relational network (ERN) from the model 
 From reaction rates for the changes of all parameters by a single fold 
change, the enzyme relational network was systematically constructed using the ERN 
algorithm that was introduced by Liamwirat et al. (2009). The algorithm was re-
defined again here, as shown below.  
 Let us consider a kinetic model with m reactions (or enzymes) and p 
kinetic parameters. At any fold change f, there is an m  p matrix of reaction rates 
Vf = [vij], where vij is the reaction rate of the ith reaction in the case of the change in 

the jth parameter. In the case of no-change, vorigin is used to denote the reaction rates 

from the original model. vorigin is a vector of the reaction rates for all reactions and is 
composed of m elements. In the first part of the method, Vf  and vorigin are used to 
derive the matrix of fold changes in reaction rates for the f-fold changed parameter, 

V  fold
 f = [v  fold

ij], where v  fold
ij is defined as Eq. (1). 
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Figure 1 Overall methodology. 
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absolute value is used instead. Subsequently, at any fold-change f, P sig f = [psigij] is 

the matrix of significant parameters derived from V  fold
 f , where psigij is defined as 

Eq. (2). 
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where  i  and  i  are the mean and standard deviation of reaction rates of the ith 
enzyme from the change in all parameters, respectively, and th is the threshold 
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indicating the boundary of significant values with 2 as a default value. Here, psigij 

indicates that the jth parameter causes the significant increase (i.e. psigij = 1) or 

decrease (i.e. psigij = -1) in the reaction rate of the ith reaction. 
 In the second part of the method, the matrices of reaction rates (Vf ) and 

significant parameters (P sig) are used together with P own for all cases of the change 

in parameters to derive an inducing matrix, E induce, which represents an ERN. 

P own is the m  p matrix indicating which parameters belong to the reactions. For 

any fold-change f, P own f = [p ownij] is set based on the criteria shown in Eq. (3). 
Thus, an inducing matrix for any fold-change f is an m  m matrix, 

E induce f = [einduceij], that can be set as Eq. (4), where P sig fT is the transpose of 

P sig f . Then, the ERN in the case of the f-fold change in parameters can be drawn 

from the matrix E induce f  whose element einduceij indicates that the ith reaction 
(e.g., enzyme) induces the jth reaction (e.g., enzyme) in the same direction if it is a 
positive number or the opposite direction if it is a negative number.  
 The overall network can be derived from all inducing matrices, i.e., from 

all fold changes, C. In this case, E induce C is the final inducing matrix (also called 

the combination matrix) and is defined as Eq. (5), where E adapted f = [e adaptedij] 
is defined as Eq. (6). 
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 The element einduceij of the matrix E induce C indicates that the ith 
reaction induces the jth reaction in the same direction if it is a positive number or the 

opposite direction if it is a negative number. Each element of the matrix E induce C 

implies the degree of correlation between enzymes having 1 as the highest degree. 

Both E induce f and E induce C represent ERNs and could be visualized by 
Cytoscape (Shannon et al., 2003). The network visualized from the combination 
matrix is called the combination network. 
 
Identification of bottleneck enzymes 
 To identify bottleneck enzymes in the metabolic network, the number of 
influenced enzymes of each influencing enzyme was counted. The bottleneck enzyme 
is an enzyme that has a high number of its influenced enzymes. The inducing enzyme 
with the highest number of its influenced enzymes is the major bottleneck enzyme. 
 
Programs 

 All models were downloaded from the BioModels database in SBML 
format and imported into the MATLAB environment by SimBiologyTM Toolbox. This 
toolbox was also employed to simulate the models. The ERN construction was 
performed by in-house script on MATLAB® platform and visualized by Cytoscape. 

 
Results and discussion 
 In this work, we focused on the applicability of the ERN algorithm in the 
identification of bottleneck enzymes within both relatively small and large networks. 
The sucrose accumulation model in sugar cane was chosen as a model of small 
metabolic network while the energy and redox metabolism for human erythrocytes 
was the model of a large metabolic network. The characteristics of each metabolic 
network are shown in Table 1. Note that the number of kinetic parameters of the large 
network is three times as high as the small network. The detailed analysis of each 
metabolic network is described in the following section. 
 
Table 1 Characteristics of kinetic models employed in this study. 

Kinetic model Number of 
reactions 

Number of 
parameters 

Number of 
metabolites 

Number of 
ODEs 

Sucrose accumulation  11 54 13 5 

Energy and redox metabolism 
for human erythrocytes 

38 166 45 20 
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ERN for sucrose accumulation in sugar cane 
The constructed ERN of the sucrose accumulation is shown in Figure 2. 

Nodes represent enzymes (or reactions) and edges represent enzyme-enzyme 
relationship. Arrow and perpendicular edges represent positive and negative 
correlation, respectively. Solid edges indicate relatively higher degree of correlation 
than dashed edges. In addition, they indicate the probability that the enzyme-enzyme 
relationship existed in a set of simulated perturbation cases. For illustration, 
relationship between enzymes was the strongest and occurred in all perturbation cases 
if it was represented by solid edges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 The combination ERN for sucrose accumulation in sugar cane. 
 
Bottlenecks in the sucrose accumulation in sugar cane 
 For the sucrose accumulation, the number of influenced enzymes for all 
enzymes is shown in Table 2. It can be seen that GlcPhosphorylate has the highest 
number of influenced enzymes (7 enzymes) for all perturbation cases, followed by 
FruUptake (5 enzymes). When the number of its influenced enzymes in a single case 
was added, the result shows that GlcPhosphorylate and FruUptake still had the highest 
number of their influenced enzymes. This indicates that GlcPhosphorylate might play 
as a major bottleneck and FruUptake plays as a minor bottleneck in the sucrose 
accumulation process because they influence almost all of the enzymes in the 
network.  
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Table 2 The number of influenced enzymes of each influencing enzyme in the 
combination ERN for sucrose accumulation in sugar cane. 

In all perturbation cases (two fold changes) In a single perturbation case 
Influencing enzymes The number of 

influenced enzymes 
Influencing enzymes The number of 

influenced enzymes 
Glycolysis 1* Glycolysis 1 
FruPhosphorylate 0 FruPhosphorylate 0 
GlcUptake 1 GlcUptake 1 
INV 0 INV 0 
GlcPhosphorylate 8* GlcPhosphorylate 2 
SuSy 0 SuSy 2* 
SucAccVac 2* SucAccVac 0 
SPP 0 SPP 0 
SPS 0 SPS 0 
FK 1* FK 3 
FruUptake 5 FruUptake 3 
Note: * indicates that the number includes the enzyme influencing itself. 
 
ERN for the energy and redox metabolism in human erythrocytes 

The combined ERN for the energy and redox metabolism for human 
erythrocytes was obtained from 9 single ERNs constructed from the 9 fold changes. 
To reduce the complexity of the network, only the edges existing in all networks of 
the fold changes are displayed in the combination network as shown in Figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 The combination ERN for the energy and redox metabolisms for human 
erythrocytes from the combination matrix. 
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Bottlenecks in the energy and redox metabolism in human erythrocytes 
 For the energy and redox metabolism, the top five enzymes having the 
highest number of influenced enzymes are shown in Table 3. As can be seen in Figure 
3 and Table 3, ATPase has the highest number of influenced enzymes, indicating that 
it might be a major bottleneck enzyme in the energy and redox metabolism in human 
erythrocyte. The ERN also indicates three other bottleneck enzymes including PYRT, 
LDHP, and GSHox (Figure 3). All of PYRT, LDHP, and GSHox influenced 9 similar 
enzymes including themselves. While PYRT and LDHP existed on glycolysis, they 
influenced all of the enzymes in the pentose phosphate pathway (i.e., G6PD, 6PGD, 
KI, EP, TK1, TA, and TK2), except for PRPPS. PYRT and LDHP also influenced 
each other. 
 
Table 3 Top five influencing enzymes having the highest number of influenced 
enzymes in all perturbation cases. 

Rank No. Influencing 
enzymes 

The number of 
influenced enzymes 

1 ATPase 16* 
2 PYRT 9* 
 LDHP 9* 
 GSHox 9* 

5 PRPPS 8* 
Note: * indicates that the number includes the enzyme influencing itself. 
 

 It can be concluded from this study that our ERN algorithm developed 
previously can be applied to analyze both the small and large networks provided that 
kinetic information of network is available. This work simply shows a promising tool 
in the identification of enzyme bottlenecks within a metabolic network. However, 
further studies should be explored towards an even larger network such as the 
genome-scale metabolic model, which includes hundreds or thousands of metabolites 
and reactions. This shall be our big challenge before ERN can be realized, and this 
will be beneficial to the metabolic engineering research community.  
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ผลการสังเคราะห์การพฒันาแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออดีแีอลทวีี 
สู่แอพพลเิคชันเพือ่การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์ 

 

Synthesis Guideline for eDLTV Application Development for Learning 

Application by Using Jigsaw Technique. 

 

ผู้วจิยั นางสาวฐิติมา  ผอ่งแผว้  ผูว้ิจยั  ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบนัการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สังเคราะห์องคป์ระกอบแนวทางประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวี  
สู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว2์) สังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่  
แอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อ       
การสังเคราะห์องค์ประกอบและกิจกรรมการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอวป์ระเมินกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน จาก 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
คือ 1) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ 3) กลุ่มวิทยากร               
การประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีและการพฒันาแอพพลิเคชนั และ 4) กลุ่มนกัวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์
องคป์ระกอบแนวทางและกิจกรรมการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
จ๊ิกซอว ์สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแนวทางประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่   
แอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีองค์ประกอบ 5 ส่วน 1.1) นโยบายและหลกัการ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง มี 4 รายการ 1.2) หน่วยงานสนบัสนุน มี 5 หน่วยงาน 1.3) การประยุกต์ใชส่ื้อโดยเทคนิค       
จ๊ิกซอวแ์ละกระบวนการแบบ PAOR 1.4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ       
การอบรม กลุ่มแกนน า กลุ่มขยายผล ทีมงานวิทยากรและผูว้ิจยั และ 1.5) ตวัช้ีวดัองคป์ระกอบแนวทาง     
5 ตัวช้ีวดั และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์องค์ประกอบ เฉล่ียโดยรวม                 
มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.80, S.D. = 0.37) และ 2) ผลการสังเคราะห์กิจกรรมท่ีใชส่ื้อ       
อีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชันดว้ยเทนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบดว้ยกิจกรรม 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วางแผน           
การจดักิจกรรม ระยะท่ี 2 อบรมครูแกนน า ระยะท่ี 3 ขยายผลการอบรม ระยะท่ี 4 สะทอ้นผลกิจกรรม และ
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสงัเคราะห์กิจกรรม เฉล่ียโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก
ท่ีสุด ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.40) 
ค าส าคัญ : ส่ืออีดีแอลทีวี การประยกุตใ์ชส่ื้อ แทบ็เลต็เพ่ือการศึกษา แอพพลิเคชนั เทคนิคจ๊ิกซอว ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ABSTRACT 

 The purpose of the research was 1) to synthesize components of guidelines 

for the practical application of eDLTV by Jigsaw technique, 2) to synthesize learning 

activities of the practical application of eDLTV by Jigsaw technique, and 3) to survey 

opinions of the experts towards components and activities for the practical 

application. Four target groups were assessed by twelve experts, and the  target 

groups consisted of 1) information technology, 2) school administrators and 

supervisors, 3) teachers, and university lecturers. The instrument was a questionnaire, 

The statistics used were mean and standard deviation. 

Results of the research were as follows: 

 The study showed that five components of guidelines for the practical 

application of eDLTV consisted of  1.1) policies and principles(four indicators), 1.2) 

supporting organization (five organizations), 1.3) eDLTV application by Jigsaw 

technique and PAOR process, 1.4) Information technology and communication, 

which was used for training a target group, extending group, training team and 

researcher, and 1.5) five indicators for the guidelines. The finding indicated that the 

average level of the opinion of the experts towards the appropriateness of the 

components was very high ( ̅=4.80, S.D. = 0.37). Regarding the synthesis of activities 

for the practical application of eDLTV, the finding demonstrated that the activities 

were divided into 4 phases: 1) activity planning, 2) training the trainer, 3) training 

extension, and 4) activity reflection. The finding  showed that the average level of the 

opinion  of the experts towards the activities was very high ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.40). 

 

Keywords:eDLTV, Media Application,  Tablet for Education, Application,  

Jigsaw technique 

 

บทน า 
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบทหรือ ทสรช.  เป็น
โรงเรียนภายใตโ้ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีมีทั้งหมด 85 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนต่างจงัหวดัอยู่ในชนบทท่ีห่างไกล เป็นโรงเรียนท่ีมี
โอกาสนอ้ยกว่าโรงเรียนในเมือง และเป็นโรงเรียนท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ได้
ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยน าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใชใ้นโรงเรียน จากการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจ าปีของคณะกรรมการโครงการ ทสรช. พบว่า (ส านกังาน สวทช. 2553 : 12) 
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. ยงัประสบปัญหาการจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมอาทิ นกัเรียนจดบนัทึก หรือเรียนตามไม่ทนัการสอนของโรงเรียนวงัไกลกงัวล ครูตอ้งการ
ส่ือประกอบการสอน ให้แก่นกัเรียนรวมทั้งเพ่ือเป็นการลดปัญหาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
เช่น ปัญหาครูไม่ครบชั้นปัญหาขาดแคลนครูท่ีมีวฒิุการศึกษาตรงสาขาวิชา ปัญหาขาดแคลนครู ท าใหต้อ้ง
สอนหลายวิชา ปัญหาขาดแคลนส่ือการสอน ปัญหาการฝึกทกัษะในวิชาท่ีครูไม่ช านาญ หรือ ไม่มีความ
พร้อมเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นตน้ คณะกรรมการโครงการ ทสรช. จึงไดน้ าเสนอแนวคิดในการน า
ส่ือท่ีถ่ายทอดออกอากาศของโรงเรียนวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาพฒันาเป็นระบบอีเลิร์นน่ิง
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เพ่ือการศึกษาทางไกลให้กบัโรงเรียน ทสรช. น าไปใชใ้นการเรียนการสอน ภายใตก้ารด าเนินงานของ
โครงการจดัท าเน้ือหาบนระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 หรือเรียกว่า โครงการส่ืออีดีแอลทีวีเป็น
การอ่านค าย่อท่ีมาจากค าว่า Electronic Distance Learning  Television : eDLTV(โครงการจดัท าเน้ือหา 
ระบบ e-learning2556 : เวบ็ไซต)์ 
 ในปี พ.ศ. 2550 ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค 
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โครงการจดัท าเน้ือหา ระบบ e-learning.  2556 :
เว็บไซต์) ไดน้ าเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลระบบ e-learning โดยน าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส(Open Source Software) มาพฒันาระบบอีดีแอลสแควร์ (eDL-Square) ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันา
ต่อยอดมาจากระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System) ระบบเลิร์นสแควร์ (Learn 
Square) (โครงการจดัท าเน้ือหา ระบบ e-learning. 2556 : เวบ็ไซต)์  พฒันาต่อยอดในส่วนของการน าเขา้
ขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูลให้เหมาะสมกบัขอ้มูลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เรียกว่า ระบบ eDL-Square Version 1 หรือ ระบบ อีดีแอลทีวี พร้อมกบัน าเน้ือหาส่ือการเรียน
การสอนของโรงเรียนวงัไกลกงัวล ระดบัมธัยมศึกษาสายสามญัระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 6 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีออกอากาศประมาณ 4,675 ชั่วโมง มาพฒันาเป็นระบบ eDLTV-
Seconderyขนาดไฟล์ 594 กิกะไบต์ประกอบดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 30,302  ช้ิน โดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเรียกว่าส่ืออีดีแอลทีวี และไดมี้การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองปัจจุบนัระบบอีดีแอลทีวีมีส่ือการเรียนการสอน 4 ระบบ คือ ระบบอีดีแอลทีวีระดบัมธัยมศึกษา 
ระบบอีดีแอลทีวีเพ่ือพฒันาอาชีพ ระบบอีดีแอลอาร์ย ู(eDLRU) และระบบอีดีแอลทีวีระดบัประถมศึกษา 
โดยมีส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 73,867 ช้ิน โรงเรียนในโครงการ ทสรช. ทุกโรงเรียนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
น าส่ืออีดีแอลทีวีมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา 
 ในขณะเดียวกนั โรงเรียน ทสรช. เป็นโรงเรียนในกลุ่มท่ีไดรั้บแจกแทบ็เลต็ส าหรับนกัเรียน 
ตามโครงการภาครัฐ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐโครงการแทบ็เลต็เพ่ือการศึกษาไทย (One Tablet Per Child)ซ่ึง
ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. กระทรงศึกษาธิการ
ไดม้อบคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทัว่ประเทศ และใน ปี พ.ศ.2556 จะมอบ
คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ทัว่ประเทศ 
ในขณะเดียวกนั สพฐ. ไดด้ าเนินการพฒันาเคร่ืองมือการสร้างแอพพลิชนัเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือใหค้รูน ามา
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเน้ือหา จดัท าเป็นแอพพลิเคชนัตามท่ีครูตอ้งการโดยจดัอบรมครูทัว่ประเทศ 
จากเคร่ืองมือการพฒันา แอพพลิเคชนัท่ี สพฐ.พฒันาข้ึนผ่านเวบ็ไซด์ www.otpcappcon.com(ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556) 
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 จากการท่ีโรงเรียน ทสรช.ไดรั้บมอบส่ืออีดีแอลทีวี จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ และรับมอบคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตามนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมครูในกลุ่มโรงเรียน 
ทสรช. ในการใชส่ื้ออีดีแอลทีวีร่วมกบัการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการเรียนการสอน โดยการน าส่ือ
หรือทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นส่ืออีดีแอลทีวีมาประยุกตสู่์การพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู ผ่านการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพฒันาครูสร้างส่ือโดยใชค้อมพิวเตอร์แท็บเลต็เป็นเคร่ืองมือ โรงเรียน ทสรช. ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 โรงเรียน จึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายส่ือ   อีดีแอลทีวี ท่ีด าเนิน
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้มาชิกเครือข่ายส่ืออีดี
แอลทีวีประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของครู ผ่าน
การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เลต็ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2556) 
 โรงเรียน ทสรช. ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจ าอยูต่่างจงัหวดัในชนบทท่ีห่างไกล (ส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556) จึงท าใหค้รูจากโรงเรียน ทสรช. ไม่สะดวกในการเดินทางเขา้รับการ
อบรม ดงันั้นการใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวจึ์งเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสม ส าหรับการอบรมเพ่ือพฒันาครูของโรงเรียน 
ทสรช. โดยร่วมกบัเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม การด าเนินการอบรมครูของโรงเรียน ทสรช. 
จะจดัอบรมครูกลุ่มแกนน า ท่ีมาจากแต่ละโรงเรียนในระยะแรก และใหค้รูแกนน าท่ีผา่นการอบรม       
ขยายผลการอบรมไปยงัครูในโรงเรียน ทสรช. จากผลการวิจยัของ นิรุต ถึงนาค (2553 : 5)ไดน้ าเทคนิค  
จ๊ิกซอว ์ มาใชเ้ป็นเคร่ืองในการอบรม พบวา่ เทคนิคจ๊ิกซอว ์ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการน ามาใชใ้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในองคก์ร ซ่ึงนอกจากจะส่งผลใหบุ้คลากรมีสมรรถนะในการท างานแลว้          
ยงัแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาส าหรับการเดินทางไปฝึกอบรมท่ีกระทบกบัการท างานของบุคลากร
ประจ าการ ท าใหป้ระหยดังบประมาณ และท่ีส าคญัคือสามารถสร้างบรรยากาศการท างานท่ีช่วยเหลือกนั
และกนัในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ อนัจะก่อใหเ้กิดความเป็นองคก์รแห่งการท างานท่ีดีต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษาและวิจัยเ พ่ือหาแนวทางส่งเสริมครู       
โรงเรียน ทสรช. ให้สามารถประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่การพฒันาแอพพลิเคชนัโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์     
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน น ามาเป็นเคร่ืองมือในการอบรมใหมี้การขยายผลการอบรมครอบคลุม
ครู กลุ่มโรงเรียน ทสรช. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวบรรลุผลตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์การวิจยัในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใชส่ื้อ     
อีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์เพ่ือน าสู่การสงัเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมครู
โรงเรียน ทสรช. ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของการวิจยัท่ีจะด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือสงัเคราะห์องคป์ระกอบแนวทางการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการ 

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
2. เพ่ือสงัเคราะห์กิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย 

เทคนิคจ๊ิกซอว ์
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสงัเคราะห์องคป์ระกอบและกิจกรรมการ 

ประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

วธิดี าเนินการวจิยั 
ในการศึกษาแนวทางทางการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 
ผูวิ้จยัมีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกและ 
มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีและการพฒันาแอพพลิเคชัน จากส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและจากมหาวิทยาลยั จ านวน 12 คน จดัเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คือ 1) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก ์3) กลุ่มวิทยากรการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีและ
การพฒันาแอพพลิเคชนั และ 4) กลุ่มนกัวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบแนวทางและกิจกรรมการประยุกต์ใช้ส่ือ          
อีดีแอลทีวี สู่แอพพลิเคชนัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1 การศึกษาเอกสาร บทความ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัเทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละ
เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
 3.2  สังเคราะห์ร่างองคป์ระกอบแนวทางการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือ
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.3  สังเคราะห์ร่างกิจกรรมการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอว ์และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.4  น าร่างองค์ประกอบแนวทางและกิจกรรมการประยุกต์ใช้ส่ือท่ีพฒันาข้ึน เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือขอค าแนะน าและประเมินแนวทางท่ีพฒันาข้ึน 
 3.5  จดัประชุมกลุ่มยอ่ย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างองคป์ระกอบแนวทางและกิจกรรม
การประยุกต์ใช้ส่ือ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 คน ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลการสังเคราะห์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2568 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



องคป์ระกอบแนวทางและกิจกรรมการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
จ๊ิกซอวด์ว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน 
 3.6  วิเคราะห์และสรุปผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบแนวทางและกิจกรรมการประยุกตใ์ช้
ส่ืออีดีแอลทีวสู่ีแอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน 
4.     การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน มาวิเคราะห์
ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออดีแีอลทีวสู่ีแอพพลเิคชันเพือ่การเรียนรู้ด้วย

เทคนิคจิก๊ซอว์ 

 ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบแนวทางการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ซ่ึงองคป์ระกอบแนวทาง หมายถึง การแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการ

ด าเนินงานการส่งเสริมครูโรงเรียน ทสรช. ในการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ 1) นโยบายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 2) หน่วยงานสนบัสนุน 

3)การประยุกตใ์ชส่ื้อ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5) ตวัช้ีวดัองคป์ระกอบแนวทางการ

ประยกุตใ์ชส่ื้อ แสดงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : องคป์ระกอบแนวทางการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย 

เทคนิคจ๊ิกซอว ์
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 จากภาพท่ี 1 องค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ประกอบดว้ย 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) นโยบายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการศึกษา นโยบาย และหลกัการ ของหน่วยงาน 

และความส าคญัของการด าเนินงานท่ีไดก้ าหนดให้มีการน าสู่การปฏิบติั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน 

ทสรช. เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการด าเนินการพฒันาครูและการเรียนการสอน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยนโยบายภาครัฐดา้นไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ความส าคญัของส่ืออีดีแอลทีวีเพ่ือการ

เรียนการสอนความส าคญัของแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษาและการพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้  และ

ความส าคญัของการพฒันาครูโรงเรียน ทสรช. 

2) หน่วยงานสนบัสนุน เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญั ในการด าเนินการ 

ส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การน านโยบายและหลกัการภาครัฐสู่การพฒันาครูและพฒันาการเรียนการสอน

ของโรงเรียน ทสรช. ประกอบดว้ย 

 2.1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมและ

สนบัสนุน เคร่ืองมือการพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ ผา่นเวบ็ไซด ์www.otpcappcon.com 

2.2) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ี เป็นหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรในการ

ด าเนินการพฒันาครู ใหค้ าปรึกษา นิเทศ และติดตามประเมินผล 

 2.3) ส านกังานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ เป็นหน่วยงาน

ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนส่ืออีดีแอลทีวี ส าหรับโรงเรียน ทสรช. สังกดัส านกับริหารงานการศึกษา

พิเศษ 

 2.4) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาในชุมชนและท้องถ่ิน               

ท่ีใหบ้ริการวิชาการ ภายใตโ้ครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาส่ือการเรียนการสอนบนระบบ    

อีเลิร์นน่ิง  หรือ ส่ืออีดีแอลทีวี และโครงการส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน

ให้กบัสมาชิกเครือข่าย โดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรการอบรม สถานท่ีอบรมและ

เคร่ืองมือส าหรับการอบรมประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวี การพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ 

 2.5) โรงเรียน ทสรช. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นโรงเรียนในกลุ่ม           

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 แห่ง ท่ีไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือภายใตเ้ครือข่ายของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพ่ือร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมการอบรมพฒันาครู ส่งครูเขา้รับการอบรม

และน าสู่การขยายผลเพ่ือใหค้รูสามารถประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีในการเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

3)  การประยกุตใ์ชส่ื้อ เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการส่งเสริมครูประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่การ 

พฒันาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เพ่ือให้มีการพฒันาครูในการน าส่ือในระบบ            

อีดีแอลทีวีท่ีโรงเรียน ทสรช. มีอยู่แลว้น ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนผ่านกระบวนการพัฒนา          
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แอพลิเคชนั เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนตามนโยบายแทบ็เลต็เพ่ือการศึกษา ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ของผูเ้รียน โดยจะจดัอบรมครูกลุ่มแกนน าร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามและให้กลุ่มแกนน า

ขยายผลสู่โรงเรียน ทสรช. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ภายใตก้ระบวนการจดัการ

แบบ PAOR ประกอบดว้ย 3.1)การวางแผน (Planning) 3.2) การปฏิบติั (Action) 3.3) การสังเกต 

(Observation) และ 3.4) การสะทอ้น(Reflection) 

4)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นเคร่ืองมือมาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือ 

ส่งเสริมการพฒันาครูประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวี สู่การพฒันาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเทคนิค         

จ๊ิกซอวป์ระกอบดว้ย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส่ืออีดีแอลทีวี เคร่ืองมือพฒันาแอพพลิเคชนัของ สพฐ.และ

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(facebook) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลของผูเ้ขา้รับ    

การอบรม กลุ่มแกนน า กลุ่มขยายผล ทีมงามวิทยากรและผูวิ้จยั 

5)  ตวัช้ีวดักิจกรรม เป็นเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานการน าองคป์ระกอบแนวทาง 

ประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ไปสู่การจดักิจกรรมเพ่ือใหเ้กิด

การปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด จะมีการด าเนินการภายใตต้วัช้ีวดั 5 ตวั ดงัน้ี 5.1) จ านวนหน่วยงาน

สนบัสนุนในการจดักิจกรรม 5.2) จ านวนครูท่ีไดรั้บการพฒันาในกลุ่มวิทยากรแกนน า   และกลุ่มขยายผล 

5.3) จ านวนแอพพลิเคชนัท่ีมีคุณภาพจากการพฒันาของครูกลุ่มแกนน าและกลุ่มขยายผล 5.4) ความรู้ 

ทกัษะ และเจตคติของครูท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและ 5.5) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารของโรงเรียน ทสรช.ท่ีมี   

ต่อการด าเนินงานของกิจกรรม 

2.  ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค      
จิก๊ซอว์ 
 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผูวิ้จัยได้น าองค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวี สู่แอพพลิเคชันเพ่ือ         
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีไดส้งัเคราะห์ข้ึนน ามาเป็นแนวทางในการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต ์   
ใช้ส่ือ โดยท่ีกิจกรรมประยุกต์ใช้ส่ือ หมายถึง ขั้นตอนการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวี สู่           
การพฒันาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้เทคนิคจ๊ิกซอว ์เพ่ือให้ครูน าส่ือในระบบอีดีแอลทีวี ท่ีโรงเรียน 
ทสรช. ท่ีมีอยู่แลว้มาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนผ่านกระบวนการพฒันาแอพพลิเคชนั ตามนโยบาย
แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยจะจดัอบรมครูกลุ่มแกนน าร่วมกบั
มหา วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และให้ก ลุ่มแกนน าขยายผลสู่โรงเ รียน ทสรช . ใน                               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบด้วย 4 ระยะ โดยในแต่ละระยะ                         
จะน ากระบวนการจดัการแบบ PAOR มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของ
ตวัช้ีวดัองคป์ระกอบแนวทางการพฒันาประยกุตใ์ช ้ ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 : กิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวี 
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จากภาพท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้อ ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 วางแผนการจดักิจกรรม (Activity Planning) เพ่ือให้ไดแ้นวในการปฏิบติัใน       
การด าเนินการพฒันาครู ระยะน้ีจึงเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนบัสนุน ร่วมกบั โรงเรียน 
ทสรช. และมหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมการพฒันาครู วตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวทางการด าเนินงาน โดยการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือ ก าหนดงบประมาณการด าเนินงาน บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย กิจกรรมท่ีโรงเรียน
จะตอ้งด าเนินการ บุคลากรท่ีจะเขา้ร่วมการอบรมกลุ่มแกนน า และกลุ่มขยายผล ก าหนดระยะเวลาการจดั
กิจกรรม พร้อมกบัการก าหนดติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลยัและหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามตวัช้ีวดัองคป์ระกอบแนวทางการพฒันาประยกุตใ์ช ้
 ระยะท่ี 2 อบรมครูแกนน า (Training the Trainer) เพ่ือเตรียมวิทยากรแกนน า และแนว
ปฏิบติัการขยายผลการอบรม ระยะน้ีเป็นกิจกรรมการใหค้วามรู้ และทกัษะการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่
การพฒันาแอพพลิเคชนักบัครูท่ีเขา้รับการอบรม เพ่ือเป็นวิทยากรแกนน าของโรงเรียน ทสรช. ใหส้ามารถ
น าสู่การขยายผลอบรมครูท่ีโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล การอบรมครูแกนน าจะด าเนินการอบรมท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยอบรมครูจาก โรงเรียน ทสรช . โรงเรียนละ 3 คน โดยใชว้ิธีการ
อบรมแบบ Jigsaw II ดงัน้ี 
 กลุ่มพ้ืนฐานรอบท่ี 1 (The First Home Groups) เป็นการเขา้ร่วมกลุ่มของครูท่ีมาจากโรงเรียน
เดียวกนั เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าท่ี ท าความเขา้ใจต่อเน้ือหาส่ืออีดีแอลทีวี เลือกส่ืออีดีแอลทีวีจ านวน        
1 เร่ือง น าสู่การออกแบบ 3 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นแบบทดสอบ และดา้นเกมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่    
การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ ให้ทีมวิทยากรตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการออกแบบ         
หลังจากนั้ นแบ่งงานรับผิดชอบของแต่ละคนในแต่ละด้านท่ีได้ออกแบบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา            
แอพพลิเคชนัต่อไป 
 กลุ่มเช่ียวชาญ (Expert Group) เป็นการเขา้ร่วมกลุ่มตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จดัเป็น         
3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างแอพพลิเคชันเน้ือหา กลุ่มสร้างแอพพลิเคชันแบบทดสอบ และกลุ่มสร้าง              
แอพพลิเคชนัเกมเพ่ือการเรียนรู้ โดยครูแต่ละโรงเรียนท่ีเขา้รับการอบรม จะไดรั้บมอบหมายให้พฒันา
แอพพลิเคชนัในแต่ละดา้น เม่ือครูเขา้กลุ่มจะร่วมกบัสมาชิกท่ีท ากิจกรรมดา้นเดียวกนั ปรึกษาหารือเพ่ือ
พฒันาแอพพลิเคชันตามท่ีไดรั้บมอบหมายและท าการประเมินและพฒันา ตามแบบประเมินโดยวิทยากร
ประจ ากลุ่ม 
                     กลุ่มพ้ืนฐานรอบท่ี 2 (The Second Home Groups) เป็นการเขา้ร่วมกลุ่มของครูท่ีมาจาก
โรงเรียนเดียวกนัหลงัจากท่ีไดน้ างานท่ีไดรั้บมอบหมายไปพฒันาและผ่านการประเมินแลว้ หลงัจากนั้น
สมาชิกจะน ามาแอพพลิเคชนัท่ีพฒันามารวมเป็นแอพพลิเคชันเมนู ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าข้ึนสู่
ระบบเพ่ือการเผยแพร่โดยแอพพลิเคชนัท่ีสมบูรณ์จะประกอบดว้ย 3 รายการ คือ เน้ือหา แบบทดสอบ และ
เกมเพ่ือการเรียนรู้ หลงัจากนั้น ครูท่ีมาจากโรงเรียนเดียวกนั จะท าการวางแผนการอบรมและมอบหมาย
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หน้าท่ีแต่ละคนเพ่ือน าไปสู่การขยายผลการอบรมท่ีโรงเรียนของตัวเอง ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการในระยะต่อไป 
 ระยะท่ี 3 ขยายผลการอบรม (Training Extension)เพ่ือส่งเสริมการขยายผลการพฒันาครู
โรงเรียน ทสรช. ของครูแกนน า ระยะน้ีจึงเป็นกิจกรรมการอบรมครู ท่ีโรงเรียน ทสรช. โดยวิทยากร    
แกนน าท่ีผ่านการอบรม และด าเนินการอบรมตามแผนการอบรม ท่ีครูแกนน า ได้จดัท าตามกรอบท่ี
โรงเรียน ทสรช. ก าหนด โดยครูแกนน าแต่ละคนจะมีบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นวิทยากรการอบรมตาม
เน้ือหาท่ีก าหนด 
                      ระยะท่ี 4 สะทอ้นผลกิจกรรม (Activity Reflection) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ระยะน้ีจึง
เป็นการจดักิจกรรมการประชุมสัมมนา ผูบ้ริหาร ครูแกนน า และครูกลุ่มขยายผล เพ่ือสรุปเขา้ร่วมสัมมนา 
สะทอ้นผลการด าเนินงานและผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานตามแนวทางท่ีพฒันาข้ึน 
3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีผลต่อการสังเคราะห์องค์ประกอบและกิจกรรมการ
ประยุกต์ใช้ส่ืออดีแีอลทีวสู่ีแอพพลเิคชันเพือ่การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์ 
 ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอร่างการสังเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่
แอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ และร่างการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต์ใช้ส่ือ                   
อีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ พร้อมแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสงัเคราะห์องคป์ระกอบและกิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนั
เพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน หลงัจากนั้นน ามาวิเคราะห์และสรุปผล        
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 : ผลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ ระดบัความคิดเห็น 
 ̅ S.D. ความหมาย 

1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบของแนวทาง 4.80 0.37 มากที่สุด 
1.1 นโยบายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 4.93 0.17 มากท่ีสุด 
1.2 หน่วยงานสนบัสนุน 4.71 0.43 มากท่ีสุด 
1.3 การประยกุตใ์ชส่ื้อ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
1.5 ตวัช้ีวดั 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
2.ความเหมาะสมของกจิกรรมการประยุกต์ใช้ส่ือ 4.82 0.40 มากที่สุด 
ระยะท่ี 1   วางแผนการจดักิจกรรม (Activity Planning) 4.79 0.42 มากท่ีสุด 
ระยะท่ี 2  อบรมครูแกนน า (Training the Trainer) 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
ระยะท่ี 3  ขยายผลการอบรม (Training Extension) 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
ระยะท่ี 4  สะทอ้นผลกิจกรรม (Activity Reflection) 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อองค์ประกอบแนวทางการ
ประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด( ̅=4.80,S.D.=0.37)เพ่ือพิจารณารายดา้นพบว่าองค์ประกอบทุกดา้นมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.17 ถึง 4.93 และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อกิจกรรมการ
ประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวโ์ดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.82,S.D.=0.40)เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากิจกรรมทั้ง 4 ระยะ มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.79 ถึง 4.83 
 

สรุปผลการวจิยั 
 การสังเคราะห์การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวี สู่แอพพลิเคชันเพ่ือ           

การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ผูวิ้จยัไดน้ าเนินการโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบและกิจกรรมท่ีสังเคราะห์ข้ึน ผลการวิจยัพบว่า 
องค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 1) นโยบายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งมี 4 รายการ 2) หน่วยงานสนบัสนุน              
มี 5 รายการ 3) การประยุกต์ใชส่ื้อโดยเทคนิคจ๊ิกซอว ์และกระบวนการแบบ PAOR 4) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเป็นเคร่ืองมือการอบรม กลุ่มแกนน า  กลุ่มขยายผล ทีมงานวิทยากรและผูวิ้จยั 
และ 5) ตวัช้ีวดักิจกรรม 5 ตวัช้ีวดั และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์องคป์ระกอบ
เฉล่ียโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และผลการวิจยัยงัพบว่ากิจกรรมการใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่     
แอพพลิเคชนัดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ตามองคป์ระกอบของแนวทางท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 วางแผนการจดักิจกรรม ระยะท่ี 2 อบรมครูแกนน า ระยะท่ี 3 ขยายผลการอบรม ระยะท่ี 4 
สะทอ้นผลกิจกรรม และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์กิจกรรม เฉล่ียโดยรวม        
มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 

 ทั้งน้ี ผูวิ้จยัจะน าองคป์ระกอบของแนวทางและกิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวี ท่ีได ้
จากการสงัเคราะห์ไปสู่การด าเนินงานวิจยั ในระยะต่อไป 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการสังเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวี                
สู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวพ์บว่า ไดอ้งคป์ระกอบแนวทาง 5 ส่วน คือ 1) นโยบาย
และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 2) หน่วยงานสนบัสนุน 3) การประยุกต์ใชส่ื้อ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสาร และ 5) ตวัช้ีวดัองคป์ระกอบแนวทาง โดยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อผลการสังเคราะห์
องค์ประกอบ เฉล่ียโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากใน        
การสังเคราะห์แนวทางไดท้ าการศึกษานโยบายและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบัไดใ้ชก้ระบวนการ PAOR 
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มาเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม และโรงเรียน ทสรช. เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาครูโดยครูท่ีเขา้ร่วมการอบรมกลุ่ม
แกนน าจะตอ้งไปขยายผลเพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนตนเอง และรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
และหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งตามตวัช้ีวดัองค์ประกอบแนวทางซ่ึงผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบั สุวิมล  ว่องวาณิช
(2543: 10) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตอ้งมีการด าเนินงานท่ีเป็นวงจร
ต่อเน่ือง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ
เพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 2. ผลการศึกษาการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวพ์ฒันาข้ึน ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วางแผนการจดักิจกรรม 
ระยะท่ี 2 อบรมครูแกนน าระยะท่ี 3 ขยายผลการอบรม และ ระยะท่ี 4 สะทอ้นผลกิจกรรมและความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อผลการสังเคราะห์กิจกรรม เฉล่ียโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในการสังเคราะห์กิจกรรมการประยุกต์ใชส่ื้อเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ 
และทักษะการประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีสู่การพฒันาแอพพลิเคชันกับครูท่ีเข้ารับการอบรม เพ่ือเป็น
วิทยากรแกนน าของโรงเรียน ทสรช. ใหส้ามารถน าไปขยายผลโดยการอบรมครูท่ีโรงเรียนตนเองไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลและท าให้ครูไดแ้อพพลิเคชนัท่ีมีคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการอบรมแบบจ๊ิกซอวซ่ึ์งสอดคลอ้งกบั 
ผลงานวิจยัของนิรุต  ถึงนาค (2553:5)กล่าวว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Group) และสมาชิกใน         
“กลุ่มพ้ืนฐาน”(Home Group) รวม 24 คน เขา้รับการเรียนรู้กบัวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาข้ึนหลงัจากนั้นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจะกลบัไปยงักลุ่มพ้ืนฐาน ท าหน้าท่ีเป็น “พ่ีเล้ียง” ให้กบั      
“รุ่นนอ้ง”คือสมาชิกในกลุ่มพ้ืนฐาน โดยถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีไดรั้บจากวิทยากรมาถ่ายทอด
ต่อตามชุดฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน และมีการประเมินผลโดยการทดสอบเป็นล าดบัสุดทา้ย 
 3) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลต่อการสงัเคราะห์องคป์ระกอบแนวทาง
และกิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้อโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่  องคป์ระกอบแนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุดและกิจกรรมการประยุกต์ใชส่ื้อ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดเหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในการสังเคราะห์องค์ประกอบแนวทาง ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาจากนโยบายภาครัฐ
ดา้นไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ ความส าคญัของส่ืออีดีแอลทีวีเพ่ือการเรียนการสอน ความส าคญัของแท็บเล็ต
เพ่ือการศึกษาและการพฒันาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้และความส าคญัของการพฒันาครูเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาครูตามบริบทของครูในโรงเรียน ทสรช. ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจ าอยู่
ต่างจงัหวดัในชนบทท่ีห่างไกล (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ , 2556) จึงท าใหค้รูจากโรงเรียน ทสรช. 
ไม่สะดวกในการเดินทางเขา้รับการอบรม ดงันั้นการใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวจึ์งเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรับ
การอบรมเพ่ือพฒันาครูของโรงเรียน ทสรช. โดยไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
ในการด าเนินการอบรมครูของโรงเรียน ทสรช. เพ่ือพฒันาครูแกนน า ท่ีมาจากแต่ละโรงเรียนในระยะแรก 
และให้ครูแกนน าท่ีผ่านการอบรม ขยายผลการอบรมไปยงัครูในโรงเรียนของตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ นิรุต ถึงนาค (2553 : 5)ท่ีไดน้ าเทคนิคจ๊ิกซอว ์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอบรม พบว่า เทคนิค
จ๊ิกซอว ์เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการน ามาใชใ้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในองคก์ร ซ่ึงนอกจากจะ
ส่งผลให้บุคลากรมีสมรรถนะในการท างานแลว้ ยงัแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาส าหรับการเดินทางไป
ฝึกอบรมท่ีกระทบกบัการท างานของบุคลากรประจ าการ ท าให้ประหยดังบประมาณ และท่ีส าคญัคือ
สามารถสร้างบรรยากาศการท างานท่ีช่วยเหลือกนัและกนัในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ อนัจะก่อใหเ้กิด
ความเป็นองคก์รแห่งการท างานท่ีดีต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการสังเคราะห์การพฒันาแนวทางการประยุกต์ใชส่ื้ออีดีแอลทีวีสู่แอพพลิเคชนัเพ่ือ
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ประการ ดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  ผลงานวิจยัท่ีไดเ้ป็นองคป์ระกอบแนวทางและ
กิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้อหากจะน าไปใชค้วรปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน 
 2.ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป  ควรมีการพฒันาเคร่ืองมือประกอบ เช่นคู่มือ
แบบสงัเกต  แบบสมัภาษณ์ แบบประเมินช้ินงาน  แบบประเมินความรู้  แบบประเมินทกัษะ แบบประเมิน
เจตคติ  และควรน าเคร่ืองมือไปหาคุณภาพ แล้วน าไป สู่การทดลองเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของ
องคป์ระกอบแนวทางและกิจกรรมการประยกุตใ์ชส่ื้อ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งโดยใช้ไขกระบกเป็น

องคป์ระกอบ โดยเตรียมต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งโดยใชเ้คร่ืองผสมท่ีมีแรงเฉือนสูงท่ีอตัราเร็ว 
5000 รอบต่อนาที และน ามาผ่านคล่ืนเสียงความถ่ีสูงท่ีแอมปลิจูด 30% เป็นเวลา 10 20 และ 40 นาที 
ตามล าดบั คดัเลือกต ารับท่ีมีขนาดอนุภาคนอ้ยกวา่ 200 นาโนเมตรและมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้นอ้ยกว่า -30 mV 
(อยู่ในช่วง -30.0 ถึง -52.9 mV)  เม่ือทดสอบความคงสภาพท่ีสภาวะทดสอบต่างๆดงัน้ี อุณหภูมิหอ้ง (30 
°C ), อุณหภูมิ 4 °C , อุณหภูมิ 45 °C  เป็นเวลา 1 เดือน และท่ีอุณหภูมิสูงสลบัต ่า รวม 8 รอบ ทั้งน้ีไดต้ ารับ
ท่ีมีความคงสภาพและไม่เกิดการแยกชั้น จากการศึกษาน้ี พบว่าสามารถใชไ้ขกระบก ซ่ึงเป็นไขท่ีไดจ้าก
ธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบในต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งได้สูงสุดถึงร้อยละ 12 โดยน ้ าหนัก 
ดงันั้นมีแนวโนม้ท่ีดีในการน าสารไขจากธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบไขมนัหลกัเพ่ือการผลิตอนุภาคนา
โนชนิดไขมนัแขง็ไดต่้อไป 
 

ค าส าคัญ : ไขกระบก อนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ ระบบน าส่งยา 
 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to develop solid lipid nanoparticles (SLN) 

containing krabok wax. The SLN was prepared using high shear mixer of 5000 rpm 

followed by ultrasonicating at amplitude 30% for 10, 20 and 40 minutes, respectively. 

The formulations of which their particle sizes less than 200 nm and the zeta potential 

below -30 mV (-30.0 to -52.9 mV) were selected for further stability testing. The 

formulations were stored at 30°C, 4°C, and 45°C for one month. They also subjected 

to the heating-cooling cycles for 8 cycles. The formulations had good physical 

appearances and no sign of phase separation. The amount of krabok wax in the 

formulations could be maximized to 12 %w/w.  Therefore, krabok wax has 

demonstrated its potentials to be used as main fatty component in solid lipid 

nanoparticles. 

 

Key Word(s): krabok wax, solid lipid nanoparticles, drug delivery system 
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บทน า 
ปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีนาโน ในการพฒันาตวัพาหรือตวัน าส่งสารหรือยาเขา้สู่

ร่างกายทางผิวหนงั สามารถช่วยเพ่ิมการดูดซึม หรือท าใหส้ามารถน าส่งสารไปบริเวณเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องสารจากการถกูท าลายจากเอนไซม ์และเพ่ิมความปลอดภยัในการใชย้า [1, 5, 6] 

อนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ (Solid Lipid Nanoparticles, SLN) เป็นระบบน าส่งสารท่ีมีขนาด
อนุภาคอยูใ่นช่วง 50 ถึง 1,000 นาโนเมตร สามารถเตรียมไดโ้ดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการเตรียมอิมลัชนั
ชนิดน ้ามนัในน ้า โดยใชส้ารห่อหุม้ประเภทไขมนั เช่น ไตรกลีเซอไรด ์ และแวกซ์ เป็นตน้[1, 2] ซ่ึงสาร
เหล่าน้ีเขา้กนัไดก้บัร่างกาย เม่ือเตรียมเสร็จและปล่อยใหเ้ยน็ตวัลงท่ีอุณหภูมิหอ้ง สารห่อหุม้จะเปล่ียน
สถานะเป็นของแข็งและหุม้สารส าคญัเอาไวข้า้งใน ชั้นท่ีห่อหุม้นั้นจะเรียงตวักนัชั้นเดียว (monolayer) ณ 
อุณหภูมิหอ้งและอุณหภูมิร่างกาย อนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็จะอยูใ่นสถานะของแขง็ อนุภาคนาโนชนิด
ไขมนัแขง็จะสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารส าคญัซ่ึงอยูใ่นสารห่อหุม้ท่ีเป็นของแขง็ ดงันั้นสารส าคญั
จึงค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาและสามารถลดการระคายเคืองของผิวหนงัจากสารส าคญับางชนิดได ้ [5, 6, 
7, 8, 9] 

การเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ สามารถเตรียมไดโ้ดยใชอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ สาร
ห่อหุม้ประเภทไขมนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใชส้ารท่ีหลากหลายในการเตรียม โดยสารห่อหุม้ประเภทไขมนั
ท่ีเป็นแวกซ์ชนิดหน่ึง ท่ีมีการศึกษาถึงคุณสมบติัในดา้นต่างๆ และมีการน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในทางยา
[3, 4] แต่ยงัไม่มีการน ามาศึกษาในการใชเ้ป็นองคป์ระกอบในเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ ไดแ้ก่  
ไขกระบก ไขกระบกมีสมบติัเด่นหลายประการท่ีต่างไปจากน ้ามนัจากเมลด็พืชชนิดอ่ืน โดยเฉพาะ
องคป์ระกอบของกรดไขมนัท่ีพบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนิดอ่ิมตวั ประกอบดว้ย C12:0 (lauric acid) และ 
C14:0 (myristic acid) และมีองคป์ระกอบของ - และ α-tocopherols ซ่ึงมีสมบติัตา้นออกซิเดชนัอีกดว้ย
[3, 4] ไขกระบกจึงมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมากในการน ามาพฒันาเป็นองคป์ระกอบในการตั้งต ารับ solid 
lipid nanoparticles เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการน าเอาไขกระบกมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์ อีกทั้งยงัเป็น
การเพ่ิมมลูค่าและเพ่ิมศกัยภาพของพืชท่ีปลกูในประเทศไทยอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือพฒันาต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็โดยใชไ้ขกระบกเป็นองคป์ระกอบ 
2. เพ่ือศึกษาความคงสภาพของต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งโดยใชไ้ขกระบกเป็น

องคป์ระกอบท่ีสภาวะทดสอบต่างๆ 
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วธิีการวจิยั 
1. การเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ 

น าส่วนผสมของ วฏัภาคไขมนัมาหลอมท่ีอุณหภูมิ 75°C และวฏัภาคน ้ ามาหลอมท่ี
อุณหภูมิ 70°C แลว้น ามาคนผสมใหไ้ดอิ้มลัชนัโดยใชบี้กเกอร์ น าอิมลัชนัท่ีไดใ้นแต่ละต ารับไป
ท าการลดขนาดโดยใช้เคร่ืองผสมความเร็วสูง  Polytron® ท่ีอตัราเร็ว 5000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
5 นาที และลดขนาดต่อโดยใช ้Sonicating probe โดยท า 3 วิธี คือ วิธีท่ี 1 ป่ันดว้ยแอมปลิจูด 30% 
เป็นเวลา 10 นาที, วิธีท่ี 2 ป่ันดว้ยแอมปลิจูด 30% เป็นเวลา 20 นาที  และ วิธีท่ี 3 ป่ันดว้ยแอม
ปลิจูด 30% เป็นเวลา 40 นาที ดงัแสดงต ารับต่างๆในตารางท่ี 1, 2 และ 3 

2. การประเมินสมบติัทางเคมี-กายภาพของอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็จากไขกระบก 
 ลกัษณะทางกายภาพของต ารับ ไดแ้ก่ สี กล่ิน ความเนียน การแยกชั้น ขนาดอนุภาค และ 

ศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ (โดยใชเ้คร่ือง Malvern®/ Zetasizer ZS) 
3. ทดสอบความคงสภาพของอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ 

 ท าการเกบ็อนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ ท่ีอุณหภูมิและช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
 ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30°C) เป็นเวลา 1 เดือน 
 ท่ีอุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 1 เดือน 
 ท่ีอณุหภูมิ 45°C เป็นเวลา 1 เดือน 
 ท่ีอุณหภูมิสูงสลบัต ่า (Heating cooling cycle) ท่ีอุณหภูมิ 4 °C  เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ตาม

ดว้ยอุณหภูมิ 45 °C  เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ซ่ึงนบัเป็น 1 รอบ ท าการสลบัอุณหภูมิทั้งหมด 8 
รอบ 
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ตารางท่ี 1 : ส่วนประกอบของอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ (ต ารับท่ี 1-12 ท าการลดขนาดดว้ยแอมปลิจูด 30% เป็นเวลา 10 นาที) 

สารเคมี 
ต ารับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Krabok wax 10 10 10 7 7 7 3 3 3 12 8.4 3.6 
Bees wax 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - - 
Cetyl alcohol - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - 
Stearyl alcohol - - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - 
Glyceryl monostearate 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Butylated hydroxytoluene 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Butylated hydroxyanisole 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Mineral oil 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
Span 60 2.23 2.19 2.20 2.14 2.10 2.12 1.93 1.91 1.91 2.34 2.24 2.00 
             
Chremophor® RH 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tween 40 0.73 0.81 0.78 1.94 1.91 1.92 1.35 1.40 1.39 0.51 0.70 1.20 
Tween 60 2.04 1.99 2.01 0.92 0.99 0.96 1.72 1.69 1.70 2.15 2.05 1.80 
Water  qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs 
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ตารางท่ี 2 : ส่วนประกอบของอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ (ต ารับท่ี 13-24 ท าการลดขนาดดว้ยแอมปลิจูด 30% เป็นเวลา 20 นาที) 

สารเคมี 
ต ารับ 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Krabok wax 10 10 10 7 7 7 3 3 3 12 8.4 3.6 
Bees wax 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - - 
Cetyl alcohol - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - 
Stearyl alcohol - - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - 
Glyceryl monostearate 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Butylated hydroxytoluene 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Butylated hydroxyanisole 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Mineral oil 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
Span 60 2.23 2.19 2.20 2.14 2.10 2.12 1.93 1.91 1.91 2.34 2.24 2.00 
             
Chremophor® RH 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tween 40 0.73 0.81 0.78 1.94 1.91 1.92 1.35 1.40 1.39 0.51 0.70 1.20 
Tween 60 2.04 1.99 2.01 0.92 0.99 0.96 1.72 1.69 1.70 2.15 2.05 1.80 
Water  qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                        2583 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตารางท่ี 3 : ส่วนประกอบของอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ (ต ารับท่ี 25-36 ท าการลดขนาดดว้ยแอมปลิจูด 30% เป็นเวลา 40 นาที) 

สารเคมี 
ต ารับ 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Krabok wax 10 10 10 7 7 7 3 3 3 12 8.4 3.6 
Bees wax 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - - 
Cetyl alcohol - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - - 
Stearyl alcohol - - 2 - - 1.4 - - 0.6 - - - 
Glyceryl monostearate 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Butylated hydroxytoluene 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Butylated hydroxyanisole 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Mineral oil 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
Span 60 2.23 2.19 2.20 2.14 2.10 2.12 1.93 1.91 1.91 2.34 2.24 2.00 
             
Chremophor® RH 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tween 40 0.73 0.81 0.78 1.94 1.91 1.92 1.35 1.40 1.39 0.51 0.70 1.20 
Tween 60 2.04 1.99 2.01 0.92 0.99 0.96 1.72 1.69 1.70 2.15 2.05 1.80 
Water  qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs qs 
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ผลการวจิยั 
จากการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ พบวา่ทั้ง 36 ต ารับ ท่ีมีการปรับเปล่ียนสภาวะต่างๆ 

ในการเตรียม พบวา่ต ารับท่ีเตรียมไดมี้สีขาว เน้ือเนียนละเอียด มีกล่ินของไขกระบก พบวา่ต ารับท่ีมีขนาด
อนุภาคนอ้ยกวา่ 200 นาโนเมตร และมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้นอ้ยกวา่ -30 mV มีทั้งหมด 11 ต ารับ คือ ต ารับท่ี 
4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 และ 22 ซ่ึงขนาดอนุภาคดงักล่าวถือไดว้า่เป็นขนาดอนุภาคท่ีเลก็ และอยู่
ในช่วงของขนาดอนุภาคไขมนัแขง็ขนาดนาโนเมตร และการท่ีในแต่ละต ารับมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ท่ีนอ้ยกวา่ 
-30 mV นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ต ารับมีความคงสภาพท่ีดี  

จากการทดสอบความคงสภาพ ท่ีอุณหภูมิต่างๆ คือ ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30 °C), อุณหภูมิ 4 °C  และท่ี
อุณหภูมิ 45 °C  เป็นเวลา 4 สปัดาห์ และท่ีอุณหภูมิสูงสลบัต ่า (อุณหภูมิ 4 °C  นาน 48 ชัว่โมง ตามดว้ย
อุณหภูมิ 45 °C  นาน 48 ชัว่โมง) ทั้งหมด 8 รอบ ผลการทดลองพบวา่มี 3 ต ารับ ท่ีไม่เกิดการแยกชั้นท่ีทุก
สภาวะทดสอบ คือ ต ารับท่ี 10, 18 และ 22 โดยในทั้ง 3 ต ารับไม่มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะทาง
กายภาพ ทั้งน้ีมีขนาดอนุภาคและค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ ดงัแสดงในตารางท่ี  4 และ 5 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียขนาดอนุภาคของต ารับท่ี 10 ต ารับท่ี 18 และต ารับท่ี 22 

การเกบ็รักษา 
ค่าเฉล่ียขนาดอนุภาค (nm) 

ต ารับท่ี 10 ต ารับท่ี 18 ต ารับท่ี 22 
ณ เวลาเร่ิมตน้ 155.6±0.9 178.7±1.3 174.9±0.8 
อุณหภูมิหอ้ง 166.0±1.9 189.5±2.3 175.4±0.1 
อุณหภูมิ 4 °C 575.7±52.5 326.6±12.5 507.1±29.2 
อุณหภูมิ 45 °C   197.2±3.1 756.9±233.9 244.0±73.5 

อุณหภูมิสูงสลบัต ่า 488.6±6.9 285.3±7.5 268.3±10.6 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ของต ารับท่ี 10 ต ารับท่ี 18 และต ารับท่ี 22 

การเกบ็รักษา 
ค่าเฉล่ียศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ (mV) 

ต ารับท่ี 10 ต ารับท่ี 18 ต ารับท่ี 22 
ณ เวลาเร่ิมตน้ -35.4±1.3 -35.9±0.9 -33.6±1.8 
อุณหภูมิหอ้ง -38.1±5.1 -38.4±1.1 -35.7±1.5 
อุณหภูมิ 4 °C -41.7±0.3 -37.9±0.4 -38.0±1.1 
อุณหภูมิ 45 °C   -35.6±0.9 -41.2±2.7 -46.1±0.6 

อุณหภูมิสูงสลบัต ่า -40.7±1.3 -37.5±0.4 -39.2±1.1 
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จากตารางท่ี 4 และ 5 มีการเปล่ียนแปลงของขนาดอนุภาคของแต่ละต ารับมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ ต ารับท่ี 10 ขนาดอนุภาคท่ีอุณหภูมิ 4 °C และท่ีอุณหภูมิสูงสลบัต ่ามีความแตกต่าง
กบัขนาดอนุภาคเม่ือเวลาเร่ิมตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ต ารับท่ี 18 ขนาดอนุภาคท่ีอุณหภูมิ 45 
°C มีความแตกต่างกบัขนาดอนุภาคเม่ือเวลาเร่ิมตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  และต ารับท่ี 22 
ขนาดอนุภาคท่ีอุณหภูมิ 4 °C มีความแตกต่างกบัขนาดอนุภาคเม่ือเวลาเร่ิมตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05)   

ทั้งน้ีในการเพ่ิมข้ึนของขนาดอนุภาคในแต่ละต ารับท่ีท าการเก็บท่ีสภาวะต่างๆ เช่น ท่ีอุณหภูมิ 4 
°C  ไขมนัแขง็มีโอกาสเกิดผลึกไดจ้ากการรวมตวัของกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีอยูใ่นองคป์ระกอบของไขมนัท่ี
ใชใ้นต ารับ โดยการรวมตวัของกรดไขมนั เกิดเป็นผลึกน้ีจะเหน่ียวน าใหเ้กิดการก่อตวัของผลึกไขมนั โดย
เม่ือยิ่งเกบ็เป็นระยะเวลาท่ีนานยิ่งท าใหเ้กิดเป็นไขและจบัตวักนัท าใหเ้กิดผลึกท่ีมีขนาดโตข้ึน ในขณะท่ีท่ี
สภาวะอุณหภูมิ 45 °C  ไขมนัท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับเกิดการหลอมแลว้รวมหยดของอนุภาคไขมนั
เขา้ดว้ยกนั ท าใหข้นาดอนุภาคใหญ่ข้ึนในสภาวะทดสอบ ท่ีสภาวะอุณหภูมิสูงสลบัต ่า(Heating cooling 
cycle: 4 °C  และ 45 °C )  การท่ีมีการผนัผวนของอุณหภูมิเกบ็รักษาท าใหเ้กิดการเกาะกนัของอนุภาคเลก็
บนผิวของอนุภาคขนาดใหญ่ ท าใหข้นาดอนุภาคในต ารับนั้นใหญ่ข้ึน ในส่วนของค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ พบวา่
ในต ารับท่ี 22 ค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ท่ีอุณหภูมิ 4 °C  อุณหภูมิ 45 °C และท่ีอุณหภูมิสูงสลบัต ่า มีความแตกต่าง
กบัเวลาเร่ิมตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 ขนาดอนุภาคและค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ของทุกต ารับท่ีอุณหภูมิหอ้งไม่มีความแตกต่างกบัขนาดอนุภาค 
ดงันั้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างของขนาดอนุภาคและค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ ท่ีอุณหภูมิ
ต่างๆกบัขนาดอนุภาคและค่า ศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ท่ีเวลาเร่ิมตน้ อาจเกิดจากผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต ารับ 

จากผลการทดลองน้ี ท าใหไ้ดต้ ารับท่ีมีไขกระบกเป็นองคป์ระกอบหลกัของการเตรียมอนุภาคนา
โนชนิดไขมนัแขง็ท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุดเท่ากบั 12%w/w ซ่ึงมีความคงสภาพเม่ือท าการทดสอบท่ีอุณหภูมิ
ต่างๆ โดยต ารับท่ีได ้คือ ต ารับท่ี 10 และ 22 มีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัเพียงแต่วิธีการในการผลิตแตกต่าง
กนั ดงันั้นจากการทดลองน้ีจึงไดต้ ารับท่ีมีองคป์ระกอบของไขกระบกท่ีเหมาะสมในการท าเป็นอนุภาคนา
โนชนิดไขมนัแขง็ ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ส่วนประกอบของต ารับท่ีมีองคป์ระกอบของไขกระบกท่ีเหมาะสมในการท าเป็นอนุภาคนาโน
ชนิดไขมนัแขง็ 

องคป์ระกอบของสารในต ารับ ปริมาณสาร (%w/w) 

Krabok wax 12 
Glyceryl monostearate 2 
Butylated hydroxytoluene 0.75 
Butylated hydroxyanisole 0.75 
Mineral oil 10.5 
Span 60 2.34 
Polyethylene glycol  5 
Tween 40 0.51 
Tween 60 2.15 
Deionized water qs 

 
อภิปรายผล 

 ในการทดลองท าการพฒันาต ารับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งทั้งหมด 36 ต ารับ โดยท าการเตรียม
ต ารับท่ีใชอ้งคป์ระกอบของสารห่อหุม้ประเภทไขมนั 4 ชนิด ไดแ้ก่ Krabok wax, Bees wax, Cetyl alcohol 
และ Stearyl alcohol ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะท าการประเมินศกัยภาพของไขกระบกในการ
ทดแทนสารห่อหุ้มประเภทไขมนัท่ีมีการใชโ้ดยทัว่ไป พบว่าเม่ือน าไปวดัขนาดอนุภาคและค่าศกัยไ์ฟฟ้า
ซีตา้ พบวา่มีทั้งหมด 11 ต ารับท่ีมีขนาดอนุภาคนอ้ยกว่า 200 นาโนเมตร (อยู่ในช่วง 137.6 ถึง 184.9)  และ
มีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ มีค่านอ้ยกว่า -30 mV (อยู่ในช่วง -30.0 ถึง -52.9)  ทั้ง 11 ต ารับท่ีไดน้ี้น าไปทดสอบ
ความคงสภาพท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30 °C ) และอุณหภูมิ 4 °C , 45 °C  ท าเป็นเวลา 1 เดือน และท่ีอุณหภูมิสูง
สลบัต ่า ทั้งหมด 8 รอบ พบวา่มี 3 ต ารับท่ีไม่เกิดการแยกชั้น โดยต ารับท่ีไม่เกิดการแยกชั้นน้ีเป็นต ารับท่ี 18 
ท่ีมีไขกระบกเป็นองคป์ระกอบ 7%w/w และต ารับท่ี 10 และ 22 ท่ีมีไขกระบกเป็นองคป์ระกอบ 12% w/w  
ผลการทดลองท่ีไดพ้บว่าขนาดอนุภาคทั้งสามต ารับมีค่าเพ่ิมข้ึน แต่ขนาดอนุภาคของต ารับท่ีเก็บไว ้ณ 
อุณหภูมิหอ้งยงัคงนอ้ยกวา่ 200 นาโนเมตร และค่า ศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ ของต ารับท่ีเก็บไว ้ณ อุณหภูมิต่างๆ ทุก
ต ารับมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ มีค่านอ้ยกว่า -30 mV จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าต ารับท่ี 10 และ 22 เป็น
ต ารับท่ีมีองคป์ระกอบของไขกระบกท่ีเหมาะสมในการท าเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็ง เน่ืองจากเป็น
ต ารับท่ีมีไขกระบกเป็นองคป์ระกอบหลกัของการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแข็งท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด 
และมีความคงสภาพเม่ือท าการทดสอบท่ีอุณหภูมิต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัต ารับอ่ืนๆท่ีมี Bees wax, Cetyl 
alcohol และ Stearyl alcohol เป็นองคป์ระกอบของสารห่อหุม้ท่ีใชใ้นต ารับ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2587 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ข้อเสนอแนะ  
 ต ารับท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีสามารถน ามาพฒันาต่อไปเป็นระบบน าส่งสารหรือตวัยา เพ่ือเพ่ิมการดูด
ซึมและการน าสารส าคัญไปสู่เป้าหมายได้ โดยต้องพิจารณาถึงผลของประจุจากสารส าคัญและ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ เพ่ือลดตวัแปรท่ีจะมีผลต่อค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา้ และสามารถท าการขยายปริมาณการผลิต
เชิงอุตสาหกรรมไดโ้ดยการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือในการผลิตเป็นเคร่ืองป่ันผสมภายใตค้วามดนัสูง (High 
pressure homogenizer) หรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเหมาะสม 
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การประมาณค่าวกิฤตของสถิตทิดสอบส าหรับค่านอกกลุ่มโดยกระบวนการสโตแคสตกิ 

 
ESTIMATION OF CRITICAL VALUES OF STATISTICAL TESTS FOR  AN 

OUTLIER BY USING A STOCHASTIC APPROACH 

 

ผู้วจิยั นางสาวณฐักานต ์ปรัชญลกัษณ์ , ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมลชนก  พานิชการ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 สาขาวิชา สถิติประยกุต ์ภาควิชา สถิติ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการประมาณค่าวิกฤตของสถิติทดสอบเพ่ือตรวจจบัค่า 

นอกกลุ่มโดยกระบวนการสโตแคสติก โดยพิจารณาสถิติทดสอบ 3 วิธีไดแ้ก่ สถิติทดสอบ Q , สถิต 

ทดสอบ Grubbs และสถิติทดสอบ Tietjen-Moore โดยท าการจ าลองขอ้มลูตวัอยา่งจากประชากรท่ีมีการ 

แจกแจงแบบปกติ  ขนาดตวัอยา่ง 5 , 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.05 , 0.1 และในแต่ 

ละสถานการณ์จะกระท าซ ้ า 10,000 รอบ ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดว้า่ สถิติทดสอบ Q และสถิติทดสอบ  

Grubbs ท่ีสร้างจากกระบวนการสโตแคสติกใหค่้าวิกฤตใกลเ้คียงกบัค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมในทุกขนาด 

ตวัอยา่งและทุกระดบันยัส าคญัและสถิติทดสอบ Tietjen-Moore ท่ีสร้างจากกระบวนการสโตแคสติกใหค่้า 

วิกฤตสูงกวา่ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมในทุกขนาดตวัอยา่งและทุกระดบันยัส าคญั นอกจากน้ีฟังกช์นัการแจก 

แจงสะสมของสถิติทดสอบท่ีน ามาพิจารณาสามารถน าไปสู่การหาค่า p - value ได ้

 

ค าส าคัญ : กระบวนการสโตแคสติก , ค่าวิกฤต , สถิติทดสอบ Q , สถิติทดสอบ Grubbs , สถิติทดสอบ        

Tietjen-Moore 

 
Abstract 

 The objective of this research is to estimate critical values of statistical 

tests for an outlier by using a stochastic approach. The statistical test considered were  

Q - Test , Grubbs –Test and Tietjen – Moore Test. In the study , the data were 

simulated from normal distribution with sample sizes of 5 , 10 , 15 , 20 , 25 and 30. 

The significant level were 0.01 , 0.05 and 0.1. The simulation was done repeatly 

10,000 times in each situation. The results of this research showed that the critical 

values of Q – Test and Grubbs – Test using stochastic approach and classical values 
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are closed in all cases. Tietjen – Moore Test using stochastic approach have higher 

critical values than those of classical values in all situations. 

 

Key Words : a stochastic approach , The critical values , Q – Test , Grubbs –Test , 

Tietjen – Moore test 

 

บทน า 

 ปัจจุบนัน้ีไม่มีใครท่ีจะสามารถปฏิเสธไดว้า่เป็นยคุของขอ้มูลสารสนเทศ  (Information data)  

โดยขอ้มลูจะตอ้งมีคุณภาพและเช่ือถือไดซ่ึ้งถือวา่มีความส าคญัมาก  เพราะจะน าไปสู่การวิเคราะห์วางแผน

หรือน าไปประยุกตใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   ซ่ึงบ่อยคร้ังจะพบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองหรือจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลมีค่าของขอ้มูลบางค่าแตกต่างไปจากขอ้มูลส่วนใหญ่  นัน่คือ ขอ้มูลบางตวัอาจมีค่าสูง

เกินไปหรือต ่าเกินไป  หรือไม่ไดม้าจากประชากรเดียวกนักบัค่าสังเกตส่วนใหญ่ เรียกค่าเหล่านั้นว่า ค่า

นอกกลุ่ม (Outlier) ซ่ึงหากน าขอ้มูลท่ีมีค่านอกกลุ่มมาท าการวิเคราะห์อาจจะส่งผลต่อการกระจายของ

ขอ้มลู  หรืออาจท าใหค่้าเฉล่ียของขอ้มลูเปล่ียนไปซ่ึงจะส่งผลต่อการเลือกใชส้ถิติทดสอบท่ีไม่ถูกตอ้งตาม

ลกัษณะของขอ้มูล  หรือไม่ถูกตอ้งตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) ผลการวิเคราะห์ขาดคุณภาพและ

ความเช่ือถือท าใหผ้ลของการวิจยัไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 โดยปกติแลว้ค่านอกกลุ่มสามารถแบ่งไดเ้ป็นค่านอกกลุ่มท่ีมีค่าผิดปกติมากและค่านอกกลุ่ม

ท่ีมีค่าผิดปกติเลก็นอ้ย  โดยท่ีค่านอกกลุ่มท่ีมีค่าผิดปกติมาก เรียกว่า ค่าสุดขีด (Extreme value)  หมายถึง 

ค่านอกกลุ่มท่ีมีค่าท่ีนอ้ยกว่าควอไทลท่ี์  1 หรือมากกว่าควอไทลท่ี์ 3 เกิน  3  เท่าของค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล ์ แต่ค่านอกกลุ่มท่ีมีค่าผิดปกติเลก็นอ้ย (Mild value)  หมายถึง ค่าสังเกตท่ีมีค่าผิดปกตินอ้ยกว่าควอ

ไทลท่ี์ 1 หรือมากกวา่ควอไทลท่ี์ 3 ระหวา่ง 1.5 – 3 เท่าของค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์

 โดยวิธีการตรวจสอบค่านอกกลุ่มนั้นมีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น การตรวจสอบค่านอกกลุ่มดว้ย

วิธีกราฟหรือการทดสอบสมมติฐาน  เช่น  กราฟ dot – plot โดยถา้มีค่านอกกลุ่มปรากฏอยู่มกัจะอยู่

ทางซา้ยสุดหรือขวาสุดของขอ้มูล  หรือกราฟ box – plot  โดยถา้มีค่านอกกลุ่มปรากฏอยู่มกัจะอยู่บนสุด

หรือล่างสุดของกล่องนั้นเอง  จะเห็นไดว้่าเทคนิคท่ีกล่าวถึงจะเป็นการสังเกตค่านอกกลุ่มทั้งหมดท่ีตกอยู่

นอกเหนือขอบเขตท่ีก าหนด    การตรวจสอบค่านอกกลุ่มดว้ยวิธีกราฟเป็นวิธีหน่ึงท่ีใชไ้ดดี้  เน่ืองจากเป็น

วิธีการตรวจสอบท่ีง่ายและสะดวกแต่บางคร้ังการใชวิ้ธีกราฟอาจให้ผลสรุปท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ของผูวิ้เคราะห์นั้น ๆ ดงันั้น การท่ีจะตดัสินใจว่าค่าท่ีสงสัยนั้นเป็นค่าผิดปกติ

หรือไม่ ควรจะมีการตรวจสอบอย่างมีกฎเกณฑ ์ ในการตรวจสอบค่านอกกลุ่มโดยการทดสอบสมมติฐาน
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จากสถิติทดสอบต่าง ๆ ถือวา่เป็นอีกวิธีท่ีช่วยในการตดัสินใจวา่ค่าสังเกตนั้นเป็นค่านอกกลุ่มหรือไม่  ซ่ึงมี

ผูศึ้กษาและพฒันาสถิติทดสอบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 Dean และ Dixon (1951) ไดเ้สนอสถิติทดสอบ Q ท่ีใชท้ดสอบค่านอกกลุ่มโดยหาอตัราส่วน

ระหวา่งค่าความแตกต่างของค่าท่ีสงสยักบัค่าสงัเกตท่ีใกลท่ี้สุดส่วนดว้ยค่าพิสัย   ซ่ึงจะตอ้งน าค่าสังเกตมา

เรียงจากนอ้ยไปหามาก จากนั้นท าการทดสอบค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดหรือค่าท่ีมากท่ีสุด ถา้ค่าท่ีค านวณไดมี้ค่า

มากกว่าค่าวิกฤติแสดงว่าค่าท่ีสงสัยนั้นเป็นค่านอกกลุ่ม โดยการเสนอตารางค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 

0.01 , 0.05 และ 0.1 

 Frank E. Grubbs (1969)   ไดเ้สนอสถิติทดสอบ Grubbs ซ่ึงท าการทดสอบค่าท่ีสงสัยโดยหา

อตัราส่วนค่าความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีสงสยักบัค่าเฉล่ียของตวัอยา่งส่วนดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี

ยงัไม่ตดัค่าท่ีสงสัยออกน าค่าท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าวิกฤติท่ีก าหนดในตารางสถิติของ Grubbs ในกรณีค่าท่ี

สงสยัมีขอ้มลูเดียว  ถา้ค่าสถิติจากการค านวณมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤติแสดงว่าค่าท่ีสงสัยเป็นค่านอกกลุ่ม  ใน

กรณีท่ีค่าท่ีสงสยัมี 2 ขอ้มลู  ถา้ค่าสถิติจากการค านวณนอ้ยกวา่ค่าวิกฤติแสดงวา่ค่าท่ีสงสยัเป็นค่านอกกลุ่ม 

โดยการเสนอตารางค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 , 0.005 , 0.01 , 0.025 , 0.05 และ 0.1 

 Tietjen and Moore (1972)  ไดเ้สนอสถิติทดสอบ Tietjen-Moore ซ่ึงท าการทดสอบค่าท่ี

สงสัยท่ีอยู่ทางขวาของค่าเฉล่ียและค่าสงสัยท่ีอยู่ทางซา้ยของค่าเฉล่ียและกรณีท่ีมีค่านอกกลุ่มอยู่ทั้งสอง

ดา้นของค่าเฉล่ีย  ซ่ึง Tietjen and Moore (1972) ไดน้ าเสนอตารางค่าวิกฤติท่ีสร้างมาจากวิธีมอนติคาร์

โลข้ึน โดยถา้ค่าสถิติจากการค านวณมีค่านอ้ยกว่าค่าวิกฤติแสดงว่าค่าท่ีสงสัยนั้นเป็นค่านอกกลุ่ม โดยการ

เสนอตารางค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.025 , 0.05 และ 0.1 

 Constantinos E. Efstathiou  (2006)  ไดเ้สนอกระบวนการสโตแคสติกซ่ึงสามารถน ามาใช้

ในการประมาณค่าวิกฤติในการทดสอบของ Dixon ได ้เน่ืองจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณจากตวัอย่าง

สุ่มทั้งหมดนั้นจะถกูสุ่มมาจากขอ้มลูของประชากรท่ีปราศจากค่านอกกลุ่ม  ดงันั้นค่านอกกลุ่มจะสังเกตได้

จากค่าสถิติท่ีได้จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ  โดยถือว่าโอกาสในการเกิดความคลาดเคล่ือน

ประเภทท่ี 1 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัระดบันยัส าคญั  ดงันั้นค่าวิกฤติน้ีจึงท าหนา้ท่ีเป็นค่าวิกฤติท่ีสอดคลอ้งกบั

ระดบันยัส าคญันั้นเอง 

 จากตวัสถิติท่ียกตวัอย่างข้ึนมานั้นจะเห็นไดว้่าสถิติทดสอบแต่ละตวัยงัคงมีขอ้จ ากดัในการ

เปิดตารางตามระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด  ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษากระบวนการสโตแคสติก

เพ่ือท่ีจะหาค่าวิกฤติของสถิติทดสอบต่าง ๆ รวมถึงการหาค่า p – value เพ่ือให้สะดวกต่อการสรุปผล

ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาการประมาณค่าวิกฤตของสถิติทดสอบเพ่ือตรวจจบัค่านอกกลุ่มโดยกระบวนการ 

สโตแคสติก ซ่ึงสถิติทดสอบท่ีน ามาพิจารณา ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ Q , สถิตทดสอบ Grubbs และสถิติ 

ทดสอบ Tietjen-Moore 

 

วธิีการวจิยั 

 การสร้างค่าวิกฤตจากกระบวนการสโตแคสติกมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ท าการจ าลองขอ้มลูจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 และความ 

แปรปรวนเท่ากบั 1 ดว้ยขนาดตวัอยา่ง 5 , 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ตามล าดบั 

2. ค านวณค่าสถิติทดสอบทั้ง 3 ตวั ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ Q , สถิติทดสอบ Grubbs และสถิติ

ทดสอบ Tietjen-Moore 

3. ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 , 0.05 และ 0.1 

4. ท าซ ้ าตั้งแต่ขอ้ 1 ถึง 3 ในแต่ละขนาดตวัอยา่งจ านวน 10,000 รอบ 

5. น าอตัราส่วนระหวา่งจ านวนรอบท่ี  i  กบัจ านวนรอบทั้งหมดและค่าสถิติทดสอบแต่ละรอบ

มาสร้างกราฟฟังกช์นัการแจกแจงสะสมเพ่ือดูการแจกแจงของสถิติทดสอบแต่ละตวั 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

 ในงานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการสโตแคสติกเพ่ือใชใ้นการประมาณค่า

วิกฤตของสถิติทดสอบท่ีน ามาพิจารณาคือ สถิติทดสอบ Q , สถิติทดสอบ Grubbs  และสถิติทดสอบ 

Tietjen – Moore  โดยค่าวิกฤตของสถิติทดสอบท่ีประมาณไดจ้ากกระบวนการสโตแคสติกตามขนาด

ตวัอย่าง 5 , 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.05 และ 0.1 ไดน้ าเสนอไวใ้นตารางท่ี 1 ถึง 

3 และรูปท่ี 1 ถึง 6 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1   ค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Q จากกระบวนการสโตแคสติกเปรียบเทียบกบัวิธีดั้งเดิม 

 

 
ภาพท่ี 1   ฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Q จากกระบวนการสโตแคสติก 

 
ภาพท่ี 2 ส่วนขยายจากภาพท่ี 1 
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n=5

n=10

n=15

n=20

n=25

n=30

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ Q 

ดั้งเดิม สโตแคสติก 

0.01 0.05 0.1 0.01 0.05 0.1 

5 0.782 0.643 0.559 0.776 0.650 0.549 

10 0.527 0.412 0.349 0.526 0.417 0.341 

15 0.438 0.338 0.284 0.439 0.337 0.278 

20 0.393 0.300 0.251 0.401 0.300 0.253 

25 0.364 0.277 0.230 0.363 0.280 0.230 

30 0.342 0.260 0.216 0.341 0.262 0.217 
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 ตารางท่ี 1  แสดงค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Q ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.05 และ 0.1 เม่ือใช้

กระบวนการสโตแคสติกเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตแบบดั้งเดิม พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01เม่ือขนาด

ตวัอยา่งเท่ากบั  5 , 10 , 25 และ 30 ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนการสโต

แคสติก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 5 , 10 , 25 และ 30  ค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ย 

 กระบวนการสโตแคสติกมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมและท่ีขนาดตวัอย่าง  15  ค่าวิกฤตของทั้งสอง

วิธีมีค่าเท่ากนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 เม่ือขนาดตวัอย่างเท่ากบั 5 , 10 และ 15  ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมมีค่า

มากกว่าค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนการสโตแคสติกและท่ีขนาดตวัอย่าง 25 ค่าวิกฤตของทั้งสองวิธีมีค่า

เท่ากนั 

 เม่ือขนาดตัวอย่างใหญ่ข้ึนค่าวิกฤตแบบดั้ งเดิมและค่าวิกฤตท่ีสร้างด้วยกระบวนการ

กระบวนสโตแคสติกมีค่าลดลงและภาพท่ี 4 เปรียบเทียบฟังก์ชนัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Q 

ตามขนาดตวัอยา่ง 

 จากภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Q จากกระบวนการสโต

แคสติกท่ีขนาดตวัอย่างต่าง ๆ สามารถน าไปสู่การหาค่า p-value ของสถิติทดสอบ Q ได ้ซ่ึงจะท าใหก้าร

สรุปผลดว้ยสถิติทดสอบ Q สะดวกและรวดเร็วข้ึน พิจารณาภาพท่ี 2 ซ่ึงเป็นภาพขยายของสถิติทดสอบ Q 

ท่ีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 5 จะเห็นไดว้่าถา้จากขอ้มูลตวัอย่างสามารถค านวณค่าสถิติทดสอบ Q ได ้เท่ากบั 

0.1503 ค่า p-value ท่ีสอดคลอ้งกบัค่าสถิติทดสอบ Q คือ 0.9002 
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ตารางท่ี 2   ค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Grubbs จากกระบวนการสโตแคสติกเปรียบเทียบกบัวิธีดั้งเดิม 

 

 
ภาพท่ี 3   ฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Grubbs จากกระบวนการสโตแคสติก 

 
ภาพท่ี 4 ส่วนขยายของภาพท่ี 3 
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n=5

n=10

n=15

n=20

n=25

n=30

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ Grubbs 

ดั้งเดิม สโตแคสติก 

0.01 0.05 0.1 0.01 0.05 0.1 

5 1.749 1.672 1.602 1.747 1.680 1.594 

10 2.410 2.176 2.036 2.398 2.184 2.037 

15 2.705 2.409 2.247 2.698 2.408 2.241 

20 2.884 2.557 2.385 2.894 2.564 2.391 

25 3.009 2.663 2.486 3.010 2.678 2.485 

30 3.103 2.745 2.563 3.100 2.752 2.562 
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 ตารางท่ี 2 แสดงค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Grubbs  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.05 และ 0.1 

เม่ือใชก้ระบวนการสโตแคสติกเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตแบบดั้งเดิม พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เม่ือขนาด

ตวัอยา่งเท่ากบั  5 , 10 , 15  และ 30 ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนการสโต

แคสติก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือขนาดตวัอย่างเท่ากบั 5 , 10 , 20 , 25 และ 30 ค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ย

กระบวนการสโตแคสติกมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 5 

, 15 , 25 และ 30 ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนการสโตแคสติก 

 เม่ือขนาดตวัอย่างใหญ่ข้ึน ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมและค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวน     สโตแค

สติกมีค่าเพ่ิมข้ึนและภาพท่ี 5 เปรียบเทียบฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Grubbs ตามขนาด

ตวัอยา่ง 

 จากภาพท่ี 3 ซ่ึงแสดงฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Grubbs จาก

กระบวนการสโตแคสติกท่ีขนาดตวัอย่างต่าง ๆ สามารถน าไปสู่การหาค่า p-value ของสถิติทดสอบ 

Grubbs ได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารสรุปผลดว้ยสถิติทดสอบ Grubbs สะดวกและรวดเร็วข้ึน พิจารณาภาพท่ี 4 ซ่ึง

เป็นภาพขยายของสถิติทดสอบ Grubbs ท่ีขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 5 จะเห็นไดว้า่ถา้จากขอ้มลูตวัอย่างสามารถ

ค านวณค่าสถิติทดสอบ Grubbs ได ้เท่ากบั 0.9945 ค่า p-value ท่ีสอดคลอ้งกบัค่าสถิติทดสอบ Grubbs คือ 

0.751 
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ตารางท่ี 3   ค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Tietjen-Moore  

 

 
ภาพท่ี 5   ฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Tietjen-Moore จากกระบวนการสโตแคสติก 

 
ภาพท่ี 6 ส่วนขยายของภาพท่ี 5 
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n=5

n=10

n=15

n=20

n=25

n=30

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ Tietjen - Moore 

ดั้งเดิม สโตแคสติก 

0.01 0.05 0.1 0.01 0.05 0.1 

5 0.045 0.125 0.200 0.859 0.795 0.754 

10 0.280 0.418 0.490 0.892 0.855 0.829 

15 0.450 0.556 0.611 0.908 0.881 0.863 

20 0.533 0.639 0.688 0.918 0.897 0.883 

25 0.603 0.696 0.732 0.927 0.908 0.897 

30 0.650 0.730 0.766 0.933 0.917 0.908 
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 ตารางท่ี 3 แสดงค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Tietjen – Moore ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.05 

และ 0.1 เม่ือใชก้ระบวนการสโตแคสติกเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมพบว่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 , 

0.05 และ 0.1 เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  5 , 10 , 15 , 20 , 25  และ 30 ค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนการสโต

แคสติกมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิม  

 เม่ือขนาดตวัอยา่งใหญ่ข้ึนค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมและค่าวิกฤตท่ีสร้างดว้ยกระบวนสโตแคสติก

มีค่าเพ่ิมข้ึนและภาพท่ี 6 เปรียบเทียบฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Tietjen – Moore ตาม

ขนาดตวัอยา่ง 

 จากภาพท่ี 5 ซ่ึงแสดงฟังก์ชนัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบ Tietjen-Moore  จาก

กระบวนการสโตแคสติกท่ีขนาดตวัอย่างต่าง ๆ สามารถน าไปสู่การหาค่า p-value ของสถิติทดสอบ 

Tietjen-Moore ได ้ซ่ึงจะท าให้การสรุปผลดว้ยสถิติทดสอบ Tietjen-Moore สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พิจารณาภาพท่ี 6 ซ่ึงเป็นภาพขยายของสถิติทดสอบ Tietjen-Moore ท่ีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 5 จะเห็นไดว้่า

ถา้จากขอ้มูลตวัอย่างสามารถค านวณค่าสถิติทดสอบ Tietjen-Moore ได ้เท่ากบั 0.1943 ค่า p-value ท่ี

สอดคลอ้งกบัค่าสถิติทดสอบ Tietjen-Moore คือ 0.8202 

 

อภิปรายผล 

 จากงานวิจยัช้ินน้ี จะเห็นไดว้่าค่าวิกฤตท่ีสร้างข้ึนจากกระบวนการสโตแคสติกเม่ือน ามา

เปรียบเทียบกะค่าวิกฤตแบบดั้งเดิม สถิติทดสอบ Q และสถิติทดสอบ Grubbs ใหค่้าวิกฤตใกลเ้คียงกบัค่า

วิกฤตแบบดั้งเดิมในทุกขนาดตวัอย่างและทุกระดบันยัส าคญัยกเวน้สถิติทดสอบ Tietjen – Moore ท่ีสร้าง

จากกระบวนการสโตแคสติกให้ค่าวิกฤตท่ีสูงกว่าค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมในทุกขนาดตวัอย่างและทุกระดบั

นยัส าคญั รวมถึงกระบวนการสโตแคสติกสามารถสร้างค่าวิกฤตท่ีอยูบ่ริเวณดา้นซา้ยหรือดา้นขวากไ็ด ้

นอกจากน้ีฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของสถิติทดสอบท่ีน ามาพิจารณาสามารถน าไปสู่การหาค่า p - value  

ได ้ท าใหส้ามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 หน่ึงในขอบเขตของงานวิจยัน้ีคือการทดสอบค่านอกกลุ่มกรณีมีค่านอกกลุ่ม 1 ค่า เท่านั้น 

ดงันั้นในงานวิจยัช้ินต่อไปควรลองศึกษาการทดสอบค่านอกกลุ่มกรณีท่ีมีค่านอกกลุ่มมากกว่า 1 ค่าข้ึนไป

จากสถิติทดสอบต่าง ๆ หรืออาจจะศึกษาจากการแจกแจงแบบอ่ืน ๆ เช่น การแจกแจง t เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 

การศึกษางานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปัญหาการเกิดสกรูหวานของกระบวนการประกอบ
ฮาร์ดดิสไดร์ฟในบริษทักรณีศึกษา โดยท าการศึกษากบัผลิตภณัฑท่ี์มีจ านวนแผน่เก็บความจุชนิด 1 แผน่
และมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของแผน่เก็บความจุท่ี 3.5 น้ิวเท่านั้น ซ่ึงท าการทดลอง ทั้งหมดส่ีปัจจยั คือ
ความเร็วรอบของมอเตอร์  ระดบัความสูงของสกรูท่ีก าหนดในการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ชนิด
มอเตอร์ท่ีใชใ้นการขนัสกรูและชนิดของปลายอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนัสกรู 

ผลท่ีไดจ้ากการทดลองพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปัญหาสกรูหวานคือ อนัตรกิริยาระหว่าง
ความเร็วรอบของมอเตอร์และระดบัความสูงของสกรู ปัจจยัหลกัท่ีมีผลคือ ชนิดของมอเตอร์ และการตั้งค่า
ปัจจยัท่ีเหมาะสมคือ ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ 2,400 รอบต่อนาทีและระดบัความสูงของสกรูท่ี 0.9 
มิลลิเมตร และมอเตอร์ชนิดท่ี 2 สามารถลดปัญหาสกรูหวานของการกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟ
จาก 0.46 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 0.12 เปอร์เซ็นตคิ์ดเป็น 74 เปอร์เซ็นตท่ี์ลดลงได ้
 
ค าส าคญั: การออกแบบการทดลอง, การลดปริมาณของเสียประเภทการขนัสกรูหวาน, ฮาร์ดดิสไดร์ฟ 

 
Abstract 

The objectives of this research is to reduce screw loose failure from Hard disk 

drives process of case study on single platter 3.5 Inch only There are four potential 

factors that were selected  in this study. Those factors are speed of motor, height of 

screw, type of motor and type of bit. 

 The experimental results indicated that the influenced factors were interaction 

between speed of motor and height of screw, and main factor of motor type. The 

optimal setting of those factors are speed of motor at 2400 rpm, height of screw at 0.9 

mm., and motor at type 2.The new setting can reduce screw loose failure from 0.46% 

to 0.12% which is 74% reduction 

 
Keyword: Design of Experiment, Reduce defect of screw loose, Hard Disk Drive 
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บทน า 
โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟพบว่าของเสียท่ีไดจ้ากกระบวนการ

ประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟมีเป็นจ านวนมากซ่ึงถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัเพราะส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบสาเหตุและด าเนินการแกไ้ข  ซ่ึงจากการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟพบว่าในกระบวนการขนัสกรูเพ่ือท าการยึดช้ินส่วนต่างๆกบัตวัฐาน
ฮาร์ดดิสไดร์ฟ เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดของเสียท่ีไม่ผา่นขอ้ก าหนดเป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกบั
จ านวนผลิตภณัฑท่ี์ผา่นขอ้ก าหนดการตรวจสอบถือว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัของโรงงาน  

ซ่ึงเม่ือเราท าการจ าแนกของเสียท่ีเราพบในการขนัสกรูในการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟนั้นจะ
ท าให้เราทราบไดว้่ามีจ านวนของเสียอยูป่ระมาณ 5ประเภทดว้ยกนัคือ 1.สกรูหวาน 2.สกรูกระแทก 3.สกรู
ผิดต าแหน่ง 4.เคร่ืองมีความผิดปกติ 5.อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแยกเป็นอตัราส่วนไดด้งัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  ชนิดของเสียท่ีเกิดจากการขนัสกรูในการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

จากภาพท่ี 1 จะพบว่าผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นขอ้ก าหนดมีจ านวนมากท่ีสุดคือประเภทสกรูหวาน  
77 % ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะท าให้ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จเสียเป็นส่วนมากท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข
งานรวมทั้งยงัสูญเสียโอกาสในการสร้างรายไดข้องบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นผูท้  าการวิจยัมีความสนใจท่ีจะลด
จ านวนผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นขอ้ก าหนดการตรวจสอบท่ีเกิดจากสาเหตุประเภทสกรูหวานโดยจะท าการศึกษา
ถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเกิดของเสียประเภทน้ีโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียลเตม็รูปเพ่ือหาปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาและท าการใชวิ้ธีพ้ืนผิวตอบสนองเพ่ือช่วยในการ
ก าหนดระดบัของปัจจยัท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟเพ่ือสามารถลดจ านวน
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นขอ้ก าหนดการตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงกระบวนการประกอบฮาร์ดดิส
ไดร์ฟให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดของเสียท่ีไม่ผา่นขอ้ก าหนดประเภทสกรูหวาน

และก าหนดค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อปัจจยัท่ีมีผลเพ่ือน ามาใชง้านในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟ 
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2. เพ่ือช่วยลดตน้ทุนของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและจ านวนการเกิดของเสียประเภทสกรู
หวานของการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟ 
 

วิธีการวิจัย 
มีขั้นตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาและคดักรองปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดปัญหาการขันสกรูหวาน  โดยการระดม

สมองร่วมกบัผูท่ี้รับผิดชอบในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟโดยการขนัสกรูของโรงงานกรณีศึกษา
พบว่าการควบคุมระดบัพารามิเตอร์ต่างๆของเคร่ืองขนัสกรูอตัโนมติัเป็นจุดท่ีส าคญัท าให้เกิดปัญหาการ
เกิดสกรูหวานและสรุปไดว้่าสรุปปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ชนิดของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การขนัสกรูระดบัความสูงของสกรูท่ีก าหนดในการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์
ท่ีใชใ้นการขนัสกรู 

2. การออกแบบการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการทดลอง ในงานวิจยัน้ีคือ การ
ทดลองแบบแฟคทอเรียลเตม็รูปและโดยท าการศึกษาปัจจยัความเร็วรอบของมอเตอร์ และระดบัความสูง
ของสกรูท่ีก าหนดในการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ ท่ี 3 ระดบั ปัจจยั ชนิดของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ขนัสกรูและชนิดของมอเตอร์ท่ีใชใ้นการขนัสกรู  ท่ี 2 ระดบัโดยท าการทดลองซ ้ า 2คร้ังดงันั้นเราจะได้
จ านวนการทดลองทั้งหมดเท่ากบั72การทดลอง 

3. วเิคราะห์ผลการทดลองและยืนยันผล หลงัจากท าการทดลองตามแผนการทดลอง จะน า
วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)มาประยกุตใ์ช้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05เพ่ือสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เกิดสกรูหวานพร้อมก าหนดค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีการพ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) 
และยืนยนัผลเพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

ผลและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองพบว่าปัจจยัร่วมระหว่างความเร็วรอบของมอเตอร์กบัระดบัความสูงของสก
รูท่ีก าหนดในการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์มีค่า P-Value เท่ากบั 0.041 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่า P-Value ของ
เกณฑ ์(α  = 0.05)และปัจจยัหลกัคือชนิดของมอเตอร์มีค่า P-Value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่า P-Value 
ของเกณฑ ์(α  = 0.05) ท่ีก าหนดและจากผลการตรวจสอบพบว่าปัจจยัหลกัและปัจจยัร่วมเม่ือพิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัผลของค่าตอบสนองท่ีไดพ้บว่าค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ 
(Determination Coefficient: R2) ซ่ึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกความสมัพนัธ์ของปัจจยัหลกักบัปัจจยัร่วมท่ีได้
สามารถอธิบายการแปรเปล่ียนของค่าการขนัสกรู ได ้77.62 เปอร์เซ็นตต์ามภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงบิดของการขนัสกรู 

จากภาพท่ี 2 จะท าให้เราทราบว่าขนาดของมอเตอร์นั้นมีผลต่อค่าแรงบิดท่ีไดจ้ากการขนัสกรู
ซ่ึงถา้เราตอ้งการไดค้่าท่ีเราก าหนด คือ 6.3 ปอนดต่์อตารางน้ิวเราจะตอ้งท าการใชข้นาดของมอเตอร์เป็น
ขนาดท่ี 2 ตามภาพท่ี 3 ซ่ึงไดค้่าแรงบิดการขนัสกรูใกลเ้คียงกบัค่าท่ีก าหนดและปัจจยัร่วมระหว่างความเร็ว
ของมอเตอร์กบัระยะของสกรูในการเปล่ียนความเร็วนั้นจะให้ค่าแรงบิดของการขนัสกรูท่ีเราก าหนดภาพ
ท่ี 4 และจากผลการทดลองนั้นเราจะน าปัจจยัท่ีท าให้ค่าแรงบิดของการขนัสกรูตามท่ีก าหนดมาท าการหา
ค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยวิธีการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนองโดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนักบัการออกแบบการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียลเตม็รูปโดยท าการเลือกเฉพาะมอเตอร์ชนิดท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงชนิดของมอเตอร์ท่ีใชใ้นการขนัสกรูท่ีมีผลต่อค่าแรงบิดของการขนัสกรู 
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงความเร็วรอบของมอเตอร์และระดบัความสูงของสกรูท่ีก าหนดในการเปล่ียน
ความเร็วรอบของมอเตอร์ท่ีมีผลต่อค่าแรงบิดของการขนัสกรู 

 

ภาพที่ 5  กราฟแสดงผลระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตั้งค่าเพ่ือให้ค่าแรงบิดตามเป้าหมาย 
จากภาพท่ี 5 วิธีการพ้ืนผิวตอบสนองในการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีท าให้เกิดปัญหาสกรูหวาน

ไดน้อ้ยท่ีสุดคือค่า แรงบิดในการขนัสกรูเท่ากบั 6.3 ซ่ึงจากกราฟท าให้เราทราบว่าจะตอ้งตั้งค่า ความเร็ว
ของมอเตอร์ท่ี 2400 รอบ/นาที และตั้งค่าระยะของสกรูในการเปล่ียนความเร็วท่ีระดบั 0.8858 มิลลิเมตร 
นั้นจะท าให้เราไดค้่าเป้าหมายท่ีเราตอ้งการดว้ยความเช่ือมัน่ท่ี 100  

 

อภิปรายผล 
จากการทดลองแบบแฟคทรอเรียลแบบเตม็รูปเพ่ือท าการหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกซ่ึงผลการ

ทดลองพบว่าปัจจยัร่วมระหว่างความเร็วรอบของมอเตอร์และระดบัความสูงของสกรูท่ีก าหนดในการ
เปล่ียนความเร็ว และปัจจยัหลกัคือชนิดของมอเตอร์ท่ีใชใ้นการขนัสกรูมีผลต่อกระบวนการขนัสกรูท่ีท า
ให้เกิดปัญหาสกรูหวานและน าปัจจยัท่ีไดน้ั้นไปท าการหาค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง
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(Response Surface Methodology) จากการทดลองสรุปไดว้่าค่าพารามิเตอร์ท่ีสามารถลดปัญหาการการขนั
สกรูหวาน ในผลิตภณัฑฮ์าร์ดดิสไดร์ฟไดม้ากท่ีสุดโดยสามารถปรับตั้งค่าไดด้งัท่ีแสดงในตารางท่ี1 
 
ตารางที่ 1  ค่าระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการขนัสกรู 

ปัจจยั ค่าท่ีใช ้ หน่วย 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ 2400 รอบต่อนาที 
ระดบัความสูงท่ีใชใ้นการเปล่ียนความเร็ว 0.9 มิลลิเมตร 
ชนิดของมอเตอร์ท่ีใชใ้นการขนัสกรู 2 ชนิด 

 
เม่ือน าค่าปัจจยัท่ีไดไ้ปท าการตรวจสอบผลลพัธ์มาใชก้บักระบวนการผลิตจริงเพ่ือยืนยนัผลท่ี

ไดพ้บว่ามีปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการขนัหวัสกรูหวานในผลิตภณัฑฮ์าร์ดดิสก์ไดร์ฟไดล้ดลง
จากร้อยละ 0.46 ของช้ินงานท่ีประกอบทั้งหมดเหลือเพียงร้อยละ0.12 โดยเฉล่ียตามภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6  อตัราส่วนของเสียประเภทการขนัสกรูหวานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคน้ควา้อิสระในการใชก้ระบวนการทางสถิติเพ่ือลดปัญหาการขนัหวัสกรูหวาน

ในผลิตภณัฑฮ์าร์ดดิสไดร์ฟเพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตโดยใชวิ้ธีทางสถิติเพ่ือลด
ปัญหาการขนัหวัสกรูหวานมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. เน่ืองจากการศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑฮ์าร์ดดิสก์ไดร์ฟความจุ 1 
แผน่เท่านั้นดงันั้นการน าไปใชใ้นผลิตภณัฑข์นาดอ่ืนของอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟควรท่ีจะตอ้งท าการ
ทดลองเพ่ือยืนยนัผลท่ีไดว้่าสามารถช่วยลดปัญหาการขนัหวัสกรูหวานในผลิตภณัฑฮ์าร์ดดิสไดร์ฟและ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้นโยบายของบริษทัหรือไม่ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตจริง 
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2. ปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนัสกรูหวานของการ
ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาส่วนประกอบภายในช้ินอ่ืนๆท่ีใชก้ารขนั
สกรูดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีอาจเก่ียวขอ้งไดโ้ดยท่ีผูท่ี้ศึกษาสามารถใชข้อ้มูลจากการศึกษาน้ีไปประยกุตแ์ละใช้
งานเพ่ือหาปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อไปไดเ้น่ืองจากมีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนัสกรู ขนาดของสกรู ระยะ
ความสูงของสกรูในการเปล่ียนความเร็ว ชนิดของมอเตอร์ ชนิดเดียวกนักบัเคร่ืองท่ีผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาไว ้
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลความเร็วเดินเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีมีผลต่อความ

แขง็แรงดึงทางกลของรอยต่อความหนาต่างกนัระหวา่งอลมิูเนียม AA 6063 และอลูมิเนียม AA 7075  ตวัแปร
การเช่ือมประกอบดว้ยความเร็วในการเดินเช่ือมท่ี 25 - 125 มม./นาที ค่าความเร็วรอบท่ี 500 รอบ/นาที 
เคร่ืองมือท ามุมกบัช้ินงาน 4 องศา ช้ินงานท่ีไดจ้ากการเช่ือมถูกน าไปท าการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึง
ในแนวตั้งฉากกบัแนวเช่ือม การตรวจสอบโครงสร้างมหาภาคและโครงสร้างจุลภาค ผลการทดลองโดยสรุป
มีดงัต่อไปน้ี ผิวหนา้แนวเช่ือมมีความสมบูรณ์ไม่พบจุดบกพร่องในทุกค่าความเร็วเดินแนวเช่ือม การเพ่ิม
ความเร็วเดินแนวเช่ือมส่งผลต่อการลดลงของความแข็งแรงดึง และการเพ่ิมข้ึนของขนาดเม็ดเกรนในแนว
เช่ือม ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเท่ากบั 108 MPa เม่ือท าการเช่ือมดว้ยความเร็วเดินเช่ือมท่ี 50 มม./นาที ค่า
ความเร็วรอบท่ี 500 รอบ/นาที เคร่ืองมือท ามุมกบัช้ินงาน 4 องศา และให้การยืดตวั 7 เปอร์เซ็นต ์
นอกจากนั้นพบว่าขนาดเม็ดเกรนของโลหะเช่ือมใกลผ้ิวหนา้เช่ือมมีขนาดเม็ดเกรนท่ีเล็กละเอียด การเกิด
ลกัษณะน้ีเน่ืองจากการกวนท่ีรุนแรงของบ่าเคร่ืองมือขณะท าการเช่ือม 
 
ค าส าคัญ : การเช่ือมเสียดทานแบบกวน, เทลเลอร์แบลง็ค,์ รอยต่อวสัดุต่างชนิด, ความแขง็แรงดึง 
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Abstract 

This research work aimed to study an effect of the friction stir welding speed 

on the tensile strength of the tailor blank butt joint between AA6063 and AA7075 

aluminum alloy. The welding parameters were consisted of the welding speed of 25-125 

mm/min, the rotating speed of 500 rpm, and the welding tool tilt angle of 4 degrees. 

Afterw welding, the joint was investigated for the tensile strength, macro and 

microstructure examination. Increase of the welding speed affected to decrease the 

tensile strength and increase of the grain size in the weld metal. The optimum welding 

parameter that indicated the tensile strength of 108 MPa and the elongation of 7% was 

the welding speed of 50 mm/min, the rotating speed of 500 rpm and the welding tool tilt 

angle of 4 degrees. Furthermore, it was found that the grain size of the weld at the 

location under the welding bead was finer than the other location of the weld metal. 

This grain refining was because the severe stirring of the welding tool shoulder during 

welding. 

 
Key Word (s): Friction stir welding / Tailor blank /Dissimilar materials joint  

                      / Tensile strength 

บทน า 
อุตสาหกรรมยานยนต์มีเป้าหมายส าคัญในการประหยดัพลงังาน ลดกามลพิษ และรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของตน้ทุนการผลิต จึงพยายามลดน ้ าหนกัโดยรวมของรถยนต ์
เพ่ือให้ประสิทธิภาพในรถยนต์เพ่ิมมากมากข้ึนกว่าเดิม[1] ดังนั้นในการผลิตรถยนต์ให้มีน ้ าหนักเบา
อุตสาหกรรมยานยนต์ได ้ มีวิธีการในการลดน ้ าหนกั การใชอ้ลูมิเนียมเขา้มาแทนท่ีช้ินส่วนท่ีท าจากเหล็ก 
ตวัอย่างเช่น  โครงสร้างช่วงล่างรถยนต์ โครงสร้างตวัถงัรถยนต์ ฝากกระโปรงหนา้ – หลงั และประตูขา้ง
รถยนต์ เป็นตน้ เน่ืองอลูมิเนียมมีความหยืดหยุ่น สามารถรับน ้ าหนกัและแรงกระแทกไดดี้[2]  หรือการลด
น ้าหนกัโดยการใชร้อยต่อท่ีใชโ้ลหะท่ีมีความหนาแตกต่างกนั (เทลเลอร์แบลง็ค)์ อย่างไรก็ตามรอยต่อวสัดุท่ี
มีความหนาแตกต่างกนัน ามาเช่ือมให้เป็นช้ินเดียวกนัท าไดย้าก  เน่ืองจากอลูมิเนียมมีความหนาต่างกนัการ
ถ่ายเทความร้อนยากแก่การควบคุม ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการเช่ือมท่ีเหมาะสมจึงมีการคิดคน้และศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  

ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่างานวิจยั
ส่วนใหญ่ใชก้รรมวิธีการต่อชนหรือเทลเลอร์แบลง็คด์ว้ยวิธีต่างๆ หลายวิธี เช่น การศึกษาความเร็วรอบและ
ความเร็วเดินต่อสมบติัของรอยต่อการเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกลา้ไร้สนิม[3] 
เปรียบเทียบสมบติัเชิงกลและรอยต่อ การเช่ือมรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียม Al6061 และเหล็กกลา้ AlSl 
1018 ท่ีแสดงโครงสร้างรอยต่อซ่ึงประกอบไปดว้ยสารประกอบก่ึงโลหะ Fe4Al13 และ Fe2Al5[4] และ
เปรียบเทียบกบัการเช่ือมแบบหลอมละลายก่อให้เกิดขอ้บกพร่องในเน้ือวสัดุหลงัการเช่ือมบ[5] การศึกษา
ลกัษณะตวัแปรของช้ินงานการทดสอบแนวเช่ือมของวสัดุท่ีมีความหนาต่างโดยท าการเปรียบเทียบการ
ทดสอบการดึงช้ินงานในลกัษณะต่างๆ ในการรับแรงดึง [6] เป็นตน้ ท่ีผ่านมากระบวนการเช่ือมเสียดทาน
แบบกวนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการเช่ือมวสัดุท่ียากแก่การเช่ือมแบบหลอมละลาย และมีผลการ
ทดลองประยกุตใ์ชก้ารเช่ือมเสียดทานแบบกวนในการเช่ือมรอยต่อชนเทลเลอร์แบลง็ค ์
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ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีกรอบแนวคิดในการเช่ือมเสียดทานแบบกวนรอยต่อวสัดุท่ีมีความหนา
แตกต่างกนัเพ่ือท าการศึกษาอิทธิพลของความเร็วเดินเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีมีผลต่อวสัดุต่างความหนา
กนัระหวา่งอลมิูเนียม AA 6063 และอลมิูเนียม AA 7075 ซ่ึงในทดลองคร้ังน้ี ไดก้ าหนดตวัแปรดงัน้ีคือ อตัรา
ความเร็วการเดินแนวเช่ือมช่วงระหว่าง  25 – 125 มม./นาที  ก าหนดอตัราความเร็วรอบท่ี 500 รอบ/นาที  
และท าการปรับเอียงองศาเคร่ืองมือเช่ือมท่ี 4 องศา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมบติัทางกลและโครงสร้างมหา
ภาคท่ีไดรั้บผลจากการเปล่ียนแปลงเพ่ือจะไดน้ าไปวิจยัต่อยอดใหอุ้ตสาหกรรมท่ีเกียวขอ้งต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 ศึกษาอิทธิพลความเร็วเดินแนวเช่ือมท่ีมีผลต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์

แบลง็คร์ะหวา่งอลมิูเนียม AA 6063 และ อลมิูเนียม AA 7075  
 2.2 ศึกษาโครงสร้างมหาภาค โครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือมระหวา่งอลมิูเนียม AA 6063 และ

อลมิูเนียม AA 7075 
 

วธิกีารวจิยั 
ในงานวิจยัน้ีใชอ้ลูมิเนียมผสมเกรดAA 6063 หนา 3 มิลลิเมตร กวา้ง 75 มิลลิเมตร และยาว              

150 มิลลิเมตร และอลูมิเนียมผสมเกรด AA7075 หนา 6.3 มิลลิเมตร กวา้ง 75 มิลลิเมตร และยาว                
150 มิลลิเมตร ซ่ึงมีส่วนผสมทางเคมีและสมบติัทางกลดงัตารางท่ี 1 และ 2  
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีอลมิูเนียมผสม AA 6063 

ส่วนผสมทางเคมี อลมิูเนียมผสม เกรด 6063 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn T 

0.35 0.25 0.10 0.10 0.45 0.05 0.05 0.05 
สมบติัทางกล 

ความเคน้แรงดึงสูงสุด (MPa) ความแขง็แรง (HV) เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวั 
72.52 34.5 7.5 

 
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีอลมิูเนียมผสม AA 7075 

ส่วนผสมทางเคมี อลมิูเนียมผสม เกรด 7075 
Si Fe Cu Ti Mg Cr Zn Mn 

0.40 0.50 1.20 0.20 2.10 0.18 5.10 0.30 
สมบติัทางกล 

ความเคน้แรงดึงสูงสุด (MPa) ความแขง็แรง (HV) เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวั 
152 96.9 17 
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                             (ก) การวางต าแหน่งตวักวน                                        
 

 
 

 
 

 
(ข) บ่าเคร่ืองมือท ามุม 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                                                                            (ค) ตวักวน (Tool) 
                       รูปที่ 1 ลกัษณะการเช่ือมเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนแผน่เทเลอร์แบลง็คอ์ลมิูเนียมผสม 

 
รอยต่อชนเทลเลอร์แบล็งค์ดงัแสดงในรูปท่ี 1(ก) ก าหนดให้แผ่นอลูมิเนียมผสม AA7075 ท่ีมี

ความหนากว่าอยู่ทางด้านแอดวานซ่ิง(Advancing)และอลูมิเนียมผสม AA 6063 อยู่ทางด้านรีทรีทท่ิง 
(Retreating Side) ซ่ึงถูกจบัยึดอยู่บนอุปกรณ์จบัยึด เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนท่ีของช้ินงานขณะท าการเช่ือม
เสียดทานกวน 
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                                    รูปที่ 2 เคร่ืองกดัแบบเอนกประสงค ์
 
 การปรับความเร็วและขั้นตอนในการเช่ือมเสียดทานแบบกวนในการทดลองน้ีใช้เคร่ืองกดั

แบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อ TOS รุ่น FNGJ32 ดังแสดงในรูปท่ี 2 ตวัแปรการเช่ือมเสียดทานแบบกวน
ประกอบดว้ยความเร็วรอบ 500 รอบ/นาที ความเร็วเดิ นเช่ือม 25, 50, 75, 100, และ 125 มิลลิเมตร/นาที และ
ความเอียงองศาตวักวนกบัแนวแกน  Z ท่ี 4 องศา ดงัแสดงในรูปท่ี 1(ข) 

 
(ก)                                                                (ข) 
 
 
 
 
 
 
                     รูปท่ี 3  กระบวนการเช่ือมดว้ยแรงเสียดทานแบบกวน 
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                         รูปที ่3 กระบวนการเช่ือมดว้ยแรงเสียดทานกวน 
 
เคร่ืองมือในการเช่ือมท ามาจากเหลก็กลา้เคร่ืองมืองานเยน็เกรด JIS : SKD 11 มีรูปร่างแสดงดงั

รูปท่ี 1(ค) กระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนนั้นประกอบไปดว้ย  4 ขั้นตอนหลกั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1จบัยึดช้ินงานท่ีตอ้งการเช่ือมใหแ้น่นกบัอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานท่ีเตรียมไวบ้นเคร่ืองกดัท่ีใชใ้นการ
เช่ือม ขั้นตอนท่ี 2 เปิดเคร่ืองกดัใหห้วักวนเคร่ืองมือหมุนเช่ือม (Welding Tool) ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ก) หมุน
ท าการกดเคร่ืองมือเช่ือมส่วนปลายสุดซ่ึงเรียกว่า ตวักวน (Pin) ใหเ้ขา้ในเน้ือของวสัดุดงัแสดงในรูปท่ี 3(ข) 
จนกระทั้งบ่าเคร่ืองมือเช่ือม ขั้นตอนท่ี 3 กดบนวสัดุ จากนั้นแช่ไวป้ระมาณ   10 – 15 วินาที เพ่ือใหว้สัดุเกิด
ความร้อนและอ่อนตวัแสดงดงัรูปท่ี 3(ค)  ขั้นตอนท่ี 4 ท าการเดินเช่ือมตลอดทั้งแนวดงัแสดงในรูปท่ี 3(ง) 
ในทิศทางตั้งฉากกบัทิศทางการกวนเดินของแนวเช่ือม    

 
 
 
 
 
 
 

(ก) ขนาดช้ินงานทดสอบความตา้นทานแรงดึง 
 
 
 
 
 
บ 
 
 

(ข) ลกัษณะการจบัช้ินงานดึงดา้นหนา้                                (ค) ลกัษณะการจบัช้ินงานดึงดา้นขา้ง 
             รูปที่ 4  ช้ินงานทดสอบความแขง็แรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8M-04  (หน่วย : มิลลิเมตร)[7] 

(ข) มิติของการตอ่

ชน 

ช้ินงานทดสอบ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเช่ือมในท่ีน้ีท าการตรวจสอบดว้ยสายตา เพ่ือหา
จุดบกพร่องบริเวณผิวหนา้ของแนวเช่ือม และเม่ือตรวจสอบแนวเช่ือมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็น าโลหะเช่ือมท่ีได้
จากการเช่ือมน าไปตดัช้ินงานดว้ยลวดไฟฟ้า (Wire EDM) เพ่ือเตรียมช้ินทดสอบความตา้นทานแรงดึงตาม
มาตรฐาน ASTM E8M-04 [7]  ดงัแสดงในรูปท่ี 4(ก) โดยท าการทดสอบค่าความตา้นทานแรงดึงของรอย
เช่ือม  เป็น 2 แบบ คือ ดึงทางดา้นหนา้ดงัแสดงในรูปท่ี 4(ข) และดึงทางดา้นขา้งดงัแสดงในรูปท่ี 4(ค) เพ่ือเป
รียมเทียบของค่าตา้นทานแรงดึง ซ่ึงในการทดสอบค่าความตา้นทานแรงดึงในคร้ังน้ี นั้นท าการลดขนาด
ช้ินงานโดยใชม้าตราส่วน  2 : 1 มิลลิเมตร  

ขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคของแนวเช่ือม  ช้ินงานทดสอบ
ถูกขดัดว้ยกระดาษทรายการขดัมนัและท าการกดักรด (Etching) ดว้ยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCL)     
2 มล. กรดไนตริก (HNO3) 6 มล. กรดไฮโดรฟลูออริก (HF)  2 มล. และน ้ากลัน่ (H2O) 92 มล. จากนั้นส่อง
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศนแ์บบแสง  
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
  

                   
 
 

 
 
                  
     
                                 รูปที่ 5 ผิวหนา้แนวเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีเอียงองศาเคร่ืองมือเช่ือม 4 องศา 
 

ผลการทดลองงานวิจยัดงัรูปท่ี 5 แสดงผิวหนา้แนวเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีมุมการเอียงองศา
เคร่ืองมือเช่ือม 4 องศา ความเร็วรอบท่ีใชใ้นการเช่ือม 500 รอบต่อนาที อตัราความเร็วเดินเช่ือม 25, 50, 75, 
100 และ 125 มิลลิเมตรต่อนาที ตามล าดบั จากการสังเกตดว้ยสายตาของผิวหนา้แนวเช่ือมเสียดทานแบบ
กวนทั้ งหมดพบว่าลักษณะของผิวหน้าแนวเช่ือมมีความสมบูรณ์ทุกแนวเช่ือมไม่พบจุดบกพร่องใดๆ           
ซ่ึงผิวหนา้แนวเช่ือมมีความเรียบไม่เป็นเกร็ดบนผิวหนา้ช้ินงานนอกจากน้ียงัพบว่าทุกระดบัความเร็วเดิน
เช่ือมของช้ินงานจะมีเกิดครีบข้ึนทางดา้นของอลูมิเนียมผสม AA7075 ทุกช้ิน ผูวิ้จยัคาดว่าสาเหตุท่ีเกิดครีบ
ข้ึนทางดา้นอลูมิเนียมผสม AA7075 หรือทางดา้นแอดวานซ่ิง (Advancing) เน่ืองจากทางดา้นแอดวานซ่ิง 
(AS) เป็นดา้นท่ีมีความหนามีความหนากว่าดา้นอลูมิเนียมผสม AA 6063 หรือดา้นรีทรีทท่ิง (Retreating 
Side) ท าให้ทิศทางในการเช่ือมตั้งฉากกบัช้ินงานและทิศทางการหมุ่นของหัวกวนหมุ่นตามเข็มนาฬิกา 
ดงันั้นจึงท าใหเ้วลากวนช้ินงานเกิดครีบทางแอดวานซ่ิงเสมอ[5] และอีกสาเหตุคาดว่าเกิดจากความหนาของ
อลูมิเนียมทั้ ง 2 ชนิด มีความหนาท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดท าให้เกิดครีบข้ึนทางด้านอลูมิเนียมผสม 

AA 7075 

AA 6063 
10 mm 

AS 

RS 

   ครีบ 
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AA7075 มากกวา่ทางดา้นอลมิูเนียม AA6063  
 

                    
 
           
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
              รูปที่ 6 โครงสร้างมหาภาคของการเช่ือมเสียดทานแบบกวน 
   
ผลการทดลองในรูปท่ี 6 แสดงโครงสร้างมหาภาคของการเช่ือมเสียดทานแบบกวน                

ใชค้วามเร็วเดินเช่ือมท่ี 25, 50, 75, 100 และ 125 มิลลิเมตรต่อนาที ซ่ึงไม่พบจุดบกพร่องภายในเน้ือช้ินงาน
ทดสอบเช่นเดียวกับผิวหน้าของแนวเช่ือมดงัแสดงในรูปท่ี 5 แต่มีลกัษณะเกิดการรวมตวักนัระหว่าง
อลมิูเนียมผสมAA 6063 และAA7075 ท่ีแตกต่างกนัจากการสงัเกตโครงสร้างมหาภาคพบว่ามีระยะความยาว

5 mm 

5 mm 

5 mm 

5 mm 

5 mm 

           บ่าเคร่ืองมือเช่ือม 

           บ่าเคร่ืองมือเช่ือม 

           บ่าเคร่ืองมือเช่ือม 

           บ่าเคร่ืองมือเช่ือม 

           บ่าเคร่ืองมือเช่ือม 

10 mm 

10 mm 

8 mm 

6 mm 

5 mm 

ระยะรวมตัวอลูมิเนียม 

ระยะรวมตัวอลูมิเนียม 

ระยะรวมตัวอลูมิเนียม 

ระยะรวมตัวอลูมิเนียม 

ระยะรวมตัวอลูมิเนียม 

(ก) F25 mm/min 

(ข) F50  mm/min 

(ค) F75 mm/min 

(ง) F100  mm/min 

(จ) F125 mm/min 
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การยืดตวั (%) 

ของการรวมตวัของเน้ือวสัดุไม่เท่ากนั ซ่ึงความเร็วเดินเช่ือมท่ี 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อนาที มีระยะการ
รวมตวัของวสัดุมากท่ีสุดมีระยะความยาวเท่ากบั 10 มิลลิเมตร ผูวิ้จยัคาดวา่เกิดจากความเร็วของการเดินเช่ือม 
โดยใชค้วามเร็วเดินเช่ือมเพ่ิมข้ึนการรวมตวัของวสัดุมีแนวโนม้ระยะความยาวสั้นลงตามไปดว้ย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  รูปที่ 7 ความสมัพนัธ์ค่าความตา้นทานแรงดึงการเช่ือมเสียดทานแบบกวนการดึงช้ินงานทดสอบดา้นหนา้   
  

 รูปท่ี 7 แสดงความสัมพนัธ์ค่าความตา้นทางแรงดึงการเช่ือมเสียดทานแบบกวนการดึงโดย
ช้ินงานทดสอบดา้นหนา้ท่ีความเร็วเดินเช่ือม 25, 50, 75, 100, และ 125 มิลลิเมตรต่อนาที ตามล าดบั       
พบว่าความเร็วเดินเช่ือมท่ี 25 และ 50  มิลลิเมตรต่อนาที ใหค่้าความตา้นทานแรงดึงสูงสุด เท่ากบั 78 MPa 
และมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเม่ือความเร็วเดินเช่ือมเพ่ิมมากข้ึน ผูวิ้จยัคาดว่าความเร็วเดินเช่ือมมีผลต่อค่าความ
ตา้นทานแรงดึง และจากการสังเกตค่าความตา้นทานแรงดึงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง  71 – 78 MPa เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบัสมบติัทางกลของอลูมิเนียมผสม AA6063 ในตารางท่ี 1 โดยมีขนาดช้ินทดสอบเท่ากนั 
พบวา่ค่าความตา้นทานแรงดึงเท่ากบั 72.52 MPa ดงันั้นลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบดงัแสดงใน
รูปท่ี 10(ก) ท่ีเกิดการพงัทลายฝ่ังอลมิูเนียมผสม AA6063 คาดวา่สมบติัทางกลของอลูมิเนียมผสม AA6063 มี
ความตา้นแรงดึงน้อยกว่าและมีความหนาท่ีน้อยกว่าอลูมิเนียมผสม AA7075 จึงท าให้เกิดการพงัทลาย
ทางดา้นฝ่ังอลมิูเนียมผสม AA6063  
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 รูปที ่8  ความสมัพนัธ์ค่าความตา้นทานแรงดึงการเช่ือมเสียดทานแบบกวนช้ินงานทดสอบดึงทางดา้นขา้ง 

 
ส าหรับผลการทดสอบรูปท่ี 8 แสดงความสัมพนัธ์ค่าความตา้นทานแรงดึงการเช่ือมเสียดทาน

แบบกวนการดึงช้ินงานทดสอบทางดา้นขา้งความเร็วเดินเช่ือมท่ี 25, 50, 75, 100 และ 125 มิลลิเมตรต่อนาที 
ตามล าดบั พบว่าค่าความตา้นทานแรงดึงของช้ินงานทดสอบมีแนวโนม้ลงลดเม่ือความเร็วเดินเช่ือมเพ่ิมข้ึน
และค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุดเท่ากบั 108 MPa ท่ีความเร็วเดินเช่ือม 50 มิลลิเมตรต่อนาที ดงัแสดงในรูป
ท่ี 8 เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัการดึงช้ินงานทดสอบการดึงทางดา้นหนา้ดงัแสดงในรูปท่ี 7 พบค่าทดสอบ
ความตา้นทานแรงดึงแตกต่างกนั โดยการทดสอบดึงช้ินงานทางดา้นขา้งใหค่้าความตา้นทานแรงดึงท่ีสูงกว่า 
แต่มีแนวโนม้ความเร็วเช่ือมไปในทิศทางเดียวกนั ผูวิ้จยัคาดว่าค่าความตา้นทานแรงดึงท่ีต่างกนัดงัแสดงใน
รูปท่ี 7 แล รูปท่ี 8  เกิดจากลกัษณะการจบัช้ินงานทดสอบท่ีแตกต่างกนั ท าใหส่้งผลต่อความตา้นทานแรงดึง
และการพงัทลายของช้ินงานทดสอบดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(ก)  ดึงช้ินงานทดสอบดา้นหนา้          
                                               รูปที่ 9  ลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบ 

10 mm 

           แนวเช่ือม            แนวพงัทลาย 
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(ข)  ดึงช้ินงานทดสอบดา้นขา้ง 
                                        รูปที่ 9  ลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบ (ต่อ) 
 

ส าหรับรูปท่ี 9 แสดงลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบท่ีแตกต่างกนั จากการสังเกต
พบว่าช้ินงานดงัแสดงในรูปท่ี 9(ก)  และรูปท่ี 9(ข) มีลกัษณะการพงัทลายของช้ินทดสอบท่ีต่างกนั ซ่ึงใน     
รูปท่ี 9(ก) มีลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบเหมือนกบัฟันปลาท่ีสลบักนัไปมา โดยเกิดการพงัทลาย
ของช้ินงานทดสอบทุกช้ินก่อนแนวเช่ือมและเกิดการพงัทลายทางดา้นอลูมิเนียม AA6063 ผูวิ้จัยคาดว่า
สาเหตุท่ีเกิดการพงัทลายทางฝ่ังอลมิูเนียมผสม AA6063 เน่ืองจากเป็นฝ่ังท่ีมีความบางและความตา้นทานแรง
ดึงท่ีนอ้ยกวา่ดา้นอลมิูเนียมผสม AA7075 จึงท าใหเ้กิดการพงัทลายเหมือนกบัฟันปลา ดงัแสดงในรูปท่ี 9(ก) 
ในขณะท่ีการจบัช้ินงานท่ีมีความหนาต่างกนัท าให้เกิดลกัษณะการพงัทลายท่ีแตกต่างกนั และเม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบัลกัษณะการพงัทลายท่ีแสดงในรูปท่ี 9(ข) พบว่าลกัษณะการพงัทลายของช้ินงานทดสอบเป็น
ลกัษณะการพงัทลายในแนวเฉียงและเกิดการพงัทลายบริเวณบ่าแนวเช่ือมส่งผลใหค่้าความตา้นทานแรงดึง
สูงกวา่ ผูวิ้จยัคาดวา่สาเหตุท่ีลกัษณะการพงัทลายในแนวเฉียงเป็นเพราะการจบัช้ินงานทดสอบดา้นขา้งท าให้
พ้ืนจบัช้ินงานทดสอบมีความหนาเท่ากนั  

 
 

 

                   

 

                        (ก)                           (ข)                      (ค)                          (ง)                       (จ) 

                                รูปที่ 10 โครงสร้างจุลภาคของช้ินงานเช่ือมเสียดทานแบบกวน 
 
 

แนวพงัทลาย 

10 mm 

           แนวเช่ือม 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2618 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



(ก)                                                                (ข) 

 

       

 
                                
   
 

   (ค)                                                                   (ง)           
 
 
 
 
 
 

 

                                                  (จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     รูปที ่10 โครงสร้างจุลภาคของช้ินงานเช่ือมเสียดทานแบบกวน(ต่อ) 

 
 รูปท่ี 10 แสดงโครงสร้างจุลภาคของช้ินงานเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีต าแหน่งต่างๆ จาก

กลอ้งจุลทรรศแ์บบใชแ้สงท่ีก าลงัขยาย 200 เท่า ใชว้ิธีวดัขนาดเกรนของ BNTZ โดยเลือกวิธีแบบจุดตดัตรง
เฉล่ีย (mean linear intercept)[9]  พบว่าโครงสร้างบริเวณเน้ือพ้ืนดงัแสดงในรูปท่ี 10(ก) มีขนาดเท่ากบั 25 
μm โครงสร้างมีลกัษณะเป็นเมด็เกรนท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่ รูปท่ี 10(ข) บริเวณพ้ืนท่ีไดรั้บอิทธิพลความร้อน
และบริเวณแนวเช่ือม(Heat Affected Zone : HAZ) พบว่าโครงสร้างมีลกัษณะเม็ดเกรนท่ีมีขนาดใหญ่          

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 

20 µm 
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เท่ากบั 31 μm ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเกิดการฉีกขาดพงัทลายของช้ินงานทดสอบดงัแสดงในรูปท่ี 9(ข) ซ่ึงคาดว่า
เมด็เกรนการขยายใหญ่ข้ึนจึงท าใหเ้กิดการฉีกขาด รูปท่ี 10(ค) เป็นจุดก่ึงกลางของการเช่ือมเม่ือสังเกตพบว่า
เกรนมีขนาดท่ีเลก็ท่ีสุดขนาดเกรนเฉล่ียท่ี 7 μm เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างจุลภาคบริเวณอ่ืนๆ จึงท าให้
ส่งสมบติัทางทางกลของแนวเช่ือมเกิดความแข็งและทนต่อความตา้นทานแรงดึง ดงันั้นบริเวณน้ีจะไม่เกิด
ความการพงัทลายของแนวเช่ือมความแขง็แรง 

  
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลความเร็วเดินเช่ือมเสียดทานแบบกวนท่ีมีผลต่อวสัดุท่ีความหนา
ต่างกนัระหว่างอลูมิเนียม AA 6063 และอลูมิเนียม AA 7075ของความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที และ
ความเร็วเดินเช่ือมท่ี 25, 50, 75, 100 และ 125 มิลลิเมตรต่อนาที ของวสัดุท่ีมีความหนาต่างกนั สามารถ
สรุปผลการทดลองไดด้งัน้ี   

1. ความเร็วเดินเช่ือมมีผลต่อความตา้นทานแรงดึง แต่ไม่มีผลต่อผิวหนา้ของแนวเช่ือม 
2. โครงสร้างมหาภาคไม่พบจุดพกพร่องภายในช้ินงานและระยะการรวมตัววสัดุมีผลต่อความ

ตา้นทานแรงดึง 
3. ความเร็วเดินเช่ือมท่ีดีท่ีสุด คือ 50 มิลลิเมตรต่อนาที ของการจบัช้ินงานทดสอบดา้นขา้งซ่ึงให้ค่า

ความตา้นทานแรงดึงมากท่ีสุดเท่ากบั 108 MPa 
4. โครงสร้างจุลภาคพบวา่เมด็เกรนมีขนาดโตข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีบ่าแนวเช่ือมและมีผลต่อการพงัทลาย

ของวสัดุย 
กติตกิรรมประกาศ 
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Abstract 

 Matrix-assisted laser desorption ionization time of flight (MALDI-TOF) 

is an alternative method for rapid and accurate nucleic acid analysis. Here, we 

demonstrated a potential of MALDI-TOF for robust gender identification of forensic 

DNA samples. The process is practical and straightforward. PCR product of 

amelogenin gene amplification was used as the template for primer extension reaction, 

and the extended product was analyzed with MALDI-TOF. Sex can be determined 

from the two distinguishable mass spectra patterns generated by male and female 

samples. This primer extension-coupled MALDI-TOF could analyze as low as 30 pg 

of genomic DNA with reproducibility. 

 

Keywords: MALDI-TOF, primer extension, amelogenin, forensic science 

 

Introduction 

 Mass spectrometry (MS) is a useful analytical tool that separates and 

detects molecules according to their mass per charge (m/z) properties. Last decade 

saw rapid development of MS as well as adoption in a wide range of applications. The 

soft ionization, matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) technique was 

first introduced in 1988 to improve the ability of MS to analyze large organic 

molecules (1) and is often coupled to time of flight (TOF) mass analyzer. The most 

distinctive characteristic of MALDI-TOF is that samples must be mixed and co-

crystallized with small acidic organic compound called matrix. Major functions of the 

matrix are to promote the ionization of sample and to minimize sample degradation 

from the laser radiation (2). After the ionization step, all ions are transferred to TOF 
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mass analyzer where ions are separated and detected according to their mass. The 

analysis is rapid (a few seconds per sample) (3), label-free, and has high precision due 

to mass measurement (4-6). In the area of forensic DNA analysis, MALDI-TOF has 

been used in the detection of Simple Tandem Repeat (STR) markers for forensic 

DNA profiling without requiring allelic ladder (3,7). Butler et al. (7) have 

successfully analyzed three STR fragments by redesigning PCR primers to generate 

shorter PCR products (55-125bp). The study also suggested that the technique would 

benefit the analysis of degraded DNA sample (7).  

 Sex identification by MALDI-TOF analysis of DNA samples has also 

been established (8). In this study, PCR products from two sex-typing markers, 

amelogenin (AMEL) (9) and sex-determining region Y (SRY) (10), were analyzed. 

Sex was identified by the different patterns between male and female in mass spectra. 

Male samples showed three peaks of AMEL PCR product from X-chromosome 

(AMELX: 32,754 Da), AMEL PCR product from Y-chromosome (AMELY: 34,608 

Da) and SRY PCR product (28,737 Da) in the mass spectra, while female samples 

showed a single peak of AMELX (32,754 Da) (8). However, the protocol requires 

pooling of products from four amplification reactions, which must then be purified by 

DNA purification kits. In addition, due to the large size of AMEL PCR products, salt 

adducts were not completely removed. This caused error in the mass measurement as 

well as low peak resolution. Here, we proposed an introduction of a primer extension 

step in order to improve the quality of the analysis of AMEL by MALDI-TOF. Our 

study demonstrated that the analysis of AMEL primer extension product generated 

high peak-resolution mass spectra, which enabled confident gender determination of 

the sample. The reproducible limit of detection at 30 pg of genomic DNA would also 

be useful in the analysis of degraded samples. 

 

Objectives  

To improve the application of MALDI-TOF for gender identification through DNA 

analysis. 
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Research Methodology 

 DNA Sample preparation 

 DNA samples were obtained from buccal swabs of male and female 

volunteers which had been extracted using Wizard® SV Genomic DNA Purification 

System (Promega). The genomic DNA samples were then quantified with Thermo 

Scientific NanoDrop™ 1000 Spectrophotometer and stored at -20°C until use. 

 PCR amplification 

 AMEL PCR primers were modified from (9). The nucleotide sequences 

were 5’-CCCTGGGCTCTGTAAAGAATAGTG-3’ for forward primer and 5’-

ATCAGAGCTTAAACTGGGAAG-3’ for reverse primer. A 25-µl reaction was 

comprised of 1 U of AmpliTaq Gold®DNA polymerase (Applied Biosystems), 1x 

PCR reaction buffer, 1.5 mM of MgCl2, 0.2 µM each of forward and reverse primers, 

0.2 mM of dNTPs, and 10-100 pg of genomic DNA sample. PCR was performed in 

GeneAmp® PCR system 9700 (Applied Biosystems) with an initial denaturing step of 

10 min at 94°C, followed by 35 cycles of 94°C for 30 sec, 60°C for 30 sec, and 72°C 

for 30 sec, then a final extension at 72°C for 7 min. The PCR products were separated 

in 5% denaturing polyacrylamide gel electrophoresis and visualized by silver staining. 

The gels were photographed using GBOX gel documentation (Syngene).  

 PCR clean up 

 To remove all excess dNTPs and primers after amplification, the PCR 

products were subjected to shrimp alkaline phosphatase and E.coli exonuclease I 

(SAP/ExoI) treatment prior to primer extension reaction. Ten-microlitre aliquot of 

PCR products was incubated with 1 U of SAP (Fermentas) and 10 U of ExoI (NEB) 

at 37°C for 20 minutes and 85°C for 20 minutes. 

 Primer extension reaction 

 The reaction was carried out in a 20-µl reaction volume containing 9 µl of 

SAP/ExoI treated PCR product, 1 U of Thermo Sequenase™ DNA Polymerase (GE 

Healthcare), 0.2 µM of AMEL extension primer (Table 1), 10 µM of ddCTP 

(Amersham Bioscience), 10 µM of dATG, dTTG and dGTP (Promega) mixture and 1 

µl of Thermo Sequenase reaction buffer. The thermocycling condition was 50 cycles 

of 94°C for 20 sec, 48°C for 20 sec, and 60°C for 20 sec, then a final extension at 

60°C for 2 min. 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2624 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 MALDI-TOF analysis 

 Sample desalting was carried out using cation-exchange resin 50 W-X8 

(mesh size 200-400 µm, Bio-Rad). The resin was prepared following the protocols 

from (11) and (12). A 0.2-µl matrix solution (saturated 3-hydroxypicolinic acid (3-

HPA) in 50% (v/v) ACN/ ultrapure water and 12 mg/ml dibasic ammonium citrate in 

ultrapure water at 1:1 ratio) was applied onto a 400-µm SmallAnchor target (MTP 

AnchorChip™ 384 TF, Bruker Daltonics) (13, 14). After the matrix solution droplet 

was completely dried, an aliquot of 0.2-µl desalted primer extension product was 

added on top of the dried matrix. Samples were analyzed with Autoflex™ II 

TOF/TOF (Bruker Daltonics) with nitrogen laser at 20kV in linear positive mode. All 

mass spectra were analyzed with Bruker Daltonics flex Analysis software.  

 

Results 

 Primer design 

 For primer extension reaction, a new AMEL extension primer was 

designed to anneal close to the 6-bp deletion on AMELX (Figure 1). In the presence 

of ddCTP, AMEL primer extension would result in two different sizes of extended 

products (Table 1): the 5789.845-Da AMELX-specific extended product and the 

5172.345-Da AMELY-specific extended product. The extension primer and extended 

product sequences were used to establish calculated mass in Daltons using the 

formula from (15). 

 

 
Figure 1 Alignment of AMELX (Genbank no. M55418) and AMELY (Genbank no. M55419) showing 

location and sequence of AMEL PCR and extension primers. The priming sequences of AMEL primers 

are underlined with dashes and the extension primer annealing sites are underlined with straight lines. 

Shaded letters indicate primer extended nucleotides. 
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Table 1 Sequence, size and mass in Daltons of AMEL extension primer and its products. Italic latters 

indicate extended nucleotides. 

 Sequence from 5’ to 3’ Size(bp) Mass (Da) 

AMEL extension primer 

AMELY-specific product 

AMELX-specific product 

GGACCACTTGAGAAAC 

GGACCACTTGAGAAACddC 

GGACCACTTGAGAAACATddC 

16 

17 

19 

4899.255 

5172.435 

5789.845 

 

 PCR 

 During the optimization step, 100 pg of genomic DNA extracted from 

male and female buccal swab samples was employ in the PCR and the results are 

shown in Figure 2. Lane 1 which contained AMEL PCR products from male sample 

showed two bands of 106 and 112 bp, while Lane 2 containing the PCR products 

from female sample displayed only a band of 106 bp PCR product.  

 

 
Figure 2 Optimized AMEL PCR results. The electrophoresis was performed in 5% denaturing 

polyacrylamide gel which was then silver stained. Lane L: low molecular weight ladder (NEB); Lane 

1: AMEL PCR products from 100 pg of male DNA sample (106 and 112 bp); Lane 2: AMEL PCR 

products from 100 pg of female DNA sample (106 bp). The unexpected band in Lane 2 is commonly 

found in polyacrylamide gel electrophoresis and is known as shadow or ghost bands. 
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 Primer extension reaction with MALDI-TOF analysis 

 The AMEL primer extension reaction was optimized according to the 

guidance in (16). It was found that 0.2 µM of extension primer was adequate to 

generate extended products as well as acting as an internal mass calibration for the 

MALDI-TOF analysis. Thermo Sequenase™ DNA Polymerase (GE healthcare, 

Buckinghamshire UK) is a modified DNA polymerase that can incorporate ddNTPs at 

the same rate as dNTPs (17), thus generating reliable results for primer extension 

reaction (15, 18). According to the mass spectra results, male samples displayed two 

peaks of AMELY-specific extended product (5172.435 Da) and AMELX-specific 

extended product (5789.845 Da; Figure 3A). Female sample was recognized by the 

presence of AMELX-specific extended product (5789.845 Da; Figure 3B). In this 

study, the minimum number of laser shots that showed results with acceptable signal-

to-noise ratio of 3 (19) is 200.  
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Figure 3 Representative mass spectra obtained from MALDI-TOF analysis of the AMEL primer 

extension products. A) Male sample showed two extended products of 5172.435 and 5789.845 Da. B) 

Female sample showed only one extended product of 5789.845 Da. The instrument was operating in 

linear positive mode with 200 shots of laser at 20kV. Signal-to-noise ratio of each peak must be greater 

than 3 in order to be recognized in a mass spectrum.  
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 Determination of limit of detection 

 After the optimization of primer extension reaction, 10, 20, 30, and 50 pg 

of male DNA sample were tested to verify the limit of detection of the method. As 

expected, the peak height of the extended products decreased with the amount of 

template DNA added during PCR (Figure 4). It was also found that the AMELY-

specific extended product started to drop out when less than 20 pg of DNA was 

employed (Figure 4D). Results from the reproducibility study which used 20 and 30 

pg of male DNA template in 10 replicated reactions showed that dropout of AMELY-

specific extended product was observed in 8 out of 10 replicates in 20 pg of DNA, 

while none was observed in the 30-pg replicates. Therefore, the results suggested that 

the reproducible limit of detection of this primer extension-coupled MALDI-TOF 

technique could be guaranteed at the level of 30 pg of DNA as the starting material of 

the analysis. 
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Figure 4 Representative mass spectra obtained from MALDI-TOF analysis of AMEL PCR-primer 

extension products generated from 50, 30, 20, 10, and 0 pg of male genomic DNA (Figures 4A-E, 

respectively). The peak of AMEL extension primer (4899.255 Da), which is present in all mass spectra, 

is used as the internal mass calibration. Peaks of 5172.435 and 5789.845 Da are AMELY- and 

AMELX-specific extended products, respectively, and were present in the mass spectra of 50, 30, and 

20 pg DNA (Figure 4A-C). Dropout of the AMELX peak was observed only in 10 pg DNA (Figure 

4D). The instrument was operated in linear positive mode with 200 shots of laser at 20kV. Signal-to-

noise ratio of each peak must be greater than 3 in order to be recognized in a mass spectrum.  

 

A B 

C D 
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Discussion 

 The addition of primer extension step resulted in improvements when 

compared with the work of Taranenko et al. (8). The limit of detection of the method 

was showed to be as low as 30 pg and quality of mass spectra showed better 

resolution. Cation-exchange resin is a cost-effective method to reduce salt from DNA 

sample prior to MALDI-TOF analysis. We found that samples showed a good signal-

to-noise ratio and sharper peaks in mass spectra when desalted with cation-exchange 

resin. Even though the trace of salt adducts was still observed in mass spectra, it did 

not affect the mass accuracy measurement. Moreover, it is important that both 

external and internal mass calibration is performed when analyzing oligonucleotides 

in order to increase the accuracy of mass measurement (20). In this study, a set of 

oligonucleotides of known sequences and masses in Daltons were used as external 

mass calibration and the peak of AMEL extension primer that was present in the mass 

spectra was used as internal mass calibration. In conclusion, this study provided an 

alternative method for molecular sexing that is rapid, sensitive, accurate and precise. 

 

Recommendations 

We hypothesize that this approach would be advantageous for sex determination of 

degraded DNA samples. 
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ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสมัพันธ รวมกับรูปแบบการเรียน 
ของเดวีส  วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
The results of  A Development of Interactive Online Learning using Davies’ 
Learning  Model in Computer and Information Technology Careers for Vocational 
Certificate Level. 

 
ผูวิจัย  ทิพวรรณ มีพ่ึง, สุธิดา ชยัชมชื่น อาจารยท่ีปรึกษา   ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  
 
บทคัดยอ                                                                                                                                                                

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. พัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ   2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับ
รูปแบบการเรียนของเดวีสท่ีพัฒนาขึ้น  ทําการทดสอบและประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญ 6 ทาน  
แบงเปนดานเทคนิคและวิธีการ 3 ทาน ดานเนื้อหา 3 ทาน เครื่องมือท่ีใชคือ 1. บทเรียนออนไลนแบบ
ปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส  2. แบบประเมิน โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน 
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและวิธีการดังนี ้1. ดานระบบจัดการเรียนการสอน LMS 
Dokeos มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.55 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.41 2. ดานบทเรียนออนไลน
แบบปฏิสัมพันธ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.61  แสดงวาระดับ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการอยูในเกณฑดีมาก และมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ผล
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาดังนี ้1. ดานเนื้อหาบทเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.61 มีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.19 2. ดานแบบทดสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.44 0.55 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.55  3. ดานแบบฝกปฏิบัติ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.56 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยเทากับ 0.48 4. ดานเนื้อหาบทเรียนออนไลน 4.830.19 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.19 ซึ่ง แ ส ดง
วาระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในเกณฑดีมาก และมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 
คําสําคัญ :  บทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ, รูปแบบการเรียนของเดวีส 
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Abstract 
 

The purposes of the research study were 1. to Development  Interactive Online 
Learning 2. evaluation Interactive Online Learning using Davies’ Learning . To test and 
evaluation  by  6 Experts about technical methods 3 persons and content 3 persons. The 
tools used in this research is  1) interactive online learning. 2) Evaluation of surveying.  
Data Analyzed by using mean and  standard deviation.  

 
The results were as follows:  
1. Evaluation of technical experts 1) The learning management system (LMS 

Dokeos)  score was 4.55 and with a standard deviation score of 0.41, 2) Interactive Online 
Learning score was 4.50 and with a standard deviation score of 0.61 . Show that the 
opinion of experts, the techniques and methods are in very good And opinion in the same 
way. 

2. Evaluation of expert content  1) The lesson content The overall average was 
4.61 with a standard deviation of 0.19 , 2) The content for Test   was 4.44 with the average 
standard deviation is 0.55 , 3) The practice (Workshop) average was 4.56 with a standard 
deviation score of 0.48 and 4) content of online learning average 4.83 with a standard 
deviation score of 0.19. Show that the opinion of experts, content are in very good And 
opinion in the same way . 

 
Keywords :  Interactive Online Learning, Davies’ Learning  Model  
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บทนํา 

 จากขอมูลของกระทรวงแรงงาน เรื่องแนวโนมตลาดแรงงานป 2555-2559 พบวามีความตองการ
แรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงแนวโนมต้ังแตป 2555-2559 คาดวา
ประเทศไทยมีการผลิตกําลังคนไมเพียงพอตอความตองการแรงงาน โดยมีความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้น จําแนก
เปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา จํานวน 689,841 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 98,113 คน 
และสําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 21,750 คน (กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2556) แสดงให
เห็นถึงความตองการแรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ความสําคัญของการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนหลังสําเร็จการศึกษา สามารถทํางานในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคัญ  ผูสอนนํารูปแบบการสอนแบบตางๆ ท่ีสงผลดานพฤติกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู นํา
ความรูท่ีไดจากการเรียนไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน รูปแบบการสอนมีความสําคัญ ระยะเวลาในการเรียน
เปนอีกสิ่งสําคัญ ขอจํากัดของการเรียนภาคพิเศษท่ีมีการสอนเฉพาะวันอาทิตยท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เจาพระยา แตกตางกันอยางเห็นไดชัดในเรื่องของเวลาเรียนท่ีนอยกวาการเรียนของภาคปกติ  เวลาเรียนท่ีจํากัด
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ผูสอนสอนไดไมครบเนื้อหา ผูเรียนไมมีเวลาฝกฝนทักษะ  ผูวิจัยจึงหาวิธีการเพ่ิม
คุณภาพของผูเรียนดวยการสรางบทเรียนออนไลน โดยรายวิชาท่ีนํามาทําเปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพโดยตรง ซึ่งผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูลความจําเปนในการใชงาน ดานงานเอกสาร งาน
ดานการคํานวณ งานดานการใชโปรแกรมนําเสนอ การใชงานอินเทอรเน็ตดานตางๆ จึงไดขอสรุปออกมาเปน
งานตางๆ ท่ีตองอาศัยทักษะในการทํา ผูวิจัยจึงนํารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส  (Davies, 1971 อางถึง
ใน ทิศนา, 2553)  ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไววา  ทักษะสวนใหญจะประกอบดวย
ทักษะยอยจํานวนมาก การฝกใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอย  เหลานั้น ไดกอนแลว จึงเชื่อมโยงตอกันเปน
ทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและรวดเร็วขึ้น  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี
ท้ังหมด  5  ขั้น  คือ  ระเบียบวิธีการสอน  (Methodology) ไดแก 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา  ขั้นนี้เปนขั้น
ท่ีใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทําท่ีตองการใหผูเรียนทําใหในภาพรวม  โดยการสาธิตใหผูเรียนดูท้ังหมด
ต้ังแตตนจนจบ  ทักษะหรือการกระทําท่ีสาธิตใหผูเรียนดูนั้นจะตองเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ
ไมชาหรือเร็วเกินปกติ  กอนการสาธิตครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต  ควรชี้แนะจุดสําคัญท่ีควรให
ความสนใจเปนพิเศษในการสังเกต  2)  ขั้นสาธิต  เม่ือผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทําหรือทักษะท้ัง
หมดแลว  ผูสอนควรจะแตกทักษะท้ังหมดใหเปนทักษะยอย ๆ หรือแบงสิ่งท่ีกระทําออกเปนสวนยอย ๆ  และ
สาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชาๆ 3) ขั้นใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย  
ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิตหรือมีแบบอยางใหดู  หากติดขัดจุดใด  ผูสอนควรใหคําชี้แนะ  
และชวยแกไขจนผูเรียนทําได  เม่ือไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะ
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ยอยนั้นจนทําได ทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกสวน 4) ขั้นใหเทคนิควิธีการ เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดแลว  
ผูสอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานนั้นไดดีขึ้นและ 5) ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยง
ทักษะยอย ๆ   เปนทักษะท่ีสมบูรณ   เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติแตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ   
ตอเนื่องกันต้ังแตตนจนจบและฝกปฏิบัติหลาย ๆ  ครั้ง  จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณไดอยางที่
ชํานาญ การจัดการเรียนการสอนใหมีการเรียนรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกัน เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความ
เขาใจการเรียนไดดีขึ้น 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ นําเสนอในรูปแบบวีดีโอ
สาธิต  ฝกทําตามพรอมคําแนะนํา และปฏิบัติเอง รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส  วิชาคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติ โดยเผยแพรผานเว็บไซต บนระบบการจัดการเรียนการสอน 
LMS Dokeos ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความเขาใจในวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  สามารถ
ทํางานในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบทเรยีนออนไลนแบบปฏิสมัพันธ รวมกับรูปแบบการเรยีน

ของเดวีสท่ีผูวิจัยพัฒนาขึน้   
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทดสอบและประเมินความเหมาะสมของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 6 ทาน  แบงเปนดาน
เทคนิคและวิธีการจํานวน 3 ทาน ไดแก คณาจารยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ท่ีมีประสบการณดานการ
สอนและการใชงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป ดานเนื้อหา 3 ทาน ไดแก 
คณาจารยดานการศึกษาท่ีมีประสบการณดานการสอน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  (ธานินทร, 2553) 

 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ บทเรียนออนไลนแบบปฏสิัมพันธรวมกับรูปแบบการเรยีนรูของเดวีส  
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอน ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 คือ บทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ
แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ โดยใหผูเชี่ยวชาญทดลองใชบทเรียน
ออนไลนแบบปฏิสัมพันธ และประเมินผลการใชงานลงในแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน  
 1. ดานเทคนิคและวิธีการ แบงเปน 2 ดานดังนี้คือ  
  1.1 ดานการใชงานระบบ LMS Dokeos เปนการประเมินการใชงานระบบ LMS Dokeos 
สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน  
  1.2 ดานบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ เปนการประเมินบทเรียนท่ีสรางดวยโปรแกรม 
Adobe Captivate วามีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธหรือไม   
 2. ดานเนื้อหา แบงเปน 4 ดาน  ไดแก  
  2.1 ดานเนื้อหา เปนการประเมินวัตถุประสงค เนื้อหาในบทเรียน ลําดับความยากงาย ในการ
เรียนการสอน    
  2.2 ดานแบบทดสอบ  เปนการประเมินความชัดเจนของคําสั่ง ความสอดคลองกับเนื้อหา 
จํานวนขอสอบ   
  2.3 ดานแบบฝกปฏิบัติ (Workshop) เปนการประเมินเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของระยะเวลา
ฝก ความยากงาย ความชวยเหลือ ความนาสนใจของแบบฝกปฏิบัติ  
  2.4 ดานเนื้อหาบทเรียนออนไลน  ประเมินเกี่ยวกับ เนื้อหา 5 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียน
ของเดวีส 
  ในการวิจัย เพ่ือพัฒนาบทเรยีนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส วิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้
 1.  ศึกษาปญหาจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ของ
นักศึกษารอบพิเศษ โดยการสังเกตจากผูเรียน และสัมภาษณผูสอน พบวาเวลาเรียนไมเพียงพอกับเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สงผลใหสอนไมครบตามเนื้อหา  
 2.  สํารวจความตองการของผูเรียนรอบพิเศษ โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 57 คน (ทํางาน 55 คน 
วางงาน 2 คน)  เพ่ือทราบขอมูลพฤติกรรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพใน
การทํางาน  เชน รุนของ MS.Office ท่ีใช  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชบอย ใชเพ่ือวัตถุประสงคใด ปญหา
เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ และสิ่งท่ีตองการเรียนรูเพ่ือใชในการ
ทํางาน พบวา ผูเรียนใช Microsoft Office 2007 มากท่ีสุดถึง 49 คน โปรแกรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพท่ีใชงานมากท่ีสุดคือ  Internet 42 คน MS.Word 34 คน e-Mail 28 คน MS.Excel 25 คน 
MS.PowerPoint 18 คน  สิ่งท่ีตองการเรียนรูสําหรับใชในการทํางาน คือ 1) MS.Word ไดแก การพิมพบันทึก
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ขอความ การสรางฟอรมเอกสาร สรางนามบัตร 2) MS.Excel ไดแก การคํานวณพ้ืนฐาน การใชฟงคชันในการ
คํานวณ  เปนตน 3) MS.PowerPoint ไดแก การนําเสนอรายงานท่ีมีแผนภูมิประกอบ งานนําเสนอท่ีใชภาพถาย
จํานวนมาก  4) Internet ไดแก การใชงาน SearchEngines  การสง mail  5)  e-Mail ไดแก การสง mail อยางเปน
ทางการ  การสง mail ท่ัวไป 
 3. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะห สังเคราะหใหไดมาซึ่งขั้นตอน
การสรางบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส 
 4. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา มาออกแบบกรอบแนวคิดในการเรียนการสอนดวย บทเรียน
ออนไลนแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส วิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สําหรับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบพิเศษ 
 5. นํากรอบแนวคิดในการเรียนการสอนดวย บทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบ
การเรียนของเดวีสท่ีสรางขึ้น ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ทําใหไดกรอบแนวคดิ 
ดังรูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการเรยีนการสอนดวยบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ 
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 6. วิเคราะหหลักสูตร วัตถุประสงครายวิชา เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 7. ออกแบบบทเรียนออนไลนแบบปฏสิัมพันธรวมกับรูปแบบการเรยีนของเดวีส ดวยโปรแกรม 
Adobe Captivate แบงเปน 1) คําชี้แจงบทเรยีน  2) เนือ้หาบทเรยีน 3) รูปแบบการเรียนของเดวีส 5 ขั้นตอน   
4) แบบทดสอบทายบทเรียน 
 8. พัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส โดยเผยแพรผาน
เว็บไซต บนระบบการจัดการเรียนการสอน LMS Dokeos โดยเลือกใชฟงคชันสําหรับการเรียนการสอนคือ 1) 
เอกสาร สําหรับแบงปนเอกสารเนื้อหาบทเรียน 2) แบบทดสอบ สําหรับใชทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน 3) สนทนาออนไลน 4) กระดานสนทนา 5) ใบงาน 6) กลองรับสงงาน ฟงคชันท้ังหมดนี้ผูสอนสามารถทํา
การบริหารจัดการ โดยการเผยแพรเฉพาะสัปดาหท่ีตองการ และกําหนดใหสงงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดได  
(http://www.mfktsoft.com/lms/dokeos) 
 9. สงบทเรยีนออนไลนแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการเรยีนของเดวีส วิชาคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ใหผูเชีย่วชาญประเมินความเหมาะสม 
 10. ปรับปรุงแกไข 
 

    
  รูปท่ี 2 ระบบ LMS Dokeos      รูปท่ี 3 หนาจอเม่ือ Login เขาระบบ  
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 รูปท่ี 4 ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง       รูปท่ี 5 คําชีแ้จงบทเรียน   
 

   
 รูปท่ี 6 รูปแบบการเรยีนของเดวีส      รูปท่ี 7 แบบทดสอบทายบทเรียน   
 
ผล / สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส  
วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยทําการประเมินดาน
เทคนิคและวิธีการ และดานเนื้อหา ผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะห และแปรผลขอมูล ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑในการวิเคราะห และแปรผลขอมูล 

เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 

ดีมาก 
ดี 
ปานกลาง 
พอใช 
ตองปรับปรุง 

 

ไดขอมูลดังนี ้
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1)  ดานการใชงานระบบ LMS Dokeos   ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (	푥̅ = 4.55   SD= 0.41)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวาผล
การใชงานอยูในระดับดีมาก ไดแก 1.2 การเลือกใชสี ขนาดอักษร ภาพประกอบ 1.3 ความนาสนใจของ
หนาจอภาพ 1.5 เทคนิคในการนําเสนอแตละสวน 1.6 ความเหมาะสมของระบบกับระดับผูเรียน 1.7 การบันทึก
กิจกรรมและติดตามผูเรียน 1.9 การดาวนโหลดใบงานและการสงใบงาน 1.10 การติดตอสื่อสารดวนสนทนา
ออนไลน 1.11 การติดตอสื่อสารดวยกระดานสนทนา 1.12 การติดตามกําหนดการณ 1.13 การใชสังคม
ออนไลน   ดังรูปท่ี 8  

 
รูปท่ี 8  ผลประเมินโดยผูเชีย่วชาญดานเทคนิคและวิธีการ ดานการใชงานระบบ LMS Dokeos 

 

2)  ดานบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (	푥̅ = 4.50   SD = 0.61)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวา
ผลการใชงานอยูในระดับดีมาก ไดแก 2.5 ขั้นท่ี 1 สาธิตทักษะภาพรวม  2.8 ขั้นท่ี 4 ใหเทคนิควิธีการ  2.9 
ขั้นท่ี 5 เชื่อมโยงทักษะยอย  2.10 ความเหมาะสมของการใชงานโดยรวม  ดังรูปท่ี 9  
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รูปท่ี  9  ผลประเมินโดยผูเชีย่วชาญดานเทคนิคและวิธีการ ดานบทเรยีนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ 

 
 3)  ดานเนื้อหาบทเรียน ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  โดยรวม

อยูในระดับดีมาก (	푥̅ = 4.61   SD= 0.19)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 1.2 
ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 1.3 ปริมาณเนื้อหาในแตละหนาและแตบทเรียน 1.4 ลําดับ
ความยาก-งาย ในการนําเสนอเนื้อหา ดังรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10  ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเนื้อหาบทเรยีน 

 
4)  ดานแบบทดสอบ  ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา โดยรวมอยู

ในระดับดี (	푥̅ = 4.44   SD= 0.55)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวาผลประเมินอยูในระดับดีมากไดแก 
2.2 ความสอดคลองกันระหวางแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.3 ความสอดคลองกันระหวางแบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค 2.4 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบแตละสวน 2.5 จํานวนขอ ของแบบทดสอบ ดังรูปท่ี 
11 
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รูปท่ี 11  ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานแบบทดสอบ 

 
5)  ดานแบบฝกปฏิบัติ (Workshop)  ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา โดยรวมอยูในระดับดีมาก (	푥̅ = 4.56   SD= 0.48)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวาผลประเมินอยูใน
ระดับดีมากไดแก 3.1 ความเหมาะสมของแบบฝกปฏิบัติกับระยะเวลา 3.2 ลําดับความยาก-งายของแบบฝก
ปฏิบัติ 3.5 แบบฝกปฏิบัติเหมาะสมกับระดับผูเรียน  ดังรูปท่ี 12 
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รูปท่ี 12  ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานแบบฝกปฏิบัติ (Workshop) 

 
6)  ดานเนื้อหาบทเรียนออนไลน  ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

โดยรวมอยูในระดับดีมาก (	푥̅ = 4.83   SD = 0.19)   เม่ือพิจารณาแตละขอคําถาม พบวาผลประเมินอยูในระดับ
ดีมาก ไดแก  4.1 ขั้นท่ี 1 สาธิตทักษะภาพรวม  4.2 ขั้นท่ี 2 สาธิตแตละสวน 4.3 ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติทักษะยอย 4.5 ขั้น
ท่ี 5 เชื่อมโยงทักษะยอย 4.6 ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวม  ดังรูปท่ี 13     
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รูปท่ี 13  ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเนื้อหาบทเรยีนออนไลน 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใชงานบทเรยีนออนไลนแบบปฏสิัมพันธโดยสรุปมีดังนี ้

ดานการประเมิน 풙 SD แปลผล 
ดานเทคนิค    
1. ดานระบบจัดการเรยีนการสอน LMS Dokeos 4.55 0.41 มากท่ีสุด 
2. ดานบทเรยีนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ 4.50 0.61 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา    
1. ดานเนื้อหาบทเรยีน 4.61 0.19 มากท่ีสุด 
2. ดานแบบทดสอบ 4.44 0.55 มาก 
3. ดานแบบฝกปฏิบัติ 4.56 0.48 มากท่ีสุด 
4. ดานเนื้อหาบทเรยีนออนไลน 4.83 0.19 มากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของ 
เดวีส  วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. พัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  2 . เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีสท่ีพัฒนาขึ้น  ทําการ
ทดสอบและประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน  แบงเปนดานเทคนิคและวิธีการ 3 ทาน ดาน
เนื้อหา 3 ทาน  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้   

ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและวิธีการมีคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ 
 1. ดานระบบจัดการเรียนการสอน LMS Dokeos มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.55 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.41  
 2. ดานบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.61  แสดงวาระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการอยูในเกณฑดีมาก 
และมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ 
 1. ดานเนื้อหาบทเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.61 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.19  
 2. ดานแบบทดสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.44 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.55  
 3.  ดานแบบฝกปฏิบัติ  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ  4 .56 มีคาเ บ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
เทากับ 0.48  

4. ดานเนื้อหาบทเรียนออนไลน 4.83 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.19  
 แสดงวาระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในเกณฑดีมาก และมีความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกัน จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของปราณี  เปลงสูงเนิน (2554) ไดสรางและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนบนเครือขาย รายวิชาการใชโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย พบวา
ผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายรายวิชาการใชโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส รอยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทําแบบทดสอบระหวาง
เรียน (E1) และ คะแนนการทําแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลหลังเรียน (E2) มีคา 80.95/84.44 ซึ่ง E1/E2 สูงกวา
เกณฑท่ีต้ังไวในสมมติฐาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรีวรรณ โขนงนุช (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เรื่องการเขียนลายสังคโลกโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เรื่องการเขียนลายสังคโลก
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โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 นักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก 

จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา บทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการเรียนของ 
เดวีส  วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึน้
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเรียนการสอนกับนักเรียนได  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ใหปรับปรุงแกไขในสวนของการ
แสดงผลหนาจอ เพ่ือใหระบบจัดการเรียนการสอน LMS Dokeos เกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ควรปรับหนาจอ
ใหแสดงไดครบโดยไมตองเลื่อนไปมา / ขึ้นลง 

2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากดานเนื้อหา ใหปรับปรุงแกไขในสวนของคําสั่งตางๆ เพ่ือใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในคําสั่งมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมคําชี้แจงขั้นตอน/ วิธีการทําแบบทดสอบ 
 3. จากการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ ผูวิจัยสรางบทเรียนดวยโปรแกรม Adobe 
Captivate คาปกติท่ีโปรแกรมกําหนดไวคือ 24 เฟรมตอวินาที ทําใหเกิดปญหาไฟลมีขนาดใหญ ควรมีการปรับ
คา   Frame per second, FPS  (ภาพตอวินาที) ใหอยูท่ี 12 เฟรมตอวินาที ทําใหขนาดไฟลเล็กลงแตคุณภาพความ
ชัดเจนยังเหมือนเดิม  

4. ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS (Dokeos) รองรับระบบปฏิบัติการ Windows กรณีท่ี 
Server ท่ีติดต้ังเปนของ Linux ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการแสดงผลของภาษาไทยได    
 เม่ือผูวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว จะนําบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธ 
รวมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไป
ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ท่ีเปนนักเรียนภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอไป 
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ความสามารถในการต้านเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มวิแทนส์ และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอของ
สารสกดัหยาบพรอพอสิสไทย 

 
Antimicrobial activity of Thai propolis crude extract on Streptococcus mutans 

and Lactobacillus casei 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปริมาณสารส าคญัทางเคมีของสารสกดัหยาบพรอพอลิส

ไทย และทดสอบความสามารถในการตา้นเช้ือก่อโรคฟันผขุองสารสกดัหยาบพรอพอสิสไทย วตัถุดิบตั้ง
ตน้จากจงัหวดัหนองคาย สกดัดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 95 ทดสอบหาปริมาณฟลาโวนอยด์
ทั้งหมดดว้ยวิธีอะลมิูนมัคลอไรดค์ลัเลอร์ริเมทริก ร่วมกบัวิธี 2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีนคลัเลอร์ริ    
เมทริก และ หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกดว้ยวิธีโฟลินซิโอคลัทีคลัเลอร์ริเมทริก ผลการศึกษาพบวา่ 
สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยมีปริมาณสารส าคญั คือ ฟลาโวนและฟลาโวนอลเฉล่ีย 4.89 ± 0.08 

มิลลิกรัมควอซิตินต่อกรัมตวัอยา่ง ฟลาวาโนนและฟลาวาโนนอลเฉล่ีย 92.70 ± 1.54  มิลลิกรัม (±)-นา
รินจินินต่อกรัมตวัอยา่ง และฟีนอลิกเฉล่ีย 29.50 ± 0.26 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อกรัมตวัอยา่ง เม่ือ
ทดสอบความสามารถในการตา้นเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ พบวา่ 
สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของเช้ือทั้ง 2 ชนิด โดยความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ี
สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และ เช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอเป็น 
22.5 และ 11.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั และความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีฆ่าแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด
เป็น 45 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 
ค าส าคัญ : พรอพอลิส, ฟลาโวนอยด,์ สารประกอบฟีนอลิก, เช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์, เช้ือแลคโต
บาซิลสั คาเซไอ 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the content of major chemical 

compounds of Thai propolis crude extract and antimicrobial activity on bacteria 

associated with dental caries. Raw materials were collected from Nhong-Kai 

province. Thai propolis was  extracted using 95% ethanol. Total flavonoid contents 

were determined by Aluminum chloride colorimetric method and 2,4-

Dinitrophenylhydrazine colorimeteric method. Total phenolic compounds were 

determined using Folin-Ciocalteau colorimetric method. Antimicrobial activities of 

Streptococcus mutans and Lactobacillus casei were tested. The results showed that 

Thai propolis crude extract had average flavone and flavonol 4.89 ± 0.08 mg queretin 

equivalent g-1 sample, average flavanone and flavanonol 92.70 ± 1.54 mg (±)-

naringenin equivalent g-1 sample and average phenolic compound 29.50 ± 0.26 mg 

gallic acid equivalent g-1 sample. Thai propolis crude extract had an inhibition effect 

on both Streptococcus mutans and Lactobacillus casei. The minimum inhibitory 

concentration of Thai propolis crude extract was  22.5 mg/ml and 11.25 mg/ml for 

Streptococcus mutans and Lactobacillus casei, respectively. The minimum 

bactericidal concentration of Thai propolis crude extract was 45 mg/ml for both 

bacteria. 

 

Keywords : Propolis, Flavonoids, Phenolic compounds, Streptococcus mutans, 

Lactobacillus casei 

 

บทน า 
กาวผึ้งหรือพรอพอลิสเป็นสารสกดัธรรมชาติจากผึ้งท่ีเกบ็มาจากยางเหนียวของพืช มี

ลกัษณะเป็นเรซินมีสีเหลืองจนถึงน ้าตาลด า อาจมีหรือไม่มีกล่ิน  โดยทัว่ไปประกอบดว้ยเรซินและยาง
หอม (balsam) ร้อยละ 50 ข้ีผึ้งร้อยละ 30 น ้ามนัหอมระเหย (essential and aromatic oils) ร้อยละ 
10 ละอองเกสร (pollen) ร้อยละ 5 และสารอ่ืนๆอีกร้อยละ 5 (Dobrowolski et al., 1991; 

Marcucci, 1995; Burdock, 1998) กาวผึ้งมีส่วนประกอบหลกัทางเคมีท่ีหลากหลาย เช่น โพลีฟีนอล 
[ไดแ้ก่ ฟลาโวนอยด ์ กรดฟีนอลิก (phenolic acids) และ เอสเทอร์ (esters)] เทอร์พีนอยด ์
(terpenoids) สเตียรอยด ์ (steroids) และกรดอะมิโน (amino acids) แต่ละชนิดมีสดัส่วนท่ีแตกต่าง
กนัตามชนิดพืช สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศนั้นๆ (Kumazawa, Hamasaka, & 

Nakayama, 2004; Uzel et al., 2005; Mohammadzadeh et al., 2007; Chen et al., 2008; 

Daugsch, Moraes, Fort, & Park, 2008)  

สาเหตุหลกัของโรคฟันผุเป็นผลจากเมทาบอลิซึมของเช้ือแบคทีเรียในแผ่นชีวภาพฟัน 
(dental biofilm) หรือคราบจุลินทรีย ์(dental plaque) (Fejerskov & Kidd, 2008) ประกอบดว้ย
เช้ือแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive bacterial species) แบคทีเรียแกรมลบ (gram-negative 

bacterial species) ยีสต ์และเช้ือจุลินทรียช์นิดอ่ืนๆ ซ่ึงเช้ือต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นเช้ือจุลินทรียป์ระจ าถ่ิน 
(resident microflora) โดยในรอยผุท่ีลุกลาม (advanced caries) หรือผุลึก (deep carious lesion) 

เช้ือดงักล่าวส่งผลต่อความมีชีวิตของเน้ือเยื่อในฟัน จากการเคล่ือนผ่านท่อเน้ือฟันเขา้สู่เน้ือเยื่อในฟัน ซ่ึง
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มกัพบเช้ือในกลุ่มสเตร็ปโตค็อกไค (Streptococci) (Martin, Nadkarni, Jacques, & Hunter, 

2002; Munson, Banerjee, Watson, & Wade, 2004; Neelakantan, Rao, & Indramohan, 

2012) เช่น เช้ือสเตร็ปโตค็อกคสั มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) (Munson, et al., 2004) 
กลุ่มแลคโตบาซิไล (Lactobacilli) (Martin, et al., 2002; Munson, et al., 2004; Chhour et 

al., 2005; Neelakantan, et al., 2012) โดยพบเช้ือกลุ่มแลคโตบาซิลสั คาเซไอ (Lactobacillus 

casei group) ชุกมากสุด (Byun et al., 2004) และพบเช้ือแบคทีเรียแกรมลบแอนแอโรบิก 
(anaerobic) กลุ่มพรีโวเทลล่า (Prevotalla) เป็นจ านวนมาก (Martin, et al., 2002)  

ทางทนัตกรรมมีการน าสารสกดัพรอพอลิสมาใชห้ลายดา้น เช่น สารปิดเน้ือเยื่อในฟัน 
(Sabir, Tabbu, Agustiono, & Sosroseno, 2005; Parolia et al., 2010; Ahangari et al., 

Winter 2012) ตวักลางแช่ฟันท่ีหลุดจากเบา้ฟัน (Martin & Pileggi, 2004; Ozan, Polat, Er, 

Ozan, & Değer, 2007; Casaroto et al., 2010; Mori, Nunes, Castilho, de Moraes, & Poi, 

2010) ยาใส่ในคลองรากฟัน (Ferreira et al., 2007; Awawdeh, Al-Beitawi, & Hammad, 

2009; Kayaoglu et al., 2011; Madhubala, Srinivasan, & Ahamed, 2011)  สารตา้นฟันผ ุ
(Ikeno, Ikeno, & Miyazawa, 1991; Kujumgiev et al., 1999; Libério et al., 2009) เป็นตน้  
พบการศึกษาถึงความสามารถตา้นเช้ือก่อโรคฟันผท่ีุส าคญัในสารสกดัพรอพอลิสจากหลายประเทศ เช่น 
บราซิล (Park et al., 1998; Bruschi et al., 2006; Alencar et al., 2007) อิหร่าน (Kashi et 

al., 2011) อียิปต ์(Elbaz & Elsayad, 2012) นิวซีแลนด ์(Elbaz & Elsayad, 2012) จีน (Ikeno, 

et al., 1991) ญ่ีปุ่น (Ikeno, et al., 1991) เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือ
ศึกษาคุณสมบติัของสารสกดัพรอพอลิสไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาใชเ้ป็นวสัดุทางทนัตกรรม
ส าหรับรักษาโรคฟันผใุนอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาปริมาณสารส าคญัของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย 
2. เพ่ือทดสอบความสามารถในการตา้นเช้ือก่อโรคฟันผขุองสารสกดัหยาบพรอพอสิส

ไทย 
 

วธิีการวจิยั 
วธีิเตรียมสารสกัดหยาบพรอพอลสิไทย 
วตัถุดิบตั้งตน้ คือ กอ้นพรอพอลิสท่ีไดจ้ากการขดูจากรังผึ้งเทียมในจงัหวดัหนองคายใน

ประเทศไทย  ทุบและฉีกใหเ้ป็นเป็นช้ินเลก็ๆ (ภาพท่ี 1) เติมเอทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 95 ใน
อตัราส่วน 1:5 (สารตั้งตน้พรอพอลิส 1 กรัม ต่อเอทานอล 5 มิลลิลิตร) ห่อภาชนะบรรจุดว้ยกระดาษ
ฟอยล ์เขยา่ท่ีความเร็ว 200 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั กรองผา่นกระดาษ
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กรองยี่หอ้วตัแมนเบอร์ 1 (Whatman Inc., USA) ดว้ยชุดกรวยกรองบุชเนอร์ เพ่ือแยกกาก ไข เศษผง
และข้ีผึ้งออก เกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนั้นจึงกรองดว้ยวิธีขา้งตน้อีก
คร้ัง สกดัส่วนกากของพรอพอลิสไทยภายหลงัการกรองดว้ยเอทานอลซ ้าเป็นจ านวน 3 คร้ัง น าสารสกดั
หยาบพรอพอลิสไทยท่ีไดไ้ประเหยตวัท าละลาย (เอทานอล) ออกดว้ยเคร่ืองกลัน่ระเหยสารแบบหมุน 
ภายใตสู้ญญากาศ (Eyela, Japan) ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไดส้ารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยชนิด
เหลว (ภาพท่ี 2) เกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ป้องกนัไม่ใหโ้ดนแสง จนกวา่จะน ามาใช ้น าสารสกดั
หยาบพรอพอลิสไทยชนิดเหลวบางส่วนไปท าใหแ้หง้ดว้ยเคร่ืองท าใหแ้หง้โดยการระเหิดท่ีอุณหภูมิ -80 
องศาเซลเซียส ชัง่สารสกดัท่ีได ้เพ่ือน าไปค านวณเป็นร้อยละของปริมาณท่ีสกดัได ้(% Yield) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกอ้นพรอพอลิสไทยท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการสกดั ท าการทุบและฉีกเป็นช้ินเลก็ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยชนิดเหลว  
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การวเิคราะห์ปริมาณสารส าคัญทางเคม ีฟลาโวนอยด์ (flavonoid)  และ สารประกอบฟีนอ
ลกิ (phenolic compound) 

วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด ์ ทั้งหมดดว้ยวิธีอะลมิูนมัคลอไรดค์ลัเลอร์ริเมทริก 
(Aluminum chloride colorimetric method) เพ่ือหาปริมาณฟลาโวน (flavone) และฟลาโวนอล 
(flavonol) ร่วมกบัวิธี 2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีนคลัเลอร์ริเมทริก (2,4-Dinitrophenylhydrazine 

colorimetric method) เพ่ือหาปริมาณฟลาวาโนน (flavanone) และฟลาวาโนนอล (flavanonol) 

แลว้จึงน าค่าท่ีไดม้ารวมกนัเป็นร้อยละของปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมด (Chang, Yang, Wen, & 

Chern, 2002) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
วิธีอะลูมินมัคลอไรดค์ลัเลอร์ริเมทริก ดดัแปลงจาก Chang และคณะ ในปี ค.ศ. 2002  
เตรียมสารละลายมาตรฐานควอซิตินในเอทานอลแอบโซลทูท่ีความเขม้ขน้ 70, 80, 90, 

100 และ 110 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น า 0.5 มิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐานควอซิตินผสมกบั 
1.5 มิลลิลิตรเอทานอลแอบโซลทู และ 0.1 มิลลิลิตรอะลูมินมัคลอไรดค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 10  และเติม 
0.1 มิลลิลิตรโพแทสเซียมอะซิเตด 1 โมลาร์ และน ้ากลัน่ 2.8 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส 30 นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 415 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 
น า 0.5 มิลลิลิตรของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีท าละลายดว้ยเอทานอลแอบโซลทู ท าปฏิกิริยาดว้ยวิธี
เดียวกนั ในหลุมวา่ง (control blank well) โดยใชเ้อทานอลแอบโซลทู 0.5 มิลลิลิตร แทนสารละลาย
พรอพอลิส จากนั้นจึงน ามาเทียบปริมาณฟลาโวน และฟลาโวนอลท่ีไดก้บัควอซิติน 

วิธี 2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีนคลัเลอร์ริเมทริก ดดัแปลงจาก Cvek  และคณะ ในปี ค.ศ.
2007  

เตรียมสารละลายมาตรฐาน (±)-นารินจินินท าละลายในเอทานอลแอบโซลทูท่ีความเขม้ขน้ 
1,200; 1,400; 1,600; 1,800 และ 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น า 1 มิลลิลิตรของสารละลาย
มาตรฐาน (±)-นารินจินินผสมกบั 2 มิลลิลิตร 2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีน ความเขม้ขน้ร้อยละ 1 (ใช ้
2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีน 1 กรัม ละลายใน 2 มิลลิลิตรของกรดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ร้อยละ 96 และ
ปรับใหไ้ดป้ริมาตร 100 มิลลิลิตรดว้ยเมทานอล )และ 2 มิลลิลิตรเมทานอล ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 50 นาที ท้ิงใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แลว้จึงน ามาผสมกบั 5 มิลลิลิตรของ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 10 ในเมทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 70  เขยา่ใหเ้ขา้กนั ท้ิง
ไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที น าสารผสมท่ีไดม้า 1 มิลลิลิตรผสมกบั 5 มิลลิลิตรของเมทา
นอล น าไปป่ันเหว่ียงดว้ยแรง 1,610 x g เป็นเวลา 10 นาที เพ่ือก าจดัตะกอน น าส่วนของเหลวเหนือ
ตะกอน (supernatant) ไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 495 นาโนเมตรดว้ยเคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโคร
เพลท น า 1 มิลลิลิตรของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีท าละลายดว้ยเอทานอลแอบโซลทู ท าปฏิกิริยาดว้ย
วิธีเดียวกนั ในหลุมวา่ง (control blank well) ใชเ้อทานอลแอบโซลูท 1 มิลลิลิตร แทนสารละลาย
พรอพอลิส จากนั้นจึงน ามาเทียบปริมาณฟลาวาโนน และฟลาวาโนนอลท่ีไดก้บั (±)-นารินจินิน  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2654 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ใชว้ิธีโฟลินซิโอคลัทีคลัเลอร์ริเมทริก (Folin-

Ciocalteau colorimetric method) ดดัแปลงจาก Siripatrawan และคณะในปี ค.ศ. 2013   
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิคท าละลายในเอทานอลแอบโซลทูท่ีความเขม้ขน้ 

400, 450, 500, 550 และ 600 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น า 0.1 มิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐานกรด
แกลลิค ผสมกบัโฟลินซิโอคลัที 0.5 มิลลิลิตร และน ้ากลัน่ 7 มิลลิลิตร ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
นาน 8 นาที เติม 1.5 มิลลิลิตรโซเดียมคาร์บอเนตความเขม้ขน้ร้อยละ 20 เก็บไวใ้นท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส นาน 2 ชัว่โมง แลว้จึงน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตรดว้ยเคร่ืองอ่าน
ปฏิกิริยาบนไมโครเพลท น า 0.1 มิลลิลิตรของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีท าละลายดว้ยเอทานอลแอบ
โซลทู ท าปฏิกิริยาดว้ยวิธีเดียวกนั ในหลุมวา่ง (control blank well) โดยใชเ้อทานอลแอบโซลทู 0.1 

มิลลิลิตร แทนสารละลายพรอพอลิส จากนั้นจึงน ามาเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท่ีไดก้บัสารละลาย
กรดแกลลิค 

การทดสอบความไวต่อการต้านเช้ือแบคทีเรีย (Antimicrobial susceptibility testing) 

ของสารสกัดหยาบพรอพอสิสไทย หาความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถยบัยั้งการเจริญเตบิโตของ
แบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration; MIC) และความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถฆ่า
แบคทีเรีย (Minimum bactericidal concentration; MBC)  

สายพนัธ์ุของเช้ือโรคในการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ เช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ 
(Streptococcus mutans ATCC 25175) จากศูนยเ์กบ็รักษาจุลินทรียท์างการแพทยแ์ห่งชาติ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข  และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ (Lactobacillus 

casei BCC 36987) จาก  ศูนยจุ์ลินทรียก์รุงเทพ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย  

การเตรียมเช้ือไปเพาะเล้ียง (inoculums) ดดัแปลงจาก Kashi  และ คณะปี ค.ศ. 2011 
น าเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวเทนส์มาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือไมติสซาลิวาเรียสชนิดวุน้

แขง็ดว้ยวิธี Cross-streak เช้ือลงในจานอาหารเพาะเช้ือ น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนั้นจึงเข่ียเช้ือเพ่ือเคล่ือนยา้ยโคโลนีเด่ียวไปยงั
อาหารเล้ียงเช้ือท๊อดเฮดวิคชนิดเหลว ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง เจือจางเช้ือจุลินทรียใ์นอาหารเล้ียงเช้ือใหไ้ดค้วามขุ่นของเช้ือเท่ากบั 0.5 แมค็ฟาร์แลนด ์
(0.5 McFarland Number) (ความเขม้ขน้ของปริมาณเช้ือเท่ากบั 1.5x10

8  เซลลต่์อมิลลิลิตร)  
น าเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอมาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดวุน้แขง็ ดว้ยวิธี 

cross-streak เช้ือลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดวุน้แขง็ น าไปเพาะเล้ียงดว้ยการบ่มท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5  เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนั้นจึงเข่ียเช้ือจากโคโลนีเด่ียว
ไปยงัอาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดเหลว ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5  
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เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เจือจางเช้ือจุลินทรียใ์หไ้ดค้วามขุ่นของอาหารเล้ียงเช้ือเท่ากบั 0.5 แมค็ฟาร์แลนด ์ (มี
ความเขม้ขน้ของปริมาณเช้ือเท่ากบั 1.5x10

8  เซลลต่์อมิลลิลิตร) 
ทดสอบความสามารถของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยในการตา้นเช้ือแบคทีเรีย ดดัแปลง

จาก Kashi และคณะ ปี ค.ศ. 2011 โดยวิธี agar disc diffusion 
ใชจ้านเพาะเช้ือพลาสติกขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร ส าหรับเช้ือสเตร็ปโต

คอ็กคสั มิวเทนส์ในอาหารเล้ียงเช้ือไมติสซาลิวาเรียสชนิดวุน้แขง็ และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอใน
อาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดวุน้แขง็ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร น าส าลีพนักา้นปลอดเช้ือไปแตะเช้ือใน
หลอดท่ีมีค่าความขุ่นเท่ากบั 0.5 แมค็ฟาร์แลนด ์ ทาลงบนผิวอาหารเล้ียงเช้ือชนิดวุน้แข็งแบบ three-

dimension swab ปล่อยใหผ้ิวอาหารท่ีมีเช้ือแหง้ประมาณ 10 นาที น าสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร หยดลงบนแผน่กระดาษวงกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 มิลลิเมตร หนา 1 

มิลลิเมตร ใชเ้อทานอลแอบโซลทูปริมาตร 20 ไมโครลิตรเป็นกลุ่มควบคุมลบ (negative control) ใช้
คลอเฮกซิดีนไดกลโูคเนตความเขม้ขน้ร้อยละ 2 ปริมาตร 20 ไมโครลิตรเป็นกลุ่มควบคุมบวก (positive 

control) เพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5  เป็นเวลา 24 ชัว่โมง
ส าหรับเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และ 48 ชัว่โมงส าหรับเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ น ามาวดัขนาด
ของขอบเขตยงัย ั้ง (inhibition zone) โดยวดัระยะท่ีสั้นสุดจากขอบนอกของตวัอยา่งท่ีมีการเจริญของ
เช้ือ ผา่นขา้มเสน้ผา่ศูนยก์ลางของแผน่กระดาษ ไปยงัขอบนอกอีกดา้นท่ีมีการเจริญของเช้ือ วดัซ ้ า 3 คร้ัง 
และท าซ ้ า 3 คร้ัง ส าหรับเช้ือแต่ละชนิด โดยค านวณขนาดของขอบเขตยบัย ั้งเท่ากบัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง
จากขอบนอกดา้นหน่ึงท่ีเร่ิมมีการเจริญของเช้ือ ไปยงัขอบนอกอีกดา้นหน่ึง ลบออกดว้ยขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางของแผ่นกระดาษบรรจุสารทดสอบ 

หาความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดดัแปลงจาก Kashi 
และคณะ ปี ค.ศ. 2011  

ใชเ้คร่ืองดูดปล่อยสารอตัโนมติัดูดสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยท่ีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 720 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในจานเล้ียงเซลลแ์บบ 96 หลุม ในหลุมเร่ิมตน้ เจือ
จางลดความเขม้ขน้ลงคร้ังละ 2 เท่า (double dilution) ดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือเช้ือท๊อดเฮดวิคชนิดเหลว
ส าหรับเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และอาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดเหลวส าหรับเช้ือแลคโตบา
ซิลสั คาเซไอ จนไดค้วามเขม้ขน้ของพรอพอลิสเท่ากบั 1.41 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใชเ้คร่ืองดูดปล่อยสาร
อตัโนมติัดูดเช้ือแต่ละชนิดท่ีไดเ้จือจางเช้ือท่ีค่าความเขม้ขน้เท่ากบั 0.5 แมค็ฟาร์แลนดใ์นปริมาตร 100 
ไมโครลิตร บรรจุลงในจานเล้ียงเซลลแ์บบ 96 หลุม ท่ีบรรจุสารสกดัหยาบพรอพอสิสไทยไวแ้ลว้ ในทุก
ความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบ หลุมวา่งบรรจุอาหารปลอดเช้ือในปริมาตร 200 ไมโครลิตร กลุ่มควบคุม
บวกบรรจุอาหารเล้ียงเช้ือปริมาตร 100 ไมโครลิตรและเช้ือท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว 100 
ไมโครลิตร เพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมงส าหรับเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิว
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แทนส์ และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ วดัค่าความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโต โดยดู
จากค่าดูดกลืนแสงท่ี 600 นาโนเมตร ท าซ ้ า 3 คร้ังส าหรับเช้ือแต่ละชนิด (ภาพท่ี 3 และ 4) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการหาค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการ  
              เจริญเติบโตของเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวเทนส์ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการหาค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการ 
              เจริญเติบโตของเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ 
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หาความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ดดัแปลงจาก Kashi และคณะ ปี ค.ศ. 
2011  

ใชเ้คร่ืองดูดปล่อยสารอตัโนมติัดูดอาหารเล้ียงเช้ือในปริมาตร 5 ไมโครลิตรจากหลุมท่ีพบวา่
เร่ิมมีการเจริญของเช้ือใหเ้ห็น ทดสอบหาค่าความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียทุกหลุม โดยการยอ้นกลบัไปหาค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีสูงข้ึน น าไป
หยดลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือไมติสซาลิวาเรียสชนิดวุน้แขง็ส าหรับเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และ
จานอาหารเล้ียงเช้ือเอม็อาร์เอสชนิดวุน้แขง็ส าหรับเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ ปฏิบติัเช่นน้ีกบัทุกความ
เขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยท่ีไม่พบการเจริญเติบโตของเช้ือ รวมทั้งกลุ่มควบคุมบวก น า
จานเพาะเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง
ส าหรับเช้ือเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และ 48 ชัว่โมงส าหรับเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ เพ่ือหา
ความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสใดท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีไม่พบการเจริญของเช้ือบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
ท าซ ้ า 3 คร้ัง ส าหรับเช้ือแต่ละชนิด 
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
พรอพอลิสกอ้นท่ีไดจ้ากการขดูจากรังผึ้งเทียมในจงัหวดัหนองคาย ประเทศไทยน ้าหนกัรวม 

2,370 กรัม สกดัไดส้ารสกดัหยาบพรอพอลิสภายหลงัระเหยเอทานอลปริมาตร 120.93 มิลลิลิตร เม่ือ
น าไปท าใหแ้หง้ ไดค้วามเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบพรอพอลิสคิดเป็น 720 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร คิดเป็น
ปริมาณท่ีสกดัไดร้้อยละ 3.67 โดยมวลต่อมวล 

การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมด ใชวิ้ธีอะลมิูนมัคลอไรดค์ลัเลอร์ริเมทริก  ได้
ปริมาณฟลาโวนและฟลาโวนอลเฉล่ีย 4.89 ± 0.08 มิลลิกรัมควอซิตินต่อกรัมตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
0.49 โดยมวลต่อมวล หรือ 0.0977 ± 0.0016 มิลลิกรัมควอซิตินต่อมิลลิลิตรตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
9.77 โดยมวลต่อปริมาตร ร่วมกบัวิธี 2,4-ไดไนโตรฟีนิลไฮดราซีนคลัเลอร์ริเมทริก  ไดป้ริมาณฟลาวา
โนนและฟลาวาโนนอลเฉล่ีย 92.70 ± 1.54  มิลลิกรัม (±)-นารินจินินต่อกรัมตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
9.27 โดยมวลต่อมวล หรือ  1.857 ± 0.031 มิลลิกรัม (±)-นารินจินินต่อมิลลิลิตรตวัอยา่ง คิดเป็นร้อย
ละ 185.67 โดยมวลต่อปริมาตร ดงัตารางท่ี 1 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ใชว้ิธีโฟลินซิโอคลัทีคลัเลอร์ริเมทริก ได้
ปริมาณฟีนอลิกเฉล่ีย 29.50 ± 0.26 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อกรัมตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 2.95 มวลต่อ
มวล หรือ 0.59 ± 0.005 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อมิลลิลิตรตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.99 โดยมวลต่อ
ปริมาตร ดงัตารางท่ี 1 
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                                              การทดสอบ 
     ปริมาณสาร 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ค่าเฉลีย่  ± ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ฟลาโวนและฟลาโวนอล(มิลลิกรัมควอซิติน
ต่อกรัมตวัอยา่ง) 

4.80 4.92 4.94 4.89 ± 0.08 

ฟลาวาโนนและฟลาวาโนนอล (มิลลิกรัม 
(±)-นารินจินินต่อกรัมตวัอยา่ง) 

93.67 90. 92 93.50 92.70 ± 1.54 

สารประกอบฟีนอลิก (มิลลิกรัมกรดแกลลิค
ต่อกรัมตวัอยา่ง) 

29.32 29.37 29.80 29.50 ± 0.26 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารฟลาโวนอยด ์และสารประกอบฟีนอลิก 
 

ความสามารถของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยในการตา้นเช้ือแบคทีเรีย พบวา่ เช้ือสเตร็ป
โตคอ็กคสั มิวแทนส์มีขนาดขอบเขตยบัย ั้งเป็น 8.31± 0.06 มิลลิเมตร ความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเป็น 22.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถ
ฆ่าแบคทีเรียไดเ้ป็น 45 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดงัตารางท่ี 2 

เช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอมีขนาดขอบเขตยบัย ั้งเป็น 3.55 ± 0.09 มิลลิเมตร ความเขม้ขน้
นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเป็น 11.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความ
เขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรียไดเ้ป็น 45 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดงัตารางท่ี 2 

 
การทดสอบ 

 
 
 
 
 

เช้ือ 

ขนาดขอบเขตยับยั้ง (ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) (มลิลเิมตร) 

ความเข้มข้น
น้อยที่สุดที่
ยบัยั้งการ
เจริญเตบิโต
ของแบคทีเรีย 
(มลิลกิรัมต่อ
มลิลลิติร) 

ความเข้มข้น
น้อยที่สุดที่ฆ่า
แบคทีเรีย

(มลิลกิรัมต่อ
มลิลลิติร) 

สารสกดั
หยาบ

พรอพอลสิ
ไทย 

คลอเฮกซิดนี
ไดกลูโคเนต
ความเข้มข้น
ร้อยละ 2  

เอทานอล
แอบโซลูท  

สเตร็ปโตค็อกคัส 
มวิแทนส์ 

8.31 ± 0.06 6.62 ± 0.08 - 22. 5 45 

เแลคโตบาซิลสั  
คาเซไอ 

3.55 ± 0.09 16. 91 ± 0.15 - 11.25 45 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความไวต่อของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยในการตา้นเช้ือแบคทีเรีย 
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อภิปรายผล 
สารสกดัหยาบพรอพอลิสเป็นสารสกดัท่ีไดจ้ากธรรมชาติ จึงส่งผลใหป้ริมาณสารส าคญัมี

ความแตกต่างกนัไปข้ึนกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ (Uzel, et al., 2005; 

Mohammadzadeh, et al., 2007) การศึกษาน้ีสกดัพรอพอลิสโดยใชว้ตัถุดิบตั้งตน้เป็นกอ้น
พรอพอลิสท่ีขดูจากรังผึ้งเทียมจากผึ้งพนัธ์ุ (Apis mellifera) ท่ีเล้ียงโดยธรรมชาติ ลกัษณะพืชพรรณ
บริเวณแหล่งท่ีเล้ียงส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม ้ ในการศึกษาน้ีพบวา่สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยท่ีสกดัได้
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ Kumazawa และคณะ ในปี ค.ศ. 2004 ท่ีพบวา่ สารสกดัพรอพอสิส
ไทยมีสีน ้าตาล มีกล่ินค่อนขา้งฉุน  

การศึกษาสารประกอบส าคญัในสารสกดัพรอพอลิสมีหลายวิธี เช่น วิธีโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography) (Kumazawa, et al., 

2004; Daugsch, et al., 2008; Siripatrawan, et al., 2013) โครมาโตกราฟีก๊าซแมส-สเปกโตรเม
ตรี (gas chromatography–mass spectrometry) (Mohammadzadeh, et al., 2007) วิธีวดัสี 
(colorimetric method) (Agarwal, Vemanaradhya, & Mehta, 2012; Cvek, et al., 2007; 

Kosalec, Pepeljnjak, Bakmaz, & Vladimir-Knezević, 2005; Kumazawa, et al., 2004; 

Miguel, Nunes, Dandlen, Cavaco, & Antunes, 2010) เป็นตน้ การศึกษาน้ีเลือกใชว้ิธีการวดัสี 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสามารถท าไดท้ัว่ไป สะดวก ไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีซบัซอ้น ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก และ
ค่าใชจ่้ายไม่สูง เพ่ือศึกษาปริมาณสารประกอบหลกัส าคญัเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ ฟลาโวนอยด ์ และ 
สารประกอบฟีนอลิก โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยมีปริมาณฟลาโวนและฟลาโวนอล 
4.89 ± 0.08 มิลลิกรัมควอซิตินต่อกรัมตวัอยา่ง ใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ  Kumazawa และคณะในปี 
ค.ศ. 2004 ท่ีท าการวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอล (polyphenol) และฟลาโวนอยดจ์ากแหล่งต่างๆทั้งหมด 
16 แหล่ง พบวา่ สารสกดัพรอพอลิสท่ีไดจ้ากประเทศไทยมีปริมาณฟลาโวนอยด ์2.5 ± 0.8 มิลลิกรัมควอ
ซิตินต่อกรัมตวัอยา่ง และต ่าสุดเม่ือเทียบกบัสารสกดัพรอพอสิสจากแหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะแตกต่างกนั
ไปตามแหล่งท่ีมารวมถึงวิธีในการสกดัพรอพอลิส (Kumazawa, et al., 2004; Alencar, et al., 
2007; Kashi, et al., 2011; Elbaz & Elsayad, 2012)   

การวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลหรือสารประกอบฟีนอลิก ดว้ยวิธีโฟลินซิโอคลัทีคลัเลอร์ริ
เมทริก ในการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่พรอพอลิสไทยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 31.2 ± 0.7 มิลลิกรัม
กรดแกลลิคต่อกรัมตวัอยา่ง (Kumazawa, et al., 2004) ใกลเ้คียงกบัการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีไดป้ริมาณ 
29.50 ± 0.27 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อกรัมตวัอยา่ง นอกจากน้ีพบวา่ความเขม้ขน้ของเอทานอลท่ีใชใ้น
การสกดัพรอพอลิสไทยมีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยความเขม้ขน้ของเอทานอลท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จากร้อยละ 30, 40, 50 และ 70 จะใหป้ริมาณสารประกอบฟีนอลิกท่ีสูงข้ึนเป็น 22.82, 32.84,  39.61 
และ 77.53 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อกรัมตวัอยา่งตามล าดบั (Siripatrawan, et al., 2013)  
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สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยมีความสามารถในการตา้นเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ 
และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ โดยพบวา่ ความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโต และ
ความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรียไดมี้ค่าสูง อาจเน่ืองมาจากปริมาณสารส าคญัทางเคมีท่ีนอ้ย 
แต่ไม่ไดวิ้เคราะห์แยกวา่สารออกฤทธ์ิส าคญัเป็นสารตวัใดในกลุ่มฟลาโวนอยด ์หรือสารประกอบฟีนอลิก 

 

ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในการศึกษาน้ีพบวา่ ปริมาณสารส าคญัทางเคมีของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยมี

ค่าท่ีนอ้ย จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงวิธีในการสกดั แหล่งของพรอพอลิสในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
ไทย รวมถึงฤดูกาลในการเก็บพรอพอลิส นอกจากน้ีควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์วา่สารตวัใดเป็นสาร
ออกฤทธ์ิท่ีมีผลต่อการตา้นเช้ือสเตร็ปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และเช้ือแลคโตบาซิลสั คาเซไอ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพชืน า้และสัตว์น า้ในพืน้ทีชุ่่มน า้บึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค์  
 

RELATIONSHIPS BETWEEN AQUATIC PLANTS AND AQUATIC ANIMALS 

IN BUENG BORAPHET WETLAND, NAKORNSAWAN PROVINCE. 

 

นางสาวนรินทร์ทิพย ์สุขสมปอง ผูว้ิจยั รศ.ดร. รัตนวฒัน ์ไชยรัตน ์และ รศ.ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย ์อาจารยท่ี์
ปรึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

บทคดัย่อ 

สตัวน์ ้ามีความส าคญัต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ สตัวน์ ้ามีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นดชันีท่ีเหมาะสมต่อการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืชน ้าและสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ ท าการศึกษาระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ในพ้ืนท่ีหญา้แพรกน ้า กกสามเหล่ียมใหญ่ เอ้ืองเพด็มา้ 
บวัสาย บวัหลวง และพ้ืนท่ีน ้าเปิดโล่ง พบวา่ ฤดูกาล และระดบัน ้ามีผลต่อคุณภาพน ้า สตัวน์ ้าขนาดเลก็ และ
ปลา สตัวน์ ้าขนาดเลก็และปลาในฤดูแลง้มีความหลากหลายมากกวา่ในฤดูฝนในทุกพ้ืนท่ี คุณสมบติัของน ้า
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้า ฤดูแลง้พบสตัวน์ ้าขนาดเลก็ในกกสามเหล่ียมใหญ่มีความความ
หลากหลายมากท่ีสุด รองลงมา คือ เอ้ืองเพด็มา้ และ หญา้แพรกน ้า เท่ากบั 1.314, 1.249 และ 1.204 ตามล าดบั 
พบปลาในเอ้ืองเพด็มา้มีความหลากหลายมากท่ีสุด เท่ากบั 0.985 รองลงมา คือ บวัสาย และบริเวณน ้าเปิดโล่ง 
เท่ากบั 0.956 และ 0.869 ตามล าดบั สตัวน์ ้าขนาดเลก็ท่ีพบทั้ง  2 ฤดู มี 21 อนัดบั 48 วงศ ์54 ชนิด ปลาพบ 7 
อนัดบั 17 วงศ ์30 ชนิด ส่วนใหญ่อยูใ่นวงศ ์Cyprinidae  

 
ค าส าคัญ : แมลงน ้า, ปลา, ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม, ระดบัน ้า, ฤดูกาล 
 
Abstract 

 Aquatic animals are important to ecosystems and economics. Aquatic 

animals are sensitive to environmental changes so they are good indicators for 

environmental assessment. The study of relationships between aquatic plants and aquatic 

animals in Bueng Boraphet wetland, Nakornsawan province was conducted between 
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November 2012 to October 2013 in mud grass, bulrush, polygonum, lotus, water lilly and 

open water areas. The study found that season and water level affected to water quality, 
small aquatic animals, and fishes. In dry season, small aquatic animals and fishes have 

higher diversity than in wet season in all areas. Water qualities are the important factors 

for the survival of aquatic animals. The dry season, diversity of small aquatic animals is 

highest in bulrush, followed by polygonum and mud grass, 1.314, 1.249, and 1.204 

respectively. Diversity of fishes in Polygonum is highest, 0.985, followed by water lilly 

and open water, 0.956 and 0.869 respectively. In both seasons, small aquatic animals 

found 21 order 48 family 54 species. Fishes found 7 order 17 family 30 species, mostly in 

order Cyprinidae. 

 

Key Word (s) : Aquatic insects, fish, environmental factor, water level, season 

 

บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคญัอยา่งมากต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศแต่
ปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติไดถู้กท าลายและรบกวนจากมนุษย์ ท าใหร้ะบบนิเวศทางธรรมชาติเสียสมดุล จึง
จ าเป็นตอ้งมีการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติไม่ใหถู้กรบกวนหรือถูกท าลายจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2546) ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า (wetland 

ecosystem) เป็นรอยต่อระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน ้า เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง และเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่โดยรอบๆพ้ืนท่ี (ธีรวุฒิ, 2547) พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึง
บอระเพ็ดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้ งพืช สัตว์น ้ า และนก เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าวยัอ่อนให้แก่แม่น ้ าเจา้พระยา บึงบอระเพ็ดมีการใชป้ระโยชน์จากมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ 
มากมาย ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งรองรับ ดกั และกกัเก็บตะกอนท่ีมาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ใชใ้นการคมนาคม ท า
การประมง นนัทนาการ และการท่องเท่ียว (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2546) การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของบึงบอระเพด็ท่ีผ่านมา ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพืชน ้า ปริมาณ
สตัวน์ ้า และแมลงน ้าต่างๆ ในบึงบอระเพด็  (ธวชัชยั, 2548)  นอกจากน้ี ในปี 2554 มีเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ใน
บึงบอระเพ็ดท่ีอาจก่อให้เหิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดทั้ งทางตรง และทางออ้ม จึง
จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพืชน ้าท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ า สัตวน์ ้ าขนาดเลก็ท่ีเป็น
แหล่งอาหารของปลาเศรษฐกิจ รวมถึงปลาท่ีเป็นแหล่งอาหาร และสัตวเ์ศรษฐกิจของชุมชนบางชนิด  ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังน้ีจมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพืชน ้ าและสัตว์น ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึง
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บอระเพด็ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการและฟ้ืนฟู อนัน าไปสู่การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ใหมี้ความ
ยัง่ยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพืชน ้าและสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ 
 

วธิีการวจิยั 

เลือกชุมชนพืชน ้าจากชุมชนพ้ืนน ้าท่ีพบจากการส ารวจพืชน ้ารอบบึงเบ้ืองตน้ จ านวน 5 ชุมชน 
ไดแ้ก่ หญา้แพรกน ้า กกสามเหล่ียมใหญ่ เอ้ืองเพด็มา้ บวัสาย และบวัหลวง (ภาพท่ี 1) เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบั
พ้ืนท่ีน ้าเปิดโล่ง ท าการวางแปลงถาวรขนาด 50 × 50 ม. พ้ืนท่ีละ 1 แปลง จากนั้นท าการสุ่มวางแปลงยอ่ย 
ขนาด 1 × 1 เมตร จ านวน 10 แปลง ท าการเกบ็ตวัอยา่งน ้า พืช สตัวน์ ้าขนาดเลก็และปลา เดือนละ 1 คร้ัง 
แบ่งเป็นฤดูแลง้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  

ตวัอยา่งน ้า ท าการศึกษา ความลึกจากผิวน ้า ความโปร่งแสง การน าไฟฟ้า (Conductivity; EC) 
อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเคม็ (Salinity) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า (Dissloved 

Oxygen; DO) ความกระดา้ง ค่าความตอ้งการใชอ้อกซิเจนของส่ิงมีชีวิต (Biochemical Oxygen 

Demand; BOD) ไนเตรต (NO3
-) แอมโมเนียทั้งหมด (Total Ammonia; NH4

+
, NH3) ออร์โธฟอสเฟต 

(Orthophosphate) และคลอโรฟิลลเ์อ (Chlorophyll a) ท าการวิเคราะห์ตามวิธีของ APHA, AWWA 

WPCF (1995) ท่ีหอ้งปฎิบติัการส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 

สตัวน์ ้าขนาดเลก็ ท าการชอ้นบริเวณใตพื้ชน ้าโดยใชส้วิงขนาด 37 × 25 ซม. ท่ีความลึก 30 ซม. 
ทุกแปลงยอ่ย แปลงยอ่ยแปลงละ 3 คร้ัง น าตวัอยา่งสตัวน์ ้าขนาดเลก็ท่ีไดม้าท าการจ าแนกท่ีหอ้งปฏิบติัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์และแมลงน ้าท่ีไดม้าจ าแนกชนิดและนบัจ านวน 

ปลา ท าการจบัโดยการวางอวนขนาดความถ่ี 4.3 ซม. ยาว 180 ซม. กวา้ง 225 ซม. บริเวณขอบ
แปลงถาวรของทุกพ้ืนท่ีศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือเป็นเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง จดบนัทึก
ชนิดปลา จ านวน ชัง่น ้าหนกั วดัขนาด พร้อมทั้งถ่ายภาพปลาท่ีพบในแต่ละชุมชน 
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วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

ค่าความแตกต่างของปัจจัยแวดลอ้มในแต่ละชุมชน ท าการวิเคราะห์โดยใช้ Anova ด้วย
โปรแกรม SPSS 18 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  (p < 0.05)  

ดชันีความหลากหลาย (Diversity Index)  ของสัตวน์ ้ า ค านวณตามสูตรของ Shannon-

Weiner Diversity Index (Krebs, 1998) ดงัน้ี  

H' =  (pi) (log pi) 

  โดย H'  คือ ดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 
pi     คือ สดัส่วนของจ านวนส่ิงมีชีวิตชนิดท่ี i ต่อจ านวนทั้งหมดในตวัอยา่ง 

 ดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness index) ใชว้ิธีการค านวณตามสูตรของ Sheldon (1969) 
ดงัน้ี 

E = H'/H'max 

โดย H'    คือ ดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 
        H'max คือ จ านวนชนิดพนัธ์ุท่ีพบมากท่ีสุด 

 ค่าดชันีทั้งหมดท าการวิเคราะห์โดยโปรแกรม Biodiversity-Pro (McAleece, N. et al., 

1997) 

 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งพืชน ้ากบัสตัวน์ ้า ท าการวิเคราะห์ดว้ยสมการ Principal Component 

Analysis (PCA) โดยใชโ้ปรแกรม PC Ord 4 
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ภาพที่ 1 พ้ืนท่ีวางแปลงถาวรขนาด 50 × 50 ม. ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็  

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา พบวา่ ค่าความโปร่งแสงในฤดูฝนมีค่าสูงกวา่ช่วงฤดูแลง้ และอยูใ่นช่วงท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการเติบโตของสตัวน์ ้า (42.55-62.00 ซม.) ความลึกของน ้ามีการเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลช่วง
ฤดูฝนมีความลึกมากกวา่ฤดูแลง้ โดยท่ีทั้ง 2 ฤดู มีความลึกของน ้าเรียงจากนอ้ยไปมาก ดงัน้ี หญา้แพรกน ้า < 
กกสามเหล่ียมใหญ่ < เอ้ืองเพด็มา้ < บวัหลวง < บวัสาย < น ้าเปิดโล่ง ค่าเฉล่ียความลึกท่ีมากท่ีสุดอยูท่ี่ 2.3 ม. 
ในช่วงฤดูฝน  ค่าการน าไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนมีค่าต ่ากวา่ในฤดูแลง้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 191-339 µs/cm และ 311-350 
µs/cm อุณหภูมิทั้ง 2 ฤดู พบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั (p > 0.05) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในฤดูแลง้และฤดูฝน
พบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าในฤดูฝนพบวา่มีค่าต ่ากวา่ในฤดูแลง้ มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.95 
เป็นค่าท่ีไม่เหมาะต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้า ในช่วงฤดูแลง้ความกระดา้งมีค่าสูงกวา่ในฤดูฝน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
84-92 mg/L CaCO3 จดัอยูใ่นประเภทน ้าค่อนขา้งกระดา้ง และ 42-54 mg/L CaCO3 จดัเป็นประเภทเป็น
น ้าอ่อน ค่าความตอ้งการใชอ้อกซิเจนของส่ิงมีชีวิตใน 2 ฤดูมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ช่วงฤดูฝนมีปริมาณไนเตรตและ
ฟอสเฟตสูงกวา่ฤดูแลง้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.66-1.08 mg-N/L และ 0.22-0.70 mg-P/L ทั้ง 2 ฤดูไม่แตกต่างกนั  
(p > 0.05) แอมโมเนียทั้งหมดมีค่าท่ีสูงและทั้ง 2 ฤดู มีค่าใกลเ้คียงกนั พบวา่ไม่เหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 
ปริมาณคลอโรฟิลดพ์บวา่ในฤดูฝนมีค่าท่ีสูงกวา่ในฤดูร้อน ความเขม้ขน้หรือความหนาแน่นของแพลงกต์อน
พืชพบแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ฤดู (p < 0.05) (ตารางท่ี 1)  
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 สตัวน์ ้าขนาดเลก็ พบทั้งส้ิน 21 อนัดบั 48 วงศ ์54 ชนิด ฤดูแลง้มีค่าความหลากหลายของสตัวน์ ้า
ขนาดเลก็มากกวา่ในฤดูฝน กกสามเหล่ียมใหญ่มีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมา คือ เอ้ืองเพด็มา้ และ 
หญา้แพรกน ้า เท่ากบั 1.314 1.249 และ 1.204 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพน ้า พืชน ้า 
และสตัวน์ ้าขนาดเลก็ แสดงใหเ้ห็นวา่ คุณภาพน ้ามีอิทธิพลต่อสตัวน์ ้าขนาดเลก็ ดงัน้ี จิงโจน้ ้ า (Gyretes sp.) 
เป็นกลุ่มท่ีทนต่อปริมาณแอมโมเนียท่ีมากข้ึนไดดี้กวา่ ขณะท่ี Branchiura sp., Hydrocanthus sp. ตวั
อ่อนยงุ Polycentropus sp., Cybister sp.และ ลกูปลาช่อน ท่ีอาศยัอยูใ่น หญา้แพรกน ้า และเอ้ืองเพด็มา้
ในฤดูฝนทนไนเตรต และฟอสเฟตท่ีเพ่ิมข้ึนไดดี้กวา่ ลกูปลาดุก Gyraulus circumstriatus ลกูปลาอีด และ 
Pseudosuccinea columella ในกกสามเหล่ียมใหญ่ บวัสาย และน ้าเปิดโล่งในช่วงฤดูฝน และน ้าเปิดโล่ง
ฤดูแลง้ มีความสมัพนัธ์กบัความลึกของระดบัน ้าในพ้ืนท่ี Baetis sp. และปลาเขม็ สามารถทนความกระดา้งท่ี
เพ่ิมข้ึนไดดี้กวา่ (ภาพท่ี 2A; Variance Extracted axis แกนท่ี 1 eigenvalue =  15.843, แกนท่ี 3 
eigenvalue = 7.607) 

 ปลาใน 2 ฤดู พบทั้งส้ิน 7 อนัดบั 17 วงศ ์30 ชนิด ปลาท่ีพบส่วนใหญ่อยูใ่นวงศ ์Cyprinidae 

เม่ือน าจ านวนและชนิดปลาทั้ง 2 ฤดู มาหาค่าดชันีความหลากหลายพบวา่ ฤดูแลง้มีค่าความหลากหลายของ
ชนิดปลามากกวา่ในฤดูฝน ชุมชนเอ้ืองเพด็มา้มีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนบวัสาย และ
บริเวณน ้าเปิดโล่ง มีค่าเท่ากบั 0.985 0.956 และ0.869 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) เม่ือขอ้มลูความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ชนิดปลากบัปัจจยัคุณภาพน ้า ไปวิเคราะห์ Principal Component Analysis (PCA) แสดงในภาพท่ี 2B 
(Variance Extracted axis แกนท่ี 2 eigenvalue = 5.554, แกนท่ี 3 eigenvalue = 5.258) โดยสรุป 
คุณภาพน ้ามีอิทธิพลต่อชนิดปลา เน่ืองจาก ความตอ้งการใชอ้อกซิเจนของส่ิงมีชีวิตมีผลต่อปลาแรด และปลา
สร้อยลกูกลว้ยในชุมชนบวัสายฤดูแลง้ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าท่ีและคลอโรฟิลด ์ เอ มีผลต่อปลาหมอ
ชา้งเหยียบ ปลากระด่ีนาง และปลาแกม้ช ้า ในชุมชนหญา้แพรกฤดูแลง้ และ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อ ปลา
นิล และปลาตะเพียนขาว  

 สตัวน์ ้าขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ลกูปลานิล, Neoplea sp., Caenis sp. และ Donacia sp. สมัพนัธ์
กบับวัสาย และบวัหลวงในฤดูแลง้ เม่ือมีปริมาณ Neoplea sp.ท่ีสูงข้ึน จะพบปลาซิว ปลากระจก และปลา
เส้ือพ่นน ้าไดม้ากข้ึนเพราะเป็นแหล่งท่ีมีอาหารประกอบกบัมีคุณภาพน ้าท่ีเหมาะสมใหก้บัปลา ปริมาณ 
Laccophilus sp. และมวนวน (Nychia sp.) ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีอิทธิพลกบัพืชน ้าในฤดูฝน ซ่ึงจะพบปลาซกัเกอร์ 
และปลากระด่ีหมอ้ในช่วงฤดูฝน ฤดูกาล และระดบัน ้ามีผลท าใหคุ้ณภาพน ้า สตัวน์ ้าขนาดเลก็มีความแตกต่าง
กนั พบวา่สตัวน์ ้าขนาดเลก็ในฤดูแลง้มีความหลากหลายมากกวา่ในฤดูฝน แสดงใหเ้ห็นวา่ในฤดูแลง้มีสัตวน์ ้า
ขนาดเลก็อาศยัอยูจ่  านวนมาก ส่วนฤดูฝนสตัวน์ ้าขนาดเลก็มีความหลากหลายนอ้ย สอดคลอ้งกบัคุณภาพน ้า
ในช่วงฤดูฝนท่ีมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต ่า ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ามีความจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิต เพราะ
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ช่วยในกระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายโดยเฉพาะกระบวนการหายใจ คุณสมบติัของน ้าเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ส่ิงมีชีวิตในน ้า ช่วงฤดูแลง้คุณภาพน ้ามีมาตรฐาน และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ ามากกวา่ในช่วงฤดู
ฝน เน่ืองจากน ้าฝนไดช้ะลา้งตะกอนดิน ทราย และอินทรียวตัถุอ่ืนๆ รวมถึงสารเคมีก าจดัแมลงลงสู่แหล่งน ้าท่ี
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้าและอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการเส่ือมโทรมของแหล่งน ้า เม่ือเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ปี พ.ศ. 
2537 และเกณฑคุ์ณภาพน ้าเพ่ือคุม้ครองทรัพยากรสตัวน์ ้าจืด พบวา่คุณภาพน ้าในบึงบอระเพด็ยงัคงจดัอยูใ่น
การท่ีสตัวน์ ้าสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้ (ภาพท่ี 2C  ; Variance Extracted axis แกนท่ี 2 eigenvalue = 
5.554, แกนท่ี 3 eigenvalue = 5.258) 
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ตารางที่ 1 คุณสมบติัของน ้าในชุมชนพืชน ้าบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ระหวา่งช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน 

 ความลึก(m.) ความโปร่งแสง
(cm.) 

การน าฟ้า
(µs/cm-1) 

อุณหภูมิ(◦C) ความเป็น
กรด-ด่าง 

ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน ้า
(mg/L) 

ความกระดา้ง 
(mg/L as  
CaCO3) 

ค่าความตอ้งการ
ใชอ้อกซิเจนของ
ส่ิงมีชีวิต (mg/L) 

ไนเตรต(mg-
N/L) 

แอมโมเนีย
ทั้งหมด (mg-
N/L) 

ออร์โธ
ฟอสเฟต(mg-
P/L) 

คลอโรฟิลลเ์อ
(mg/L) 

คุณภาพน ้า - 30-60 - 23-32 5-9 ≥ 3.0 20-150 ≥ 2.0 - ≥ 0.02 - - 

ฤดูแลง้             

หญา้แพรกน ้า 0.54±0.41bc-a - 350±101.07a-a 29.83±3.38a-a 6.87±0.44bc-a 5.07±2.72a-a 89.11±1.38a-a 3.43±0.02a-a 0.62±0.17a-a 1.89±0.37c-a 0.04±0.02a-a 0.93±0.01f-a 

กกสามเหล่ียม
ใหญ่ 

0.53±0.42c-a - 311±101.35a-a 29.68±3.16a-a 7.04±0.25c-a 3.85±1.96d-a 84.00±8.51a-a 1.77±0.53a-a 0.51±0.07a-a 1.57±0.16a-a 0.04±0.03a-a 0.05±0.04e-a 

เอ้ืองเพด็มา้ 0.87±0.51b-a 42.55±12.55 ns- ns 311±22.43a-a 30.28±0.67a-a 7.26±0.34b-a 4.87±2.50c-a 92.00±11.24a-a 2.29±1.70a-a 0.57±0.09a-a 1.70±0.44b-a 0.06±0.04a-a 0.03±0.01d-a 

บวัสาย 1.36±0.68a-a 56.75±13.87 ns- ns 343±38.72a-a 29.44±1.84a-a 7.79±0.78a-a 6.33±1.24ab-a 87.47±7.53a-a 3.26±0.95a-a 0.53±0.13a-a 1.37±0.26ab-a 0.07±0.05a-a 0.15±0.02c-a 

บวัหลวง 1.35±0.72a-a 62.00±14.69 ns- ns 344±28.65a-a 30.01±2.30a-a 7.62±0.60a-a 4.46±2.33b-a 89.47±2.95a-a 3.12±0.97a-a 0.51±0.14a-a 1.18±0.10a-a 0.03±0.01a-a 0.18±0.02b-a 

น ้าเปิดโล่ง 1.89±0.87a-a 59.65±14.23 ns- ns 341±37.57a-a 30.20±2.31a-a 8.19±0.66a-a 7.50±1.58a-a 87.33±5.91a-a 2.52±0.72a-a 0.50±0.07a-a 1.33±0.11a-a 0.07±0.03a-a 0.27±0.04a-a 

ฤดูฝน             

หญา้แพรกน ้า 1.14±0.78a-a 54.70±0.00 ns- ns 191±20.24a-a 29.02±2.54a-a 6.87±0.02a-a 3.49±1.74abcde-a 42.67±0.94a-a 2.85±0.91a-a 1.08±0.38a-a 2.59±1.61a-a 0.70±0.93a-a 0.08±0.07e-a 

กกสามเหล่ียม
ใหญ่ 

1.04±0.57a-a 59.20±0.00 ns- ns 290±77.04a-a 30.52±3.08a-a 7.17±0.20a-a 3.79±1.44e-a 54.22±21.97a-a 3.27±0.30a-a 0.72±0.51a-a 1.65±0.78a-a 0.38±0.52a-a 0.07±0.03d-a 

เอ้ืองเพด็มา้ 1.45±0.69a-a 41.85±11.85 ns- ns 328±12.58a-a 29.22±0.70a-a 7.05±0.60a-a 0.95±0.12d-a 44.00±8.32a-a 2.92±0.38a-a 0.76±0.47a-a 1.88±1.03a-a 0.44±0.55a-a 0.10±0.03c-a 

บวัสาย 1.62±0.87a-a 73.45±17.15 ns- ns 244±183.05a-a 29.54±1.58a-a 6.18±1.04b-b 3.20±2.04b-b 53.11±13.66a-b 3.00±0.72a-a 0.66±0.53a-a 1.23±0.46a-a 0.33±0.50a-a 0.22±0.20a-a 

บวัหลวง 1.60±0.91a-a 55.68±14.02 ns- ns 252±64.79a-b 29.50±0.88a-a 6.35±0.45c-b 1.86±0.60c-a 42.89±8.28a-b 2.75±1.32a-a 0.66±0.49a-a 1.30±0.26a-a 0.32±0.43a-b 0.14±0.10b-a 

น ้าเปิดโล่ง 2.30±1.34a-a 59.68±23.57 ns- ns 339±77.22a-a 30.27±1.12a-a 7.63±0.47a-a 6.45±2.04a-a 50.89±17.36a-b 3.17±0.71a-a 0.77±0.35a-a 1.44±0.39a-a 0.22±0.36a-a 0.38±0.08a-b 

หมายเหตุ : ค่าคุณภาพน ้าแสดงคุณภาพน ้าท่ีเหมาะสมต่อสตัวน์ ้า (สถาบนัวิจยัประมงน ้าจืดแห่งชาติ, 2530) ;- ไม่ไดก้ าหนดเกณฑคุ์ณภาพน ้าเพ่ือการคุม้ครอง
ทรัพยากรสตัวน์ ้าจืด; ตวัอกัษร a, b, c ท่ีต่างกนัแสดงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p < 0.05 ตวัอกัษรตวัหนา้เปรียบเทียบระหวา่งสงัคม และ
ตวัอกัษรตวัหลงัเปรียบเทียบระหวา่งฤดูกาล ; ns ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที่ 2 จ านวนชนิด ความหลากหลาย และความสม ่าเสมอของปลา และสัตวน์ ้ าขนาดเลก็ของชุมชนพืช
น ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ระหวา่งช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน  
ฤดู ชุมชน สตัวน์ ้า จ านวนชนิด 

(ชนิด) 
ความหลากหลาย 
(H') 

ความสม ่าเสมอ 
(E) 

ฤดูแลง้ หญา้แพรกน ้า ปลา 12 0.944 0.875 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 34 1.204 0.786 

กกสามเหล่ียมใหญ่ ปลา 7 0.622 0.736 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 29 1.314 0.899 

เอ้ืองเพด็มา้ ปลา 12 0.985 0.912 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 32 1.249 0.809 

บวัสาย ปลา 11 0.956 0.918 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 16 0.708 0.588 

บวัหลวง ปลา 9 0.857 0.898 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 27 0.998 0.697 

น ้าเปิดโล่ง ปลา 14 0.869 0.758 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 0 0 0 

ฤดูฝน หญา้แพรกน ้า ปลา 8 0.738 0.921 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 20 1.097 0.843 

กกสามเหล่ียมใหญ่ ปลา 3 0.452 0.946 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 16 1.035 0.859 

เอ้ืองเพด็มา้ ปลา 4 0.555 0.921 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 17 1.026 0.818 

บวัสาย ปลา 2 0.186 0.619 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 25 1.194 0.854 

บวัหลวง ปลา 5 0.649 0.928 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 27 1.145 0.800 

น ้าเปิดโล่ง ปลา 13 0.854 0.767 
สตัวน์ ้าขนาดเลก็ 0 0 0 
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ภาพที่ 2 (A) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพน ้า พืชน ้า และสัตวน์ ้ าขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ (B) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพน ้า พืชน ้า และปลาในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ (C) ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชน ้า 
ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ และปลาในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ 
หมายเหตุ : R ฤดูฝน, D ฤดูแลง้, OP น ้าเปิดโล่ง, WL บวัสาย,  LT บวัหลวง, PG เอ้ืองเพด็มา้, BR กกสามเหล่ียม
ใหญ่, MG หญา้แพรกน ้า, An_te Anabas testudineus, Ba_al Barbonymus altus, Ba_go Barbonymus 

gonionotus, Ch_mi Channa micropeltes, Ch_st Channa striata, De_pu Dermogenys pusilla, Do_bo 

Doryichthys boaja, Ha_ma Hampala macrolepidota, He_si Henicorhynchus siamensis, Hy_pl Hypostomus 

plecostomus La_ch Labeo chrysophekadion, La_si Labiobarbus siamensis, My_my Mystus mysticetus, 

No_no Notopterus notopterus, Or_ni Oreochromis niloticus, Os_go Osphronemus goramy, Os_vi 

Osteochilus vittatus, Ox_ma Oxyeleotris marmorata, Pa_hy Pangasianodon hypophthalmus, Pa_ri 

Paralaubuca riveroi, Pa_si Parambassis siamensis, Pr_ja Pristolepis jasciatus, Pu_or Puntius orphoides, 

Ra_to Rasbora tornieri, St_in Stolephorus indicus, Th_th Thynnichthys thynnoides, To_ch Toxotes 

chatareus, Tr_pe Trichogaster pectoralis, Tr_mi Trichopodus microlepis, Tr_tr Trichopodus trichopterus, 

Ae_eu Aedes eudes, An_ju Anax junius, Ba_sp Baetis sp., Be_sp Belostoma sp., Ber_sp Berosus sp., Br_sp 

Branchiura sp., Ca_sp Caenis sp., Ce_sp Cepaea sp., Ch_sp Chironomus sp., Cl_ba Clarias batrachus , 

Cy_sp Cybister sp., Do_sp Donacia sp., En_sp Enochrus sp., Eu_sp Eulimnadia sp., Fa_Ny Family 

Nymphalidae, Fa_Py Family Pyralidae, Fi_sp Filopaludina sp., Ge_sp Gerris sp., Gy_ci Gyraulus 

circumstriatus, Gy_sp Gyretes sp., Ha_sp Halobates sp., Hy_sp Hydrocanthus sp., La_sp Laccophilus sp., 

Le_be Lepidocephalichthys berdmorei, Le_sp Lestes sp., Li_sp Libellula sp., Lim_sp Limnocoris sp., 

Ma_la Macrobrachium lanchesteri, Ma_ar Mastacembelus armatus, Mi_di Micraspis discolor, Mi_sp 

Micronecta sp., Ne_sp Neoplea sp., Ny_sp Nychia sp., Or_mi Oryzias minutilus, Pi_am Pila ampullaceal, 

Po_sp Polycentropus sp., Po_le Polypedates leucomystax, Pr_um Promenetus umbilicatellus, Pr_sp 

Protoneura sp., Ps_co Pseudosuccinea columella, Pu_br Puntius brevis, Ra_sp Ranatra sp., Ra_ar Rasbora 

argyrotaenia, Tr_vi Trichopsis vittata, Tu_sp Tubiflex sp., Wa_ba Wattebledia baschi 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ค่าความโปร่งแสงทั้ง 2 ฤดู มีความเหมาะสมต่อการเติบโตของสตัวน์ ้า ตรงตามเกณฑคุ์ณภาพน ้า
เพ่ือการคุม้ครองทรัพยากรสตัวน์ ้าจืด (2530) ค่าการน าไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนมีค่าต ่ากวา่ในฤดูแลง้ แสดงวา่
ในช่วงฤดูแลง้มีความเขม้ขน้ของสารละลายท่ีมีอยูใ่นน ้าปริมาณมากกวา่ฤดูฝน เน่ืองจากน ้าฝนมีส่วนเจือจาง
ความเขม้ขน้ของแร่ธาตุหรือสารประกอบต่างๆ ลงมาในบึงบอระเพด็ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(p>0.05) อุณหภูมิในฤดูแลง้และฤดูฝนพบวา่มีค่าไม่แตกต่างกนั สภาพของอุณหภูมิเป็นไปตามธรรมชาติ และ
สอดคลอ้งกบัก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2537) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบวา่มีฤดูฝนมีค่าท่ีต ่ากวา่ฤดูแลง้ และมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตในน ้าทั้ง 2 ฤดู ตามการรายงานของธิดาพร (2540) กล่าววา่ค่า pH ในช่วงหนา้ฝนค่อนขา้งต ่า 
เน่ืองจากฤดูฝนมีน ้าปริมาณน ้าฝนไหลลงสู่แหล่งน ้า ไดพ้ดัพาเอาสารอินทรียล์งสู่แหล่งน ้า และเกิดการเน่า
สลายของสารอินทรีย ์ Murphy (2002) ท าการเกบ็ขอ้มลูในทะเลสาบทางตอนเหนือของยโุรปท่ีมีสภาพเป็น
น ้าอ่อน และมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) < 7 พบวา่ สงัคมของพืชน ้าท่ีส ารวจพบมีนอ้ย มีเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ี
สามารถเติบโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มเช่นน้ี  ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าในฤดูฝนมีค่าต ่ากวา่ในฤดูแลง้ เน่ืองจาก
การสลายตวัของสารอินทรียท่ี์มากบัพืชน ้าท่ีตายลง ท าใหน้ ้าเน่าเสียออกซิเจนในน ้าถูกน าไปใช ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ วราภรณ์ (2526) ท าการศึกษาชนิด ปริมาณของแพลงคต์อน และคุณสมบติัของน ้าในบึง
บอระเพด็ พบปริมาณออกซิเจนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 0.86-6.83 mg/L ช่วงฤดูฝนมีปริมาณไนเตรตและฟอสเฟตท่ี
สูงกวา่ฤดูแลง้ อาจเน่ืองมาจากการชะลา้งปุ๋ย น ้าท้ิงจากกิจกรรมต่างๆ จากบา้นเรือน พบวา่พ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ 
บึงบอระเพด็เตม็ไปดว้ยแหล่งชุมชน และมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรกรรมจ านวนมาก ของเสียส่วนใหญ่เป็นพวกยา
ฆ่าแมลง และสารเคมีทางการเกษตรต่างๆ ท่ีปนเป้ือนโดยมากบัน ้าฝนท่ีไหลลงสู่บึงบอระเพด็ (สาวิตรี, 2550)  
ความกระดา้งในช่วงฤดูแลง้มีค่าสูงกวา่ฤดูฝน มีค่าอยูท่ี่ 84-92 mg/L CaCO3 จดัอยูใ่นประเภทน ้าค่อนขา้ง
กระดา้ง และ 42-54 mg/L CaCO3 จดัเป็นประเภทเป็นน ้าอ่อน ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กล่าววา่ค่าความ
กระดา้ง 75-150 mg/L CaCO3 เป็นน ้าค่อนขา้งกระดา้ง และค่าความกระดา้ง 0-75 mg/L CaCO3 เป็น
น ้าอ่อน ความกระดา้ง 150-300 mg/L CaCO3 เป็นน ้ากระดา้ง และถา้เกิน 300 mg/L CaCO3 เป็นน ้า
กระดา้งมาก ปริมาณคลอโรฟิลด ์พบวา่ในฤดูฝนมีค่าสูงกวา่ในฤดูร้อน อาจเป็นผลจากการเพ่ิมของพืชน ้า หรือ
แพลงกต์อนพืช เม่ือพืชมีการสงัเคราะห์แสงท าใหป้ริมาณคลอโรฟิลด ์เอ ในแหล่งน ้าสูงข้ึน  

 ฤดูกาลและระดบัน ้ามีผลท าใหส้ตัวน์ ้าขนาดเลก็ความแตกต่างกนั พบวา่ปลาในฤดูแลง้มีความ
หลากหลายมากกวา่ในฤดูฝน สอดคลอ้งกบัการศึกษาความหลากชนิดของปลาในลุ่มน ้ายมของนครและ
คณะ (2554) พบวา่ความชุกชุมมีความแตกต่างกนัตามฤดูกาล โดยทั้ง 3 บริเวณของลุ่มน ้ายมในฤดูแลง้มีความ
ชุกชุมมากกวา่ในฤดูฝน และ Olsan et al. (1999) รายงานวา่ประชากรสตัวน์ ้าส่วนใหญ่มีจ านวนมากท่ีสุด
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ในช่วงตน้ของฤดูร้อน และค่อยๆ ลดจ านวนลงเม่ือระยะเวลาผา่นไป อมรรัตน ์ (2527) กล่าววา่ในช่วงฤดูฝนมี
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมาก มีฝนตกชุกการท่ีฝนตกชุกมีผลต่อระดบัความลึกและความโปร่งใส
ของน ้าท าใหพื้ชน ้ามีการเปล่ียนแปลง   

 ความผนัแปรของระดบัน ้าต่อสัตวน์ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงบอระเพด็ พบวา่สตัวน์ ้าและแมลงน ้า
เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล จากการศึกษาพบสตัวน์ ้าและแมลงน ้าทั้งส้ิน 54 ชนิด  พบมากกวา่ในรายงานของ 
สุวลี (2539) ไดท้ าการศึกษาสงัคมสตัวห์นา้ดิน ในบึงบอระเพด็ พบสตัวห์นา้ดิน 48 ชนิด และการเพ่ิมหรือการ
ลดระดบัน ้าในบึงบอระเพด็มีผลท าใหป้ริมาณ ชนิด การแพร่กระจาย ความชุกชุมของสตัวห์นา้ดินเปล่ียนแปลง 
ทั้งปริมาณธาตุอาหาร และสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบัการศึกษาความชุกชุมและ
ความหลากหลายของสตัวห์นา้ดินในแม่น ้าเจา้พระยาของอรรถพล และจุฑาทิพย ์ (2545) พบสตัวห์นา้ดินมี
ความหลากหลายสูงสุดในฤดูน ้ าลด Phylum Arthropoda เป็น Phylum ท่ีพบมากท่ีสุด สตัวพ์วกน้ีชอบอยู่
อาศยัในแหล่งน ้าท่ีมีสารอินทรียอุ์ดมสมบูรณ์และอยูไ่ดใ้นท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต ่า (สิริและคณะ, 
2519) สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Suraswadi (1976) ไดร้ายงานวา่ สตัวห์นา้ดินในบึงบอระเพด็มีแมลงน ้า
มากท่ีสุดมากท่ีสุด แต่แตกต่างจากการรายงานของทิพยน์นัท ์ (2542)  พบวา่ การศึกษาสตัวห์นา้ดินในแม่น ้า
เจา้พระยา ในปี พ.ศ. 2540 พบสตัวห์นา้ดินทั้งส้ิน 46 วงศ ์และพบสตัวใ์น Phylum Annelida เป็นชนิดเด่น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในธรรมชาติทุกๆปี เพ่ือดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ของพืชน ้า คุณภาพน ้า ท่ีมีผลต่อสตัวน์ ้า 

2. ในปี พ.ศ. 2555-2556 เป็นปีท่ีระดบัน ้าในบึงบอระเพด็ลงต ่าท่ีสุดโดยเฉพาะในฤดูฝน เพราะ
เป็นปีท่ีฝนมาล่าชา้ส่งผลใหร้ะดบัน ้าในฤดูแลง้สูงกว่าระดบัน ้าในฤดูฝนในบางเดือน และท าใหข้อ้มูลคุณภาพ
น ้าในฤดูฝนบางเดือนไม่มีขอ้มลู 
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อิทธิพลของจ านวนชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ต่อสมบัติของแนวเชื่อม 
อาร์กลวดไส้ฟลักซ์ 

 
Influence of  layer  number  hardfacing  carbon  steel JIS S50C on properties  

flux  cored  arc  weld 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของจ านวนชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C 
ที่ส่งผลต่อสมบัติของแนวเชื่อม ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเชื่อม  ผลการทดลองโดยสรุปมีดังน้ี  การเพิ่ม
จ านวนชั้นพอกผิวแข็ง ส่งผลต่อค่าความแข็งของโลหะเชื่อมมีค่าสูงขึ้น  การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
พบว่าเกิดการก่อตัวของเฟตมาร์เทนไซตใ์นโลหะเชื่อม และเฟตโครเมียมคาร์ไบด์ที่มีความแข็งในพื้นหลัก
และตามขอบเกรน ในโลหะเชื่อมในชั้นพอกผิวแข็งที่ 2 และ 3 ค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 61 HRC พบได้ที่
ต าแหน่งใกล้พื้นผิวของชั้นพอกผิวแข็งที่ 3 
 

ค าส าคัญ: เชื่อมอาร์คลวดไส้ฟลักซ์, เชื่อมพอกผิวแข็ง, เหล็กกล้าคาร์บอน 
 
Abstract 

 This research work aims to study an effect of a JIS S50C steel hard facing layer number on the 
weld properties using a Flux cored wire welding process and study the relation between microstructure 
and mechanical properties of the weld metals. The summarized results  are as follows. Increase of the 
hard facing layer of steel affected to increase the hardness of the weld metal. Microstructure examination 
results showed the formation of a martensite phase in the weld metal and also showed the hard 
chromium carbide phase in the matrix and the grain boundary in the weld metal of layer number 2 and 
3.The maximum hardness of 61 HRC in this study was found at the area the weld metal that close the 
surface of the hardfacing layer number 3. 
Keywords : Flux cored arc welding, Welding hardfaceing, Carbon steel 
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บทน า 
ปัจจุบันชิ้นส่วนโลหะในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมการเกษตรผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน 

เน่ืองจากเหล็กกล้าคาร์บอนมีข้อดีที่มีความแข็งแรงสูง มีความสามารถในการชุบแข็ง และทนทานการเสียด
สีได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อน าชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรกลเหล่าน้ีถูกน าไปใช้งานชิ้นส่วนมักถูกแรงทาง
กลต่างๆ เข้ามากระท า เช่น การขัดถู เสียดสี หรือกระแทก ท าให้ผิวหน้าของชิ้นส่วนสึกหรอ (Wear) และ
ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานของชิ้นส่วนลดลงได้ชิ้นส่วนโลหะที่เกิดการสึกหรออาจมีการถูก
ทดแทนด้วยชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจถูกน ามาท าการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มเน้ือโลหะที่สึกหรอออกไปด้วยวิธีการ
ต่างๆ หน่ึงในวิธีการเพิ่มเน้ือโลหะที่มีการใช้งานอย่างขวาง คือ กรรมวิธีการเชื่อมพอกผิว (Welding 
resurfacing) เน่ืองจากท าให้ได้เน้ือโลหะที่ มีความแข็ง (Hardness) เพิ่มขึ้น และมีความคุ้มทุนทาง
เศรษฐศาสตร์เมื่อเทียบกับราคาของอะไหล่ใหม่  
 ที่ผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกับการเชื่อมอาร์คพอกผิวแข็งบนเหล็กต่างๆ ที่มีการรายงานผลส าคัญ 
เช่น การเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าผสมต่ าความแข็งแรงสูง (Hing Strength Low Alloy : HSLA) 
เหล็กหล่อสีเทา(Grey cast iron) (Zhang, C., 2006) เหล็กหล่อเหนียว (Chatterjee, S. and Pal., 2006) หรือ
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (Ghaini, F.M., 2001) ที่รายงานว่าค่าความแข็งของผิวพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า 
สามารถเพิ่มความแข็งได้โดยการควบคุมอุณหภูมิระหว่างเที่ยว(Interpass temperature) และการเลือกใช้
ลวดเชื่อมที่มีส่วนผสมของตัวประสานภายใน ความแข็งของแนวเชื่อมสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยอนุภาคเสริม
ความแข็งในลวดเชื่อม เช่น การเลือกลวดเชื่อมที่มีคาร์โบไนไตรด์ในลวดเชื่อมที่ท าการเชื่อมซ้อนแนวที่
อุณหภูมิระหว่างเที่ยวคงที่ คาร์โบไนไตรด์ส่งผลท าให้ความแข็งของผิวพอกแข็งสูงขึ้น (Selvi, S. 
Sankaran, 2008) หรือการพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนโดยการเชื่อมทับแนวรวม 4 ชั้น พบว่าค่าความ
แข็งของผิวพอกแข็งสูงได้จากการเติมโบรอนลงในโลหะพอกผิวแข็ง แต่อาจท าให้อัตราการสึกหรอของผิว
พอกแข็งมีค่าต่ า (Hemmati, I., 2012) หรือการเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน 1020 ด้วยลวดเชื่อม
กลุ่มมีเหล็กเป็นหลัก 4 ชนิด ที่พบความแข็งของผิวพอกแข็งเพิ่มขึ้นเม่ือเฟส Fe-Ti Fe-V Fe-Mo และกรา
ไฟท์เพิ่มขึ้นได้ (Yang, K., Shengfu, Y., 2008) 

รายงานผลการทดลองที่ผ่านมาพบว่าการเชื่อมพอกผิว สามารถท าให้ได้ผิวพอกแข็งที่มีสมบัติ
ตามต้องการได้ ดังน้ันหากมีการประยุกต์ใช้การเชื่อมพอกผิวแข็งในการเพิ่มเน้ือโลหะและสมบัติทางกล
ของชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ที่ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอนคาดว่าจะส่งผลท าให้ยืดอายุการใช้งาน
ชิ้นส่วนได้ ด้วยเหตุน้ีกลุ่มผู้วิจัยจึงมีจุดประสงค์ในการประยุกต์  การเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยการเชื่อมอาร์ค
ลวดไส้ฟลักซ์ (Flux cored arc welding)ในการเชื่อมพอกผิวแข็งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรที่ท า
จากเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C และศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติทางกลของผิวของ
ชิ้นส่วน เพื่อสามารถท าให้ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลจ านวนชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ต่อสมบัติของแนวเชื่อม
อาร์คลวดไส้ฟลักซ์ 
 

วิธีการทดลอง 
 วัสดุโลหะชิ้นงาน  คือ เหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C มีส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยตัดชิ้นงานมีขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร มีความหนา 20 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน
ชิ้นงานเชื่อม JIS Z3114 (JapaneseStandards Association.,1996) และท าการเจียระไนราบผิวหน้าของ
ชิ้นงานก่อนท าการเชื่อมพอกผิวแข็ง โดยชิ้นงานถูกจับยึดบนอุปกรณ์จับยึด  ใช้ลวดลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ 
(Fiux cored wire arc Welding) ชนิดพอกผิวแข็งตามมาตรฐาน DIN 8555: MF-6-GF-60-GP มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร ในการเชื่อม มีส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าคาร์บอน  JIS S50C  และลวดเชื่อม 

Material 
Chemical composition (wt%) 

C Si Mn P S Cr Mo V 

JIS S50C 0.52 0.26 0.78 0.03 0.01 0.19 0.01 0.006 

MF-6-GF-60-GP 0.51 0.687 1.825 0.012 0.002 7.017 0.369 0.321 

 
จ านวนชั้นในการเชื่อมพอกผิวแข็ง 1-3 ชั้น โดยชั้นท่ี 1 เชื่อมพอกผิวแข็ง 5 แนวเชื่อม รอยต่อขอบ

ของแนวเชื่อมแต่ละแนวต่อชน ชั้นที่ 2 เชื่อมพอกผิวแข็ง 4 แนวเชื่อม แต่ละแนวเชื่อมทับซ้อนกันระหว่าง
รอยต่อขอบของแนวเชื่อมชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 3 เชื่อมพอกผิวแข็ง 3 แนวเชื่อม แต่ละแนวเชื่อมทับซ้อนกัน
ระหว่างรอยต่อขอบของแนวเชื่อมชั้นที่ 2  แนวเชื่อมพอกผิวแข็งทั้งหมดมีขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว 
100 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน JIS Z3114 เชื่อมในท่าราบ (Flat Position) มีระยะห่างระหว่างแนวเชื่อมเฉลี่ย
10 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อม(Interpass temperature) ไม่ต่ ากว่า 150 ºC (Agustin 
Gualco.,2010) โดยก าหนดตัวแปรในการเชื่อมแสดงดังในตารางที่ 2  และท าการเชื่อมพอกผิวแข็งด้วย
กระบวนการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ โดยประยุกต์กรรมวิธีการเชื่อมแบบมิกก่ึงอัตโนมัติ ลงบนโลหะ
ชิ้นงาน หลังจากเชื่อมเสร็จปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ  จนอุณหภูมิชิ้นงานเชื่อมลดลงถึงอุณหภูมิห้อง แล้ว
น าชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมไปท าการทดสอบสมบัติทางกล และโครงสร้างทางโลหะวิทยาต่อไป 
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการเชื่อม 

กระบวนการ
เชื่อม 

Ø  ลวด
เชื่อม(มม.) 

Polrity 
กระแสเชื่อม 

(A) 
ความต่าง
ศักย์ (V) 

ความเร็วใน
การเชื่อม (มม./

นาที) 

Preheat and 
interpass 

temperature 
(ºC) 

FCAW 1.6 DCEN 150 24 150 150 min 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง 
 

การตรวจสอบโครงสร้างมหาภาคและโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อม
พอกผิวแข็งถูกน ามาท าการตัด เพื่อเตรียมเป็นชิ้นทดสอบโครงสร้างมหาภาคและโครงสร้างจุลภาค ท าการ
ตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นงานทดสอบที่มีระบบหมุนเวียนน้ าหล่อเย็น โดยท าการตัดตามขวางของแนวเชื่อมพอก
ผิวแข็ง และท าการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 - 1,200 และขัดละเอียดด้วยผงอะลูมิน่าบนผ้าสักหลาด 
หลังจากน้ันท าการกัดกรด(Etching) ผิวหน้าชิ้นงานเชื่อมด้วยกรดที่ผสมกันระหว่าง กรดไนตริก (HNO 3) 
20 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอริก (HCL) 60 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการกัดกรดประมาณ 5-60 วินาที ตาม
มาตรฐาน ASTM E407 (ASTM International, 1996) แล้วตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง(Light  Microscope) บริเวณโลหะชิ้นงาน (Base Metal) บริเวณกระทบร้อน (Heat-affect zone) 
และบริเวณชั้นโลหะเชื่อมที่ 1-3 (Weld Metal Layer) 
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การตรวจสอบความแข็งของชิ้นงานเชื่อมพอกผิวแข็ง ท าการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบความ
แข็งแบบร็อคเวลสเกล C ตามมาตรฐาน ASTM E18 (ASTM  International, 1996) โดยทิศทางกดทดสอบ
ลากผ่านเป็นเส้นตรงตามชั้นเชื่อม เริ่มต้นทดสอบบริเวณโลหะชิ้นงาน  ผ่านบริเวณพื้นที่กระทบร้อน 
(Heat-affect zone) ผ่านบริเวณพื้นที่ของเน้ือเชื่อม (Weld  metal) ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2 , และชั้นที่ 3  โดยมี
ระยะห่างระหว่างจุดกดทดสอบ 1 มิลลิเมตร โดยใช้แรงกด 1471 นิวตัน  ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ต าแหน่งการทดสอบความแข็งชิ้นงานเชื่อม (HRC) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
รูปที่ 3 การตรวจสอบลักษณะผิวหน้าแนวเชื่อมพอกผิวแข็งที่เชื่อมด้วยกระแส 150 แอมแปร์ ที่

ความเร็วเดินแนวเชื่อม 150 มิลลิเมตรต่อนาที ท าการเชื่อมพอกผิวแข็ง 1-3 ชั้น ผลการตรวจสอบด้วยตา
เปล่าพบว่า รูปท่ี 3(ก) แสดงแนวเชื่อมชั้นที่ 1  มีจ านวนแนวเชื่อม 5 แนว พบว่าเกิดเม็ดโลหะ (Spatter) บน
ผิวหน้าแนวเชื่อมมีลักษณะเป็นเม็ดขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากสะเก็ดไฟขณะท าการเชื่อมที่ระหว่างแนวเชื่อม ที่ 
2 กับแนวเชื่อมที่ 3 แสดงดังวงกลมเส้นประสีแดง แนวเชื่อมมีความสม่ าเสมอทุกแนว และไม่พบ
จุดบกพร่องบนแนวเชื่อม  รูปที่ 3 (ข) แสดงแนวเชื่อมชั้นที่ 2 แนวเชื่อมที่ 6-9 ที่ท าการเชื่อมทับซ้อนกัน
ระหว่างแนวเชื่อมแนวของชั้นที่ 1 พบว่าเม่ือท าการเชื่อมแนวเชื่อมที่ 6 ชั้นที่ 2 เกิดเม็ดโลหะ(Spatter) 
ขนาดใหญ่กระจายอยู่บริเวณรอบข้างของชั้นที่ 1 แนวเชื่อมที่ 1 และเม่ือท าการเชื่อมแนวเชื่อมที่ 7-9 ของ
ชั้นเชื่อมที่ 2 เกิดเม็ดโลหะ (Spatter) ขนาดเล็กกระจายอยู่บริเวณผิวหน้าแนวเชื่อม ดังแสดงวงกลมเส้นประ
สีแดงของรอยต่อระหว่างแนวเชื่อมที่ 7 กับแนวเชื่อมที่ 8 และและไม่พบจุดบกพร่องบนแนวเชื่อม ขณะที่
รูปที่ 3 (ค) แสดงแนวเชื่อมชั้นที่ 3 แนวเชื่อมที่ 10-12 ไม่พบจุดบกพร่องบนผิวแนวเชื่อม ลักษณะรอยต่อ
แนวเชื่อมมีความสม่ าเสมอ แนวเชื่อมที่ 12 มีขนาดความกว้างกว่าแนวเชื่อมที่ 10 และแนวเชื่อมที่ 11 
เน่ืองจากเกิดความร้อนสะสมในชิ้นงานเชื่อมมากกว่าแนวอื่นๆท าให้เกิดแนวเชื่อมที่มีลักษณะแบนและ
กว้าง 
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รูปที่ 3  ผิวหน้าแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง 
 

ผลการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคของชั้นแนวเชื่อมพอกผิวแข็งทั้ง 3 ชั้น แสดงบริเวณ
พื้นที่หน้าตัดชั้นเชื่อมชั้นพอกผิวแข็งบนวัสดุโลหะชิ้นงาน  สังเกตข้อบกพร่องด้วยตาเปล่าพบว่า รูปที่ 4 
(ก) ชั้นแนวเชื่อมพอกผิวแข็งชั้นที่ 1 ไม่พบจุดบกพร่อง เช่น ฟองอากาศ รอยแตกร้าวหรือรอยแครก และ
แสลกฝังในแนวเชื่อม ลักษณะรอยเชื่อมมีความนูน สูงรูปที่ 4 (ข) ชั้นแนวเชื่อมพอกผิวแข็งชั้นที่ 2 และ (ค)
ชั้นแนวเชื่อมพอกผิวแข็งชั้นที่ 3ไม่พบข้อบกพร่องในรอยเชื่อมเหมือนกับรอยเชื่อมชั้นที่ 1 และลักษณะ
รอยเชื่อมมีความสูงน้อยกว่าชั้นที่1 ขนาดรอยเชื่อมที่ต่างกันน้ัน Agustin Gualco and etc.,ได้อธิบาย
เก่ียวกับผลกระทบต่อการเจือจางของวัสดุพบว่าการเชื่อมที่ความหนา 13 มิลลิเมตร ขึ้นไปการเก็บความ
ร้อนของโลหะเชื่อมทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้น ดังน้ัน เม่ือชิ้นงานได้รับความร้อนสูงในการเชื่อม1ชั้นจะมีการ
สะสมความร้อน(Agustin Gualco., 2010) 
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รูปที่ 4   โครงสร้างมหาภาคของชั้นแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง 

 
ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  รูปที่5 (ก) แสดงโครงสร้างมหาภาคของชิ้นงานเชื่อม 3 ชั้น 

และแสดงจุดตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  รูปที่5 (ข) แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณโลหะชิ้นงาน พบว่า
เกิดโครงสร้างเกรน equiaxed ของโปรยูเทกตอยด์เฟอร์ไรต์ (สีขาว)บริเวณขอบเกรน (วิลาสินี วุฒิถิรสกล , 
2548) รูปที่5 (ค) แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยต่อเน้ือเชื่อมกับโลหะชิ้นงาน พบว่าบริเวณกระทบ
ร้อน(HAZ) มีลักษณะเกรนที่ละเอียดขนาดของเกรนมีความสม่ าเสมอ ส่วนบริเวณเน้ือเชื่อม (Weld) 
ปรากฏโครงสร้างแบบเดนไดรต์ มีลักษณะคล้ายก่ิงก้านของต้นไม้ (วิลาสินี วุฒิถิรสกล , 2548) รูปที่5 (ง) 
แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่ 1 คาดว่าเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ มีลักษณะเกรนที่เรียว
และยาวสีขาว กระจายในโครงสร้าง (สุพร ฤทธิภักดี, 2554)  รูปที่5 (จ) แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณเน้ือ
เชื่อมชั้นที่ 2 คาดว่าเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ละเอียด  และบริเวณขอบเกรนปรากฏเฟตโครเมียมคาร์
ไบด์สีขาว (ลูกศรชี้) มีขนาดที่เล็กและยาวแทรกอยู่ตามขอบเกรน (สุขอังคณา ลี , 2555) รูปที่5 (ฉ) แสดง
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โครงสร้างจุลภาคบริเวณเนื้อเชื่อมชั้นท่ี 3 คาดว่าเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ และบริเวณขอบเกรนปรากฏ
เฟตโครเมี่ยมคาร์ไบด์สีขาว (ลูกศรชี้) มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นแทรกอยู่ตามขอบเกรน  ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากปริมาณส่วนผสมของลวดเชื่อม ที่มีส่วนผสมของโครเมี่ยมเป็นส่วนผสมหลัก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (สุพร ฤทธิภักด,ี 2554) ซึ่งค่าความแข็งเน้ือเชื่อมชั้นท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยท่ีใกล้เคียงกันคือ 60 HRC  

 

รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคชิ้นงานเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C 
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการวิเคราะห์จากรูปร่างลักษณะที่
เกิดขึ้นตามทฤษฎีที่มีการบันทึก หรือจากการวิจัยไว้เท่าน้ัน  จ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เครื่อง Scanning electron microscope :(SEM) หรือเครื่อง X-ray 
Diffractometer :(XRD) ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ทราบผลข้อมูลท่ีถูกต้องต่อไป 

 

ผลทดสอบความแข็งแบบรอ็คเวลสเกล C 
รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าความแข็งเปรียบเทียบของแนวเชื่อมชั้นผิวพอกแข็ง 3 ชั้น ที่บริเวณโลหะ

ชิ้นงานบริเวณกระทบร้อน (HAZ) เน้ือโลหะเชื่อมชั้นที่ 1 เน้ือโลหะเชื่อมชั้นที่ 2 และเน้ือโลหะเชื่อมชั้นที่ 
3พบว่าค่าความแข็งของโลหะชิ้นงาน เม่ือท าการเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยลวดเชื่อม MF-6-GF-60-GP ที่ระยะ
ต าแหน่งกดทดสอบที่ 1-7 มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 23-26 HRC และบริเวณกระทบร้อน (HAZ) ที่ระยะ
ต าแหน่งกดทดสอบที่ 8-10 มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 28-38 HRC ค่าความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และ
เม่ือมีการเชื่อมพอกผิวแข็งบริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่ 1 ที่ระยะต าแหน่งกดทดสอบที่11-13 มีค่าความแข็งอยู่
ในช่วง 52-55 HRC เม่ือมีการเชื่อมพอกผิวแข็งบริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่ 2 ระยะต าแหน่งกดทดสอบที่14-16 
ค่าความแข็งบริเวณเน้ือเชื่อมมีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 57-58 HRC และเม่ือมีการเชื่อมพอกผิวแข็งชั้นที่ 3 
ระยะต าแหน่งกดทดสอบที่17-19 พบว่าค่าความแข็งบริเวณเน้ือเชื่อมมีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 59-61 HRC 
ซึ่งค่าความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามจ านวนชั้นเชื่อมพอกผิวแข็งเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ S.Chatterijee and T.K.Pal ที่รายงานผลค่าความแข็งเพิ่มขึ้นตามจ านวนชั้นที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อม
เหล็กหล่อสีเทา(ASTMgrade 2500) จ านวนแนวเชื่อม 3 ชั้น (Chtterjee, S. and Pal, T.K.,2006)   

 

 
 

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าความแขง็ของบริเวณชิ้นงานเชื่อม 
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สรุปผลการทดลอง 
1. เม่ือมีการเพิ่มจ านวนชั้นในการพอกผิวแข็ง ส่งผลให้ค่าความแข็งของโลหะเชื่อมมีค่าที่สูงขึ้น 
2. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคบริเวณเนื้อเชื่อมพบว่า  เน้ือเชื่อมชั้นท่ี 1 เกิดการก่อตัวของเฟส

มาร์เทนไซต์กระจายอยู่ในโครงสร้าง ส่วนบริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่2 และชั้นที่ 3  พบเฟสโครเม่ียมคาร์ไบด์  
สีขาว (ลูกศรชี้) แทรกอยู่ตามขอบเกรน   

3. การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลสเกล C พบว่า บริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่ 3 มีค่าความแข็งสูงสุด
มีค่าเท่ากับ 61 HRC เป็นผลมาจากปริมาณคาร์บอนรวมตัวกับโครเม่ียม (Cr)  ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของ
ลวดเชื่อม ในปริมาณมากขณะท าการเชื่อม รองลงมาคือบริเวณเน้ือเชื่อมชั้นที่ 2, เน้ือเชื่อมชั้นที่ 1 ,บริเวณ
ผลกระทบจากความร้อน (HAZ) และบริเวณโลหะชิ้นงาน  
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Abstract 

Watershed is a complexity area which is contained of various biological processes. A watershed 
boundary can be a small area like a village or a huge area like a region, so a study on watershed area 
need to specific the watershed boundary distinctly. In the past, a researcher used to use a topographic 
map or a landscape survey to delineate the watershed boundary. However, this method is changed to 
use Digital Elevation Models (DEMs) when the satellite survey has developed. Therefore, this 
research aims to compare the accuracy of the watershed boundaries that derived from the different 
types of DEMs, SRTM and ASTER-GDEM, with the watershed boundaries from Department of 
Water Resource, Thailand. Also, this study purposes to conduct the data choosing for watershed 
boundary’s delineation. 

The method of this study initiates from watershed boundaries delineation by using SRTM DEM and 
ASTER-GDEM. Then, using a visual method and statistical methods compare the watershed 
boundaries which are generated form the digital elevation models with watershed boundaries of 
Department of Water Resource. By visual, it is found that the watershed boundaries derived from 
SRTM and ASTER-GDEM are 3.41% and 3.57% smaller respectively. The difference of the 
watershed shape is clearly in the north and the east part of the watershed. The statistic indicated that 
there is a significant difference at 99% (p<0.01) of confident level, but comparing the watershed 
boundaries derived from SRTM with ASTER-GDEM at the same confident level, there is no a 
significant difference. Form the test of correlation between the differences of watershed boundaries 
and the elevation, it is found that there are a correlation especially in the northern part. It is because in 
the north area has a various elevations more than the east part of the watershed. 

The result of this research shows that both SRTM and ASTER-GDEM give the different watershed 
boundaries from the boundary of Department of Water Resource. On the other hand, there are no 
differences in term of statistic between comparing SRTM watershed boundaries with ASTER-GDEM 
watershed boundaries. Therefore, the accuracy of watershed delineation cannot depend on only digital 
elevation models. It could be use more components such as survey data and geological information to 
help to provide a correct boundary.  

Keyword: Watershed Boundary, Digital Elevation Models, SRTM, ASTER-GDEM, T-Test 

 

1. Introduction 

Watershed is the new word that formulates by forest specialists to use instead of basin which 
means the space that have the canal through the area. (Jankaew, 2008) Watershed means the unit area 
that has a slope down from divide and can let water flow to water path. Watershed study used to use a 
divide as a first priority to delineate watershed boundary. Watershed delineation is very important 
because it may change the factors in a study.  

In the past, a study about watershed always used Topographic Map to delineate watershed 
boundary. Then, surveying in an area to examine and time prove the accuracy of the boundary. Those 
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methods could waste a lot of surveyors, times and money. Also, it might impossible to do in a big 
watershed. Nowadays, a study of watershed is used Digital Elevation Model (DEM) which is free and 
has various accuracy to delineate a boundary. Moreover, DEM was covered nearly all of the earth 
surface, it could use to delineate a big watershed and no need too much surveying. (Pryde and Osorio, 
2007) 

The famous DEM for a study in general is SRTM and ASTER-GDEM. SRTM is a free digital 
elevation model constructed by Shuttle Radar Topography Mission Project. This project is a 
cooperation project of NIMA and NASA that use a space radar technology for topographic surveying. 
(NASA, 1998) In term of data collecting, SRTM uses Interferomatic Synthetic Aperture Radar Data 
to collect data because it can survey in every weather condition.(Solberg, 2013) SRTM has possibility 
to cover earth surface about 80% from Latitude 60 degree north to 56 degree south.  Horizontal 
accuracy is 30 and 90 meters. SRTM in use is divided into two groups which are 1 arc-sec SRTM and 
3 arc-sec SRTM. (Ponpoon and others, 2009) The other one is ASTER-GDEM. This DEM is free of 
charge like SRTM. It is emerged from ASTER Global Digital Elevation Models Project by using 
satellite photogrammetry method from space bone. ASTER-GDEM has 15 meters of spatial resolution 
in flight elevation and covers 95% of earth surface from Latitude 80 degrees north to 80 degrees 
south. At 95% of confident level, ASTER-GDEM has 20 meters vertical accuracy and 30 meters 
horizontal accuracy. (Tachikawa and other, 2011) 

2. Methodology 

2.1 Data Using 
1.) SRTM DEM that comes from website srtm.csi.cgiar.org at 90 meters accuracy. Using data 

is srtm_10_56.tif. 
2.) ASTER-GDEM that comes from website gdem.ersdac.jspace.or.jp at 30 meters accuracy. 

Using data is ASTGTM2_N12E098, ASTGTM2_N12E099, ASTGTM2_N13E098 and 
ASTGTM2_N13E099. 

3.) Watershed boundaries derived from Department of Water Resource, Thailand, 2011.  

2.2 Data Preparation 
After collecting data from three sources which are watershed boundaries of Department of 

Water Resource, SRTM DEM and ASTER-GDEM, all of this information be prepared following the 
steps below. 

1.) Specifying the Georeference as UTM WGS1984 Northern Zone 47 N 
2.) Delineating watershed boundaries from DEM follow Jirakajohnkul, 2012 
3.) Analyzing Distance by using Euclidean Distance (Greenacre) 

 
2.3 Result Analysis 

Result that used in analysis process was a result from comparing watershed boundaries which 
are derived from SRTM and ASTER-GDEM with watershed which is derived from Department of 
Water Resource. First of all, the research uses visual interpretation to find a different from three 
watershed boundaries. Next, the study use Euclidean Distance to measure the distance from SRTM 
and ASTER-GDEM watershed boundaries in places that have the position different from Department 
of Water Resource’s boundary. Then, using T-Test evaluates the distance values between the 
boundaries in term of statistic. Finally, using correlation analyzes a relationship between distance and 
elevation that derived from DEM.  In this case, a study analyzes a relationship only in the north and 
east part and classes an elevation to three groups which are 0 to 100 meters, more than 100 to 200 
meters and more than 200 meters. 
 

2.4 Study Area 
A study area is Lamphachi Watershed. This watershed is a water resource of Maeklong River. 

Shape of the watershed is look like a leaf. Lamphachi Watershed has an area cover between Suan 
Phueng, Ratchaburi and Dan Makham Tia, Kanjanaburi and a total area is 2511.55 square meters 
(1,596,718 rai) It is located at Latitude 13o 8’ north – 13o 55’ north and Longitude is 99o 33’ east. 
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(Kadeetham and others, 1999) The elevation is 12-1156 meters from means sea levels and slope is 
59.77 degees. Lamphachi River is a primary river and derives water from a water source on the 
mountain in the southwest area. Water which is flow in Lamphachi Watershed is flow out into the 
north direction to Kwae Noi River. There are many streams flow into Lamphachi River such as Huai 
Krum, Huai Ta Keuy and Huai Nam Kun. The important mountain in this area is Ta Now Sri 
Mountain which is the west boundaries separate Thailand from Myanmar. Topography in the south 
and west part of area is complex mountain which is contained a water source of MaeKlong River. In 
the east part is a rolling plain, plain, plain on the highland. Also, delta plain in Dan Makham Tia area 
and plain between the hill which is narrow and lay along a river. 
 
 

 
 
Figure 1. The methodology of a study of Comparison of  Watershed Boundaries Derived from SRTM 

and ASTER-GDEM Digital Elevation Datasets with Watershed Boundaries from 
Department of Water Resource, Thailand. 

 
3. Result and Disussion 

From visual interpretation, the result indicated that watershed boundaries that derived from SRTM 
and ASTER-GDEM are smaller than Department of Water Resource’s boundary. There are clearly 
that has the differences in the north and east part. (Figure 3.) Area of watershed boundary from 
Department of Water Resource is 2574.74 square meters but area of SRTM is 2486.91 square meters 
and ASTER-GDEM is 2482.75 square meters. Thus, SRTM and ASTER-GDEM watershed 
boundaries is smaller 3.41% and 3.75% respectively.  

From evaluating the different of watershed boundaries by measuring the distance between 
Department of Water Resource’s boundary and DEM’s boundaries, the result shown that the farthest 
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distance in the north of SRTM is 6113.10 meters and ASTER-GDEM is 6183.57 meters. The farthest 
distance in the east of SRTM is 4341.66 meters and ASTER-GDEM is 5880.31 meters. When testing 
the result by statistic method, the result presents in the Table 1. 

 

Figure 2. Lamphachi Watershed 
 

Table 1. The result of comparison of the distance between watershed boundaries derived from SRTM 
and ASTER-GDEM Digital Elevation Datasets with Watershed Boundaries from 
Department of Water Resource, Thailand. 

Statistic  SRTM ASTER-GDEM 

Mean 223 193.37 

Standard Error 12 12.26 

Standard Deviation 724.30 740.33 

Sample Variance 524616.23 548094.55 

Minimum 0 0 

Maximum 6113.10 6185.90 

T-Test ( Confidence Level 99%) 18.58 15.77 

p value 0.00 0.00 
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From Table 1, it indicated that the distance of DEM’s watershed boundaries is different from 

Department of Water Resource’s boundary in term of statistic at 99% of confident level (p value< 
0.01). However, the distance of SRTM’s boundary is not different from ASTER-GDEM’s boundary 
in term of statistic at 99% of confident level (p value=0.08). Thus. It can infer that SRTM and 
ASTER-GDEM watershed boundaries are not different. 

 

Figure 3. Comparison of  Watershed Boundaries Derived from SRTM and ASTER-GDEM Digital 
Elevation Datasets with Watershed Boundaries from Department of Water Resource, 
Thailand. 

From a relationship between distance and elevation value that derived from DEMs. Independent 
various is elevation and dependent various is distance. Analysis is separated to north and east part and 
classed the elevation in each part into 0 to 100 meters, more than 100 to 200 meters and more than 
200 meters. In north part uses 178 points and east part uses 103 point for the analysis. The result from 
the analysis is shown in Table 2. 
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Table 2 The result of comparison of distance and elevation value that derived from DEMs. 
 

Elevtion 
(Meters) 

SRTM (R2) ASTER-GDEM (R2) 
North East North East 

0-100 0.68 0.70 0.08 0.00 
more than 100-200 0.27 0.04 0.00 0.01 

more than 200 0.17 0.70 0.01 0.00 
 

From Table 2, it found that the distance is related to the elevation in the north part at 0-100 meters. 
However, the relationship is not shown in the east part. It is because in the north is a mountain area 
and has various elevation more than the east which is a flat area. This indicated that DEMs’ accuracy 
is limited, so it is more incorrect in a flat area. Furthermore, the information from Department of 
Water Resource points that in the area which is limestone geology and karst topography, they did not 
use only divide to delineate the watershed boundaries. This geological condition can make a 
watershed has a physical as a cave and hole distributing in the area. The watershed will lost 
somewhere and sometime it flows into the cave under the mountain and leak to the nearest watershed. 
If use only divide to delineate the boundaries, it will give small watershed area than expected. 
(Department of Water Resource, 2011.) Lamphachi Watershed also be in this condition and 
topography. It can summarize that SRTM and ASTER-GDEM watershed boundaries are smaller than 
watershed boundary from Department of Water Resource because of geology condition. 

4. Conclusion 

This research aims to conduct the data choosing for watershed boundaries’ delineation. The study 
is Comparison of Watershed Boundaries Derived from SRTM and ASTER-GDEM Digital Elevation 
Datasets with Watershed Boundaries from Department of Water Resource, Thailand. 

The result found that watershed boundaries derived from SRTM and ASTER-GDEM is smaller 
than Department of Water Resource’s boundary and have differences in term of statistic. On the other 
hand, SRTM’s boundary is not difference from ASTER-GDEM’s boundary in term of statistic.  It can 
infer that watershed boundaries from SRTM and ASTER-GDEM as the same. 

The clearly differences part between watershed boundaries that derived from SRTM, ASTER-
GDEM and  Watershed Boundaries from Department of Water Resource are in north and east part. It 
might because of an accuracy of DEM in a flat land and geological condition. Lamphachi watershed is 
in an limestone geology and karst topography. Department of Water Resource did not use only divide 
to delineate a boundary in the area that has a condition like this. 

Using DEM to delineate watershed boundaries might have a limitation about area and accuracy 
but it is an up to date surveying. Also, it hhas a lot of advantages because iit can help to reduce time to 
delineate a watershed boundaries. Many points on the boundaryies from SRTM and ASTER-GDEM 
are the same as the boundary from Department of Water Resource. There are only 4% of area that is 
incorrect. In addition, both watershed boundaries from DEMs give the boundary that are not 
difference in term of statistic. 
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ช่ือผลงานวจิยัภาษาไทย  ลักษณะทางกายภาพของคาเวียร์กะทิที่เป็นผลมาจากความ
เข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตและแหล่งของแคลเซียมที่ใช้ใน
การขึน้รูปทรงกลม 

 
ช่ือผลงานวจิยัภาษาองักฤษ  Physical characteristics of coconut milk caviar as 

affected by concentration of sodium alginate and 

calcium source used in spherification 

 
ผู้วจิยั                พนม ทองมาก และประพนัธ์ ป่ินศิโรดม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจดัและบริการอาหาร  สถาบนัเทคโนโลยี      
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพของคาเวียร์กะทิท่ีเป็นผลมาจากความ

เขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต และแหล่งของแคลเซียมท่ีใช้ในการข้ึนรูปทรงกลม ท าการทดลองเตรียม     

คาเวียร์กะทิ โดยใชโ้ซเดียมอลัจิเนตท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั คือ ร้อยละ 0.35, 0.65, 0.95 โดย

น ้ าหนักต่อน ้ าหนักกะทิ และสารละลายเกลือแคลเซียม 2 ชนิด คือ แคลเซียมคลอไรด์ และแคลเซียม     

แลคเตต ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั คือ ร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน ้าหนกัต่อปริมาตร จากนั้นน า

คาเวียร์กะทิท่ีไดม้าวิเคราะห์ลกัษณะทางดา้นกายภาพในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ของทรงกลม 

ขนาดของทรงกลม และลกัษณะเน้ือสัมผสัดา้นความแข็ง พบว่า คาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใช้ความ

เขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 0.35 และสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิดท่ีความเขม้ขน้ทุกระดบั

ท าให้ไดค้าเวียร์กะทิท่ีมีลกัษณะเป็นหางคลา้ยหยดน ้าหรือทองหยอด ซ่ึงเป็นคาเวียร์กะทิท่ีมีลกัษณะทรง

กลมท่ีไม่สมบูรณ์ นอกจากน้ียงัพบว่า เม่ือความเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตสูงข้ึน ขนาดของทรงกลมคา

เวียร์กะทิมีแนวโนม้ใหญ่ข้ึน ในขณะท่ีการเพ่ิมความเขม้ขน้ของสารละลายแคลเซียมไม่มีผลต่อขนาดของ

คาเวียร์กะทิท่ีได ้อยา่งไรกต็ามการใชแ้คลเซียมแลคเตตมีผลท าใหไ้ดค้าเวียร์กะทิท่ีไดมี้ขนาดใหญ่กว่าการ

ใชแ้คลเซียมคลอไรด์ ในดา้นความแข็งของคาเวียร์กะทิ พบว่า เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต

และสารละลายแคลเซียมเพ่ิมข้ึน คาเวียร์กะทิท่ีไดจ้ะมีค่าความแข็งเพ่ิมข้ึน และแคลเซียมคลอไรดมี์ผลท า

ใหร้ะดบัความแขง็ของคาเวียร์กะทิสูงกวา่แคลเซียมแลคเตต 
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ABSTRACT 

 This research was aimed to investigate the physical characteristic of 

coconut milk caviars (CMCs) as affected by sodium alginate concentration and 

calcium source used in the spherification. CMCs were prepared by adding sodium 

alginate in coconut milk at the concentrations of 0.35, 0.65 and 0.95 % w/w. The 

mixture was then dropped into different calcium solutions, calcium chloride or 

calcium lactate with the concentrations of 0.5, 1.0 and 1.5% w/v. The samples of 

CMCs were analyzed for the spherical completeness, size and hardness. Result 

showed that CMCs prepared by 0.35% w/w of sodium alginate for the two calcium 

sources at all concentrations had a tailing shape of the caviars. In addition, the size of 

CMCs tended to be bigger as the concentration of sodium alginate increased; while no 

effect of calcium concentration was observed. However, using calcium lactate 

resulted in bigger size of CMCs when compared to the calcium chloride. The greater 

hardness of CMCs were detected when the higher concentrations of sodium alginate 

and calcium chloride solution were used. Moreover, calcium chloride solution 

resulted in greater hardness of CMCs when compared to calcium lactate solution.  

 

Keywords: spherification, coconut milk, caviar, alginate, calcium. 

 

บทน า 

โมเลคิวลาร์ แกสโตรโนมี (Molecular gastronomy) คือ การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารเพ่ือท าให้เกิดเป็นอาหารรูปแบบแปลกใหม่ และท าให้ผูบ้ริโภคมี

ความรู้สึกประหลาดใจในลกัษณะปรากฏของอาหาร ซ่ึงพ่อครัวจะตอ้งใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี และใช้

เทคนิคขั้นสูงในการเตรียมอาหาร (Navarro et al., 2012) การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการ

ประกอบอาหารนั้น ท าให้เกิดเทคนิคการปรุงหรือประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบ การปรุงอาหาร

ภายใตส้ภาวะสุญญากาศ (sous vide) การรมควนั (smoker and aromatize) การแช่แข็งแบบเฉียบพลนัโดย

ใชไ้นโตรเจน เหลว (liquid nitrogen) การใชอ่้างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) และ การข้ึนรูปทรงกลม 

(spherification) เป็นตน้ มีการน าสารเคมีในอุตสาหกรรมอาหารมาประยุกตใ์ชใ้นครัวของร้านอาหาร เช่น 

การใช้เลซิตินซ่ึงเป็นอิมลัซิไฟเออร์ท่ีสกดัไดจ้ากถัว่เหลืองมาท าให้เกิดโฟมในซอสต่างๆ การใช้แซน
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แทนกมัในน ้าสลดั และการใชโ้ซเดียมอลัจิเนต กบัแคลเซียมคลอไรด ์ท าไข่ปลาคาเวียร์เทียม ซ่ึงใชเ้ทคนิค

การข้ึนรูปทรงกลม 

การข้ึนรูปทรงกลม เป็นเทคนิคท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้นการท าอาหาร โดยเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในปี 

2003 จากร้านอาหารเอลบูยี ประเทศสเปน จนกลายเป็นตน้แบบให้กบัวงการอาหารไปทัว่โลก   (Vega, 

2012) ซ่ึงเกิดจากการสร้างรูปร่างของอาหารเหลว เช่น น ้ามนัมะกอก น ้าผกั น ้ าผลไม ้นม ซอส ซุป และ

สารสกดัจากเคร่ืองเทศ เป็นต้น ให้เป็นทรงกลม โดยใช้โซเดียมอลัจิเนตละลายในอาหารเหลว หยด

ส่วนผสมอาหารเหลวลงในสารละลายเกลือแคลเซียม เกิดเป็นแคลเซียมอลัจิเนตซ่ึงมีลกัษณะเป็นเจลท่ีมี

ลกัษณะกลม เม่ือรับประทานจะท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ทั้ งรูปลกัษณ์ และเน้ือสัมผสั ศาสตร์

ดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหพ้่อครัวยุคใหม่ต่ืนตวัในการสร้างนวตักรรมและรังสรรคอ์าหาร

จานใหม่ ดว้ยประดิษฐก์รรมท่ีน่าต่ืนเตน้ยิ่งข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาของอุตสาหกรรมบริการอาหาร 

งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดน ากะทิซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของการประกอบ

อาหารทั้งคาวและหวาน เช่น แกงเผ็ด พะแนง ฉู่ฉ่ี ตม้ข่าไก่ แกงเขียวหวาน แกงมสัมัน่ แกงบวด ขา้ว

เหนียวสังขยา บวัลอย ตะโก ้และวุน้กะทิ เป็นตน้ (วรรัตน์, 2553) มาข้ึนรูปทรงกลมดว้ยการท าคาเวียร์

กะทิ (coconut milk caviar) เพ่ือใชใ้นธุรกิจบริการอาหาร โดยศึกษาผลของความเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิ

เนต ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่อลกัษณะทางกายภาพของคาเวียร์กะทิ 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาผลของความเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตต่อลกัษณะทางกายภาพของคาเวียร์
กะทิ 

2. เพ่ือศึกษาผลของชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายแคลเซียมต่อลกัษณะทางกายภาพ
ของคาเวียร์กะทิ 

 

วธิีการวจิยั 
วตัถุดบิและสารเคม ี
 1. กะทิกล่องยเูอชที ตรา ชาวเกาะ ผลิตโดย บริษทั อ าพลฟดูส์ โพรเซสซ่ิง จ ากดั 
 2. โซเดียมอลัจิเนต (Sodium alginate) Food grade จากบริษทั คิมิคา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ญ่ีปุ่น 
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 3. แคลเซียมคลอไรด ์(Sodium chloride) Food grade จากบริษทั นิวตริชัน่ จ ากดั ไทย 
 4. แคลเซียมแลคเตต (Calcium lactate) Food grade จากบริษทั นิวตริชัน่ จ ากดั ไทย 
อุปกรณ์ 

1. เคร่ืองชัง่ละเอียด 4 ต าแหน่ง Sartorius, ED224s, เยอรมนั  
2. เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง  Mettler AE 204, สวิสแลนด ์
3. เคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั  TA-XT. plus, องักฤษ 
4. เคร่ืองป่ันมือถือ   Braun, MR 320, โปแลนด ์
5. เคร่ืองป๊ัม   Peristaltis pump (p-1), สวีเดน 
6. เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital thermometer WT-1, ไทย 
7. เคร่ืองกวนสารละลาย  Model: MS-200, ไทย 
8. เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล  Digital Vernier Caliper, จีน 

การเตรียมคาเวยีร์กะทิ 
ละลายโซเดียมอลัจิเนตในน ้าร้อน (80 องศาเซลเซียส) ปริมาณร้อยละ 50 โดยน ้าหนกัของ

กะทิ ใชเ้คร่ืองป่ันผสมแบบมือถือ ผสมจนใสเป็นเน้ือเดียวกนั น าไปผสมกบักะทิให้เขา้กนัดี จากนั้นใช้
เคร่ืองป้ัม peristatic pump ใชส้ายยางขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายในปลายสาย 2 มิลลิเมตร ดูดกะทิท่ีผสม
สารละลายโซเดียมอลัจิเนตแลว้ ดว้ยความอตัราเร็ว 200 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง หยดลงในสารละลายของ
เกลือแคลเซียมแช่เยน็ (4 องศาเซลเซียส) ท่ีมีการกวนดว้ยเคร่ืองกวนสารละลาย (80 รอบ/นาที) เป็นเวลา 
15 นาที แช่ใหเ้กิดเจลต่อไปเป็นเวลา 5 นาที หลงัจากหยดสุดทา้ยเสร็จส้ิน (Lee and Rogers, 2013) ชอ้นคา
เวียร์กะทิท่ีไดม้าลา้งดว้ยน ้ากลัน่ สะเดด็น ้า และน าไปใชง้านต่อไป 
การศึกษาผลของความเข้มข้นของโซเดยีมอลัจเินต เมือ่ใช้ชนิดและความเข้มข้นของสารละลายเกลอื
แคลเซียมต่างกัน ต่อลกัษณะทางกายภาพคาเวยีร์กะทิ 

ทดลองเตรียมคาเวียร์กะทิ โดยใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 
ร้อยละ 0.35, 0.65 และ 0.95 โดยน ้าหนกั และใชเ้กลือแคลเซียมต่างกนั 2 ชนิด คือ แคลเซียมคลอไรด ์และ 
แคลเซียมแลคเตต โดยเตรียมความเขม้ขน้สารละลายเกลือแคลเซียมท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั คือ 
ร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน ้าหนกั จากนั้น น าคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้มาตรวจวิเคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ ลกัษณะความสมบูรณ์ของทรงกลมจากการดูลกัษณะปรากฎ ขนาดของทรงกลมคาเวียร์
กะทิดว้ยเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล และวิเคราะห์ค่าความแขง็ของคาเวียร์กะทิ โดยใชเ้คร่ืองวิเคราะห์
เน้ือสัมผสั โดยใชห้วัวดัทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 35 มิลลิเมตร (P/35R) ทดสอบในรูปแบบ 
compression ก าหนดการเคล่ือนท่ีของหวัวดัเป็น return to start ใชอ้ตัราเร็วในการเคล่ือนท่ีของหวัวดัใน
การกด คือ Pre-test speed = 1.0 มิลลิเมตร/วินาที Test peed = 1.0 มิลลิเมตร/วินาที Post-test speed = 1.0 
มิลลิเมตร/วินาที และท าการกดลงบนตวัอย่างท่ีวางเรียงกนัในแนวเส้นผ่านศูนยก์ลางของหวัวดั จ านวน 6 
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เม็ด เป็นระยะ (stain) ร้อยละ 50 ของเม็ดคาเวียร์ เป็นเวลา 5 วินาที วิเคราะห์ค่าท่ีวดัไดด้ว้ยโปรแกรม 
Texture profile analysis รายงานผลค่าความแขง็แรงของคาเวียร์กะทิในหน่วยกรัม.แรง 

โดยท าการทดลองแบบแฟคเทอเรียลขนาด 3x3 (factorial  experiment) ในแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design, CRD) โดยวิเคราะห์ในแต่ละชนิดของสารละลายเกลือ
แคลเซียม วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ีย ดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของคาเวียร์กะทิท่ีเป็นผลมาจากความเข้มข้นของ

โซเดียมอลัจิเนต ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนัท่ีใชใ้นการข้ึนรูปทรงกลม ท า

การทดลองเตรียมคาเวียร์กะทิ โดยใชโ้ซเดียมอลัจิเนตท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั คือร้อยละ 0.35, 

0.65 และ 0.95 โดยน ้าหนกัต่อน ้าหนกักะทิ และใชเ้กลือแคลเซียมต่างกนั 2 ชนิด คือ แคลเซียมคลอไรด ์

และแคลเซียมแลคเตต โดยเตรียมความเขม้ขน้สารละลายเกลือแคลเซียมท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั 

คือ ร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน ้าหนกั จากนั้นน าคาเวียร์กะทิท่ีไดใ้นแต่ละชนิดของเกลือแคลเซียมมา

วิเคราะห์ลกัษณะทางดา้นกายภาพในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ของทรงกลม ขนาดของทรงกลม และ

ลกัษณะเน้ือสมัผสัดา้นความแขง็ (hardness) ไดผ้ลการทดลอง ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางกายภาพด้านความสมบูรณ์ของทรงกลมของคาเวยีร์กะทิ ทีเ่ป็นผลมาจากความเข้มข้นของ

โซเดยีมอลัจเินต ชนิดและความเข้มข้นของสารละลายเกลอืแคลเซียมต่างกนั 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใชค้วามเขม้ของโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 

0.35 และสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิดท่ีความเขม้ขน้ทุกระดบั ท าใหไ้ดล้กัษณะคาเวียร์กะทิท่ีเป็น

หางคลา้ยหยดน ้าหรือทองหยอด ซ่ึงเป็นลกัษณะของคาเวียร์กะทิท่ีมีลกัษณะทรงกลมท่ีไม่สมบูรณ์ (รูปท่ี 1 

ก.) อย่างไรก็ตามคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดเ้ม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 0.65 และ 0.95 

และสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิด ท่ีความเขม้ขน้ทุกระดบั คาเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดมี้ลกัษณะเป็น

ทรงกลม ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสมบูรณ์ (รูปท่ี 1 ข.) 
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              (ก)                   (ข) 

รูปที่ 1 คาเวียร์กะทิท่ีเป็นหางซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีไม่สมบูรณ์ (ก) 
   คาเวียร์กะทิท่ีเป็นทรงกลมซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสมบูรณ์ (ข) 
 
ตารางที่ 1 ความสมบูรณ์ของทรงกลม เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต ชนิดและความเขม้ขน้

ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ลักษณะทางกายภาพด้านขนาดของทรงกลมของคาเวียร์กะทิ ที่เป็นผลมาจากความเข้มข้นของ

โซเดยีมอลัจเินต ชนิดและความเข้มข้นของสารละลายเกลอืแคลเซียมต่างกนั 

จากการน าคาเวียร์กะทีท่ีเตรียมไดเ้ม่ือใชโ้ซเดียมอลัจิเนตท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั ชนิดและ

ความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนั ไปวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงกลมดว้ยเวอร์

ความเข้มข้น (ร้อยละ) ความสมบูรณ์ของทรงกลม 
โซเดยีมอลัจเินต สารละลายเกลอื แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมแลคเตต 

0.35 
0.5 มีหาง/ไม่สมบูรณ์ มีหาง/ไม่สมบูรณ์ 
1.0 มีหาง/ไม่สมบูรณ์ มีหาง/ไม่สมบูรณ์ 
1.5 มีหาง/ไม่สมบูรณ์ มีหาง/ไม่สมบูรณ์ 

0.65 
0.5 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 
1.0 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 
1.5 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 

0.95 
0.5 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 
1.0 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 
1.5 ทรงกลม/สมบูรณ์ ทรงกลม/สมบูรณ์ 
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เนียร์คาลิบเปอร์แบบดิจิตอล ผลการทดลองท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า เม่ือความเขม้ขน้ของ

โซเดียมอลัจิเนตสูงข้ึน ขนาดของทรงกลมคาเวียร์กะทิมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

(p<0.05) โดยขนาดของทรงกลมแปรผนัตรงต่อความเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต กล่าวคือเม่ือใชค้วาม

เขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตมากข้ึนขนาดของคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดจ้ะมีขนาดใหญ่ข้ึน แต่เม่ือพิจารณาผล

ของความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิด พบว่า ขนาดของคาเวียร์กะทิท่ีได ้ไม่ความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) และเม่ือเปรียบเทียบชนิดของสารละลายเกลือแคลเซียม 

พบว่า สารละลายเกลือแคลเซียมแลคเตต มีแนวโนม้ท าให้ไดค้าเวียร์กะทิท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด ์ 

ตารางที่ 2 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของทรงกลมคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียม 

อลัจิเนต ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนั 

ความเข้มข้น (ร้อยละ) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมคาเวยีร์กะทิ

(มลิลเิมตร) 

โซเดยีมอลัจเินต 
สารละลายเกลอื

แคลเซียม 
แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมแลคเตต 

0.35 
0.5 2.66±0.25a 3.13±0.22a 
1.0 2.60±0.19a 3.17±0.22a 
1.5 2.68±0.27a 3.10±0.22a 

0.65 
0.5 3.25±0.20b 3.50±0.19b 
1.0 3.21±0.20b 3.54±0.15b 
1.5 3.15±0.24b 3.54±0.10b 

0.95 
0.5 3.46±0.18c 3.75±0.12c 
1.0 3.43±0.11c 3.73±0.14c 
1.5 3.44±0.14c 3.72±0.17c 

 

หมายเหตุ    ค่าท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลองซ ้า 40 คร้ัง  
a-cค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

3. ผลการศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งของคาเวียร์กะทิ ที่เป็นผลมาจากความเข้มข้นของ
โซเดยีมอลัจเินต ชนิดและความเข้มข้นของสารละลายเกลอืแคลเซียมต่างกนั 

ลกัษณะเน้ือสมัผสัดา้นความแขง็ของคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดเ้ม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียม  
อลัจิเนต ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนั แสดงดงัในรูปท่ี 2 และ3 
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 จากรูปท่ี 2 และ3 จะเห็นไดว้่าเม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตต่างกนั ค่าความแข็ง
ของคาเวียร์กะทิมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเม่ือใช้ความเข้มข้นของ
โซเดียมอลัจิเนตเพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งของคาเวียร์กะทิมีแนวโนม้สูงข้ึน ในขณะเดียวกนัเม่ือความเขม้ขน้
ของโซเดียมอลัจิเนตคงท่ี การเพ่ิมความเขม้ขน้สารละลายเกลือแคลเซียม มีผลท าให้ค่าความแข็งของคา
เวียร์กะทิโดยส่วนใหญ่สูงข้ึน ยกเวน้เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 0.35 และสารละลาย
เกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิดร้อยละ 0.5 และ 1.0 รวมทั้งเม่ือใชค้วามเขม้ของโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 0.95 
และสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ท่ีความเขม้ขน้ทุกระดบั ค่าความแข็งของคาเวียร์กะทิท่ีได ้ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิด 
พบวา่ สารละลายแคลเซียมคลอไรดท์ าใหไ้ดค้าเวียร์กะทิท่ีมีค่าความแขง็มากกว่าสารละลายแคลเซียมแลค
เตต 
 
ค่าความแข็ง (กรัม.แรง) 

 

รูปที่ 2  ค่าความแขง็ของคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต และความ

เขม้ขน้ของสารละลายแคลเซียมคลอไรดต่์างกนั 

หมายเหตุ  a-eค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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243.48c 252.63cd 268.60d 

308.35
e 316.81e 320.18e 
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ค่าความแข็ง (กรัม.แรง) 

 

รูปที่ 3  ค่าความแขง็ของคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต และความ

เขม้ขน้ของสารละลายแคลเซียมแลคเตตต่างกนั 

หมายเหตุ  a-hค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

อภิปรายผล 

ความสมบูรณ์ของคาเวยีร์กะทิ 

การข้ึนรูปทรงกลมนั้น ตอ้งอาศยัโซเดียมอลัจิเนต (sodium alginate) และไอออนของ

แคลเซียม (calcium ion) ในการเกิดเจล โดยเม่ือส่วนผสมของโซเดียมอลัจิเนตและกะทิสัมผสักบัแคลเซียม

ไอออน จะเกิดการสร้างเจลทันทีท่ีบริเวณผิวสัมผสั อย่างไรก็ตามการเกิดเจลข้ึนอยู่กับการแพร่ของ

แคลเซียมไอออนเขา้สู่ชั้นเจลกะทิ และจะแปรเปล่ียนไปตามเวลาจนกระทัง่หมดพ้ืนท่ีท่ีจะท าปฏิกิริยา ท า

ให้เจลของแคลเซียมแอลจิเนตแข็งตวั (Glicksman, 1983) กระบวนการเกิดแคลเซียมอลัจิเนตเจล เป็น

กระบวนการแลกเปล่ียนไอออนโซเดียมและแคลเซียม แอลจิเนตกับแคลเซียมท าปฏิกิริยาเพ่ือเกิด 

crosslinking ในโมเลกุล (รุ่งนภา, 2544) ดงันั้น ความเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต ชนิดและความเขม้ขน้

ของสารละลายเกลือแคลเซียมต่างกนั จึงส่งผลต่อลกัษณะทางกายภาพดา้นความสมบูรณ์ของคาเวียร์กะทิท่ี

เกิดข้ึน  
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ในการหยดส่วนผสมของโซเดียมอลัจิเนตและกะทิลงในสารละลายเกลือแคลเซียมนั้น 

จะตอ้งกวนสารละลายแคลเซียมใหมี้การคล่ืนไหวอย่างชา้ๆ ดว้ยเคร่ืองกวนสาร เพ่ือไม่ใหส่้วนผสมกะทิ

หยดทบักนั และท าให้ความเขม้ขน้ของเกลือแคลเซียมมีความสม ่าเสมอ เม่ือเตรียมคาเวียร์กะทิดว้ยความ

เขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตนอ้ย การเกิดปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมอลัจิเนต และไอออนของแคลเซียมจะ

เกิดอย่างชา้ๆ รวมทั้งมีแรงหมุนในน ้ าท าใหค้าเวียร์กะทิท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นหาง ในขณะท่ีเตรียม คาเวียร์

กะทิดว้ยเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตสูงข้ึน หยดลงสารละลายเกลือแคลเซียมทั้ง 2 ชนิด ท่ีความเขม้ขน้ทุก

ระดบั ท าใหก้ารเกิดเจลเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Xie, et al., 2003) แมจ้ะมีแรงคล่ืนของน ้า ก็ไม่ส่งผลต่อความ

สมบูรณ์ของทรงกลมของคาเวียร์กะทิ จึงท าใหค้าเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดมี้ลกัษณะทรงกลม  

ขนาดของทรงกลมของคาเวยีร์กะทิ 

การท่ีคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมได ้เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตเพ่ิมสูงข้ึน คาเวียร์กะทิ

มีขนาดใหญ่ข้ึน อาจเน่ืองมาจากการใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนตมากข้ึน ท าให้ส่วนผสมกะทิมี

ความหนืดสูงข้ึน จึงส่งผลท าใหเ้กิดเจลท่ีมีโครงร่าง ตาข่ายทางกายภาพไดดี้ข้ึน โดยมีปริมาตรของร่างแห

ตาข่ายท่ีกกัเกบ็น ้าไดม้ากข้ึน ส่งผลท าใหค้าเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดมี้ขนาดใหญ่ข้ึนดว้ย และเม่ือเปรียบเทียบ

ชนิดของสารละลายเกลือแคลเซียม พบว่า สารละลายเกลือแคลเซียมท่ีเกิดจากสารละลายแคลเซียมแลค

เตตมีแนวโนม้ท าใหไ้ดค้าเวียร์กะทิท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสารละลายแคลเซียมคลอไรด ์ซ่ึงสาเหตุไม่สามารถ

อธิบายไดแ้น่ชัด แต่อาจจะเป็นไปไดว้่าความสามารถในการละลายท่ีต่างกนัของแคลเซียมคลอไรด์ซ่ึง

ละลายไดดี้กวา่แคลเซียมแลคเตต ส่งผลท าใหท่ี้ระดบัความเขม้ขน้เท่ากนัจะมีระดบัความเขม้ขน้แคลเซียม

ไอออนต่างกนั อาจจะเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความแตกต่างของขนาดได ้

ลกัษณะเนือ้สัมผสัด้านความแข็งของคาเวยีร์กะทิ 

การท่ีค่าความแขง็ของคาเวียร์กะทิมีแนวโนม้สูงข้ึน เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมอลัจิเนต

เพ่ิมข้ึนนั้น เน่ืองจากการข้ึนรูปทรงกลมมีพ้ืนฐานจากการอาศยัโซเดียมอลัจิเนต และไอออนของแคลเซียม 

ในการเกิดเจล (Myhrovold, et al., 2011) โดยเม่ือเจลกะทิท่ีมีโซเดียมอลัจิเนตสัมผสักบัแคลเซียมไอออน 

จะเกิดการสร้างเจลทนัทีท่ีบริเวณผิวสัมผสั อย่างไรก็ตามการเกิดเจลข้ึนอยู่กบัการแพร่ของแคลเซียม

ไอออนเขา้สู่ชั้นเจลกะทิ และจะแปรเปล่ียนไปตามเวลาจนกระทัง่หมดพ้ืนท่ีท่ีจะท าปฏิกิริยา ท าใหเ้จลของ

แคลเซียมแอลจิเนตแข็งตัว ดังนั้น เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของโซเดียมอลัจิเนต และความเข้มข้นของ

สารละลายเกลือแคลเซียม ท าใหก้ระบวนการเกิดเจลมีมากข้ึน ส่งผลใหค่้าความแข็งของคาเวียร์กะทิสูงข้ึน
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เช่นกนั อีกทั้งยงัพบว่าเม่ือใชแ้คลเซียมต่างชนิดกนั คาเวียร์กะทิท่ีเตรียมโดยใชส้ารละลายแคลเซียมคลอ

ไรด์ มีค่าความแข็งสูงกว่าคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมโดยใช้สารละลายแคลเซียมแลคเตต ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

สารละลายแคลเซียมคลอไรดมี์สมบัติการละลายน ้าไดดี้กว่าแคลเซียมแลคเตต ท าใหแ้คลเซียมไอออนท า

ปฏิกิริยากบัสารละลายโซเดียมอลัจิเนตไดเ้ร็วกวา่ ส่งผลท าใหค่้าความแข็งของคาเวียร์กะทิท่ีเตรียมไดมี้ค่า

สูงกวา่นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต ตวัอย่างเช่น การข้ึน

รูปทรงกลมซอสต่างๆ การข้ึนรูปทรงกลมน ้ าผลไมช้นิดต่างๆ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาของคาเวียร์ 

นอกจากน้ียงัสามารถประยุกต์ใช้โซเดียมแอลจิเนต และสารละลายเกลือแคลเซียมในการสร้างสรรค์

เทคนิคใหม่ๆในอาหารแนวโมเลคิวลา แกสโทรโนมี เช่น การท าเส้นหม่ีปลาโดยใชโ้ซเดียมอลัจิเนต การ

ใชโ้ซเดียมอลัจิเนต ในการคลืบหนา้ขนมหวาน เป็นตน้ 
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พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนชายระดับชั�นมัธยมศึกษา

ตอนต้นชั�นปีที% 2 จงัหวดัชลบุรี  
 
Behaviors in online game playing with health of secondary school male student in 
Chonburi Province 
 
ผู้วจิยั พรปวีณ์ มีตาํเนิน, สุนิศา แสงจนัทร์, นิภา มหารัชพงศ ์
          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย์ที%ปรึกษาวทิยานิพนธ์      ดร.สุนิศา แสงจนัทร์ 
            ภาควิชาพื&นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
            ดร.นิภา  มหารัชพงศ ์
            ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครั& งนี& เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พื.อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ต่อภาวะสุขภาพของนกัเรียนชายมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนขยายโอกาส จาํนวน 400 คน ซึ. งไดม้าจากการสุ่มหลาย
ขั&นตอน เครื. องมือที.ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน ์
แบบสอบถามภาวะสุขภาพตามการรับรู้ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ 
สถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบดว้ย ANOVA  
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที.แตกต่างกนัของเด็ก
มธัยมศึกษาปีที. 2 จะมีค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพรวม ภาวะสุขภาพจิต ภาวะสุขภาพทางสังคม แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติสาํหรับระดบัพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ที.แตกต่างกนั กบัค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพทางกาย จากผลการศึกษาวิจยัครั& งนี&สามารถ 
นาํที.ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลเบื&องตน้ในการป้องกนัปัญหาสุขภาพและส่งเสริมภาวะสุขภาพในเด็กนักเรียน 
ที.เล่นเกมออนไลน ์เพื.อใหเ้ดก็กลุ่มนี& มีสุขภาพที.ดีและมีพฒันาการเหมาะสมต่อไป 
 
คําสําคัญ : เกมออนไลน,์ ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมการเล่นเกม  
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Abstract 
 This study was a survey research. The objectives of this study were the 
investigation in behaviors in online game playing and health status of secondary 
school male students in Chonburi Province. 400 samples were from multi-stage 
random sampling, government school, private school and extended education program 
school. Quantitative data were collected by questionnaires, both behaviors of online 
game playing and health status. Data analysis was descriptive statistics and ANOVA.  
 The findings showed that different levels of behavior of online gamers had 
different mean of all health status, significant at the 0.05 level. And the results 
showed same patterns in mean of mental health and social health status.  But we did 
not find a significant statistically difference for different levels of behavior of online 
gamers and mean of physical health status.  
 Knowledge from this study can be used as basic information to prevent 
health problems and health promotion of school children who playing online games, 
to their good health and well development. 

 
Key Words:  Online game, Health, Behaviors in online game playing 

 
บทนํา 
 วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเปลี.ยนแปลงทางดา้นพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
เป็นช่วงวยัของการอยากรู้อยากลอง การดูแลภาวะสุขภาพเด็กวยันี& จึงมีความจาํเป็น เนื.องจากปัญหา
พฤติกรรมเสี.ยงดา้นภาวะสุขภาพเกือบทั&งหมดเริ.มในระยะเด็กวยัรุ่นตอนตน้ ภาวะสุขภาพของเด็กจะดี
หรือไม่นั&นขึ&นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซึ.งอาจเกิดจากตวัเดก็เอง หรือ สิ.งแวดลอ้ม ซึ. งปัจจยัสิ.งแวดลอ้มที.
ได้เข้ามามีบทบาทและมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางด้านการสื. อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ. งนาํไปสู่การเล่นเกมออนไลน์ จากรายงานผลการสํารวจใน พ.ศ. 2546-2550 
พบว่าเด็กวยั 10-20 ปี เล่นเกมออนไลน์สูงถึงร้อยละ 81.0 - 95.7  โดยใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 3-4 วนั/
สัปดาห์ ซึ. งใชเ้วลาเล่นเกมนาน 1-3 ชั.วโมงต่อครั& ง และพบว่าปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 31.5 และเพศหญิงร้อยละ 12.7 (ศิริไชย หงษส์งวนศรี และคณะ, 2548) เนื.องจากเด็กวยันี& ยงัขาด
ความยบัย ั&งชั.งใจในการควบคุมตนเอง ขาดจิตสํานึกที.จะปฏิบติัในสิ.งที.ถูกตอ้งและนาํมาซึ. งสุขภาพไม่
แข็งแรงอาจก่อให้เกิดผลกระทบเกี.ยวกบัพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของวยัรุ่นได ้(วิกานดา พรสกุลวานิช, 

2550) พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในดา้นบนัเทิงโดยเฉพาะเกมออนไลน์ ในกลุ่มวยัรุ่นมีจาํนวนเพิ.มขึ&น
มากและเป็นเรื.องน่าสนใจในการศึกษาถึงอิทธิพลของเกมออนไลน์ที.สามารถส่งผลต่อการเปลี.ยนแปลง
พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ถา้หากเด็กในวยันี& มีพฤติกรรมติดเกมจะมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทางกาย 
ทางจิตและทางสงัคมของเดก็ 
 ด้วยเหตุผลตามที.กล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที.จะศึกษาเด็กวัยแรกรุ่นอาย ุ
12-15 ปี ซึ. งเป็นนกัเรียนอยูใ่นวยัที.กาํลงัศึกษาหาความรู้ ตอ้งการคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเองและสนใจใน
สิ.งแปลกใหม่หลายสิ.งหลายอย่างที.กาํลงัอยู่ในการเปลี.ยนแปลงผนวกร่วมกนักบัการเขา้ไปใชอิ้นเตอร์เน็ต
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ที.เป็นสิ.งใหม่จึงเป็นไปไดสู้งที.จะเกิดผลต่อภาวะสุขภาพ (นารีรัตน ์สุวรรณวารี, 2543)  เมื.อเด็กวยัรุ่นมีการ

ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั&นการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัและการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆอนัเกี.ยวขอ้งกบัภาวะสุขภาพทางกาย  ทางจิต  ทางสังคมย่อมเปลี.ยนแปลงไป ซึ. งส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของนกัเรียนมีการเปลี.ยนแปลงไปได ้ถา้หากไม่ไดรั้บการดูแลหรือแนะนาํที.เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของเด็กและของผูใ้หญ่ต่อไปในอนาคตได้ ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที.จะศึกษา
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพ ซึ. งประกอบดว้ย ภาวะสุขภาพทางกาย ภาวะสุขภาพทาง
จิต ภาวะสุขภาพทางสงัคม กบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในเด็กวยัรุ่น เพื.อเป็นขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที.แตกต่างกันต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ที.แตกต่างทั&งนี& เพื.อเป็นขอ้มลูพื&นฐานในการดูแล ปรับเปลี.ยนพฤติกรรม หรือจดับริการ
สุขภาพใหก้บับุคคลในกลุ่มดงักล่าวต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื.อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชายชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื.อศึกษาภาวะสุขภาพของนกัเรียนชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี  
 3. เพื.อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กบัภาวะสุขภาพ ของเด็กนกัเรียน
ชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี 
 

วธีิการวจิยั 

 การวิจยันี&  เป็นการวิจยัในเชิงสาํรวจ (survey study) เพื.อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพของนกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ในจงัหวดัชลบุรี ใน
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนขยายโอกาส ทั&งหมด 144 โรงเรียน มีนกัเรียนชายทั&งสิ&น 
25,965 คน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชายที.กาํลงัศึกษาระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ปีการศึกษา 
2556 จาํนวน 400 คน ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยความเชื.อมั.นร้อยละ 95 โดยใชสู้ตรคาํนวณสัดส่วน
ของประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง (Daniel, W.W. 1995) 

    n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    p = สดัส่วนของประชากรที.ตอ้งการสุ่ม 
    d = สดัส่วนความคลาดเคลื.อนที.ยอมใหเ้กิดขึ&นได ้
    z = ระดบัความเชื.อมั.น  
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 ได้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชายจํานวน 400 คน จากนั& นใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั&นตอน 
(Multistage random sampling) มีดงันี&  
 ขั&นตอนที. 1 สุ่มแบบแบ่งชั&นโดยทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น3กลุ่ม โดยใชเ้กณฑก์าร
แบ่งตามประเภทของโรงเรียนใน จงัหวดัชลบุรี  
 1.1 โรงเรียนขยายโอกาส 
 1.2 โรงเรียนรัฐบาล 
 1.3 โรงเรียนเอกชน 
 
 ขั&นตอนที. 2 สุ่มตวัอย่างแบบยกกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยจาํแนกตามประเภทของ
โรงเรียนในจงัหวดัชลบุรี ดงัตารางที. 1 

 
ตารางที. 1 จาํนวนโรงเรียนทั&งหมดโดยจาํแนกตามประเภทของโรงเรียนในจงัหวดัชลบุรี  

ประเภทโรงเรียน จาํนวนโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนตวัอยา่ง 
สุ่มแบบยกกลุ่ม 

โรงเรียนขยายโอกาส 70 A 
โรงเรียนรัฐบาล 32 B 
โรงเรียนเอกชน 42 C 
 
 ขั&นตอนที. 3 เมื.อไดก้ลุ่มโรงเรียนตวัอย่างแต่ละประเภทของโรงเรียน  จึงนาํตวัอย่างที.ไดม้า
คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งในแต่ละโรงเรียนอีกครั& ง ตามสดัส่วนของนกัเรียน ดงัตารางที. 2 
 
ตารางที. 2 จาํนวนนกัเรียนที.ไดต้ามสดัส่วน 
กลุ่มโรงเรียนตวัอยา่ง จาํนวนนกัเรียนชาย ม.2 ทั&งหมด แบ่งตามสดัส่วน 
A 30 12 
B 571 219 
C 441 169 
รวม 1,042 400 

 

เครื%องมอืที%ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื.องมือที.ใชใ้นการวิจยัครั& งนี&  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ.งประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 
 ส่วนที. 1 ขอ้มลูทั.วไป จาํนวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้มลู เกี.ยวกบั เกรดเฉลี.ย รายไดค้รอบครัว
ต่อสปัดาห์ อาชีพผูป้กครอง (ศรัญญา ไพรวนัรัตน,์ 2554) 
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 ส่วนที. 2 ขอ้มลูของการเล่นเกมออนไลน์  ไดแ้ก่ ช่วงเวลา อารมณ์ ความถี. ระยะเวลาที.ใชใ้น
การเล่นดว้ย บุคคลที.เล่นและสถานที.ที.เลือกใชบ้ริการเกมออนไลน ์(ศราวธุ  ศรีวิไล, 2549) 
 ส่วนที.3 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ผูวิ้จยัไดป้รับแนวการวดัจากการติดอินเตอร์เน็ต
ของณัฐธยาน์ ช่วยธานี (ณัฐธยาน์ ช่วยธานี, 2550)  มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างในการวดั
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน ์ 
 ส่วนที. 4 ภาวะสุขภาพของเด็กนกัเรียน เป็นแบบสอบถามภาวะสุขภาพตามการรับรู้ของ
นกัเรียนชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ประกอบดว้ย การรับรู้ภาวะสุขภาพ 3 ดา้น คือ ภาวะสุขภาพ
กาย ภาวะสุขภาพจิตและสงัคม (มาณิตา เทพยา, 2552) ที.ผูวิ้จยัไดน้าํมาปรับใหส้อดคลอ้งกบัเนื&อหาและคาํ
จาํกดัความ และแปรผลระดบัภาวะสุขภาพรวมและรายดา้นเป็น 3 ระดบั คือ ดี ปานกลาง และ พอใช ้โดย
ภาวะสุขภาพรวม 23 ขอ้ มีคะแนน 77-115 , 39-76 , ≤ 38  และ ภาวะสุขภาพกายและสังคม  อย่างละ 7 ขอ้ 
มีคะแนน 25-35 , 13-24 , ≤12 และ ภาวะสุขภาพทางจิต  9 ขอ้ มีคะแนน  31-45 , 16-30 , ≤15 ตามลาํดบั 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื. องมือโดยการตรวจสอบความตรงของเนื&อหาจากผูเ้ชี.ยวชาญ
จาํนวน 3 ท่าน แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ มีค่า
คะแนน IOC เท่ากบั 0.74 และ 0.73 ตามลาํดบั โดยนาํขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาร่วมกบั
อาจารย์ที.ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขเครื. องมือให้สมบูรณ์ จากนั&นนาํไปทดสอบกับเด็กนักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนต้นที. มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย นําข้อมูลที.ได้ไปหาค่า
สัมประสิทธิj แอลฟาของครอนบาค ไดค่้าความเชื.อมั.นของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และแบบรับรู้
ภาวะสุขภาพกาย จิต สงัคม เท่ากบั 0.84, 0.81 ตามลาํดบั 
 

ผล/สรุปผลการวจิยั 
 ผลการดาํเนินการศึกษาของงานวิจยัมี ดงันี&  
ตอนที% 1 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชายชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นชั�นปีที% 2 

จงัหวดัชลบุรี  

 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ส่วนใหญ่ มีผลการศึกษาอยู่
ในระดบั 2.00-2.99 จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง  
50,001-90,000 บาท เป็นจาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และรายไดส่้วนตวัของนกัเรียนต่อสัปดาห์อยู่
ระหว่าง 201-600 บาท จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 ซึ. งส่วนใหญ่มีเงินพอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ  
จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 สําหรับการพกัอาศยัพบว่าส่วนใหญ่อยู่กบับิดามารดา  จาํนวน 212 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ซึ. งผูป้กครองส่วนใหญ่รับอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 183 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.8 ดงัตารางที. 3 
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ตารางที. 3 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนชาย จาํแนกตามขอ้มูลทั.วไป ทั&ง ระดบัผล
การศึกษา รายไดข้องครอบครัว รายไดส่้วนตวั การพกัอาศยัและอาชีพของผูป้กครอง (N = 400 คน) 

 
 
 

ขอ้มลูทั.วไป จาํนวน ร้อยละ 
1. กลุ่มโรงเรียน   
      รัฐบาล 219 54.8 
      เอกชน 169 42.2 
      ขยายโอกาส 12 3.0 
2. ระดบัผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด   
      1.00-1.99 97 24.2 
      2.00-2.99 146 36.5 
      3.00-3.99 136 34.0 
      เกรดเท่ากบั 4 21 5.2 
3.รายไดร้วมของครอบครัวนกัเรียน (บาท/เดือน)   
    นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 2 0.5 
    10,001-50,000 165 41.2 
    50,001-90,000 185 46.2 
    90,001-130,000 36 9.0 
    มากกวา่ 130,000 12 3.0 

4. รายไดส่้วนตวัของนกัเรียน (บาท/สปัดาห์)   
      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 13 3.2 
      201-600 330 82.5 
      601-1,000 49 12.2 
      1,001-1,400 4 1 
      มากกวา่ 1,400 4 1 

5. รายไดที้.ไดรั้บจากพ่อแม่หรือผูป้กครอง   
      พอใชจ่้าย 232 58.0 
      พอใชจ่้ายและเหลือเกบ็ 107 26.8 
      ไม่พอใช ้ 61 15.2 
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ตารางที. 3 (ต่อ) 

 
 กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 โดยส่วนใหญ่จะมีระดบั
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมาคือ
ระดบัสูง จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ดงัตารางที. 4 
 
ตารางที.  4 จาํนวนร้อยละของระดับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนชายมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี  

 

ตอนที% 2 การศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนชายชั�นมธัยมศึกษาตอนต้นชั�นปีที% 2 จงัหวดัชลบุรี 
 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 มีระดบัภาวะสุขภาพรวมทั&ง
ทาง กาย จิต สงัคม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.8 และเมื.อวิเคราะห์
รายดา้นในภาวะสุขภาพทางกาย ภาวะสุขภาพทางจิต ภาวะสุขภาพทางสงัคม พบวา่ระดบัภาวะสุขภาพทาง
กายส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2  ระดบัภาวะสุขภาพทางจิตส่วน

ขอ้มลูทั.วไป จาํนวน ร้อยละ 
6. รูปแบบการพกัอาศยั   
      บิดา มารดา 212 53.0 
      ญาติพี.นอ้ง 139 34.8 
      อยูก่บัเพื.อน 49 12.2 
7. อาชีพของพ่อแม่/ผูป้กครอง   
      คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 183 45.8 
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 130 32.5 
      พนกังานบริษทัเอกชน 104 26.0 
      ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 63 15.8 
      หมอ/ พยาบาล 59 14.8 
      เกษตรกรรม 22 5.5 

        ระดบัการเล่นเกมออนไลน ์ คะแนน จาํนวน ร้อยละ 
         ระดบัตํ.า             20-49 48 12 
         ระดบัปานกลาง  50-79 208 52 
         ระดบัมาก         80-100 144 36 
         รวม  400 100 
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ใหญ่อยู่ในระดบัดี จาํนวน 318 คน ร้อยละ 79.5 และ ระดบัภาวะสุขภาพทางสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปานกลาง จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62  ดงัแสดงตารางที. 5 
 
ตารางที. 5 จาํนวนและร้อยละของภาวะสุขภาพรวม ของนักเรียนชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 
จงัหวดัชลบุรี 

 
ตอนที% 3 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียนชายชั�น

มธัยมศึกษาตอนต้นชั�นปีที% 2 จงัหวดัชลบุรี 

 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ที.มีระดบัพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ต่างกนั มีภาวะสุขภาพรวมและแยกรายดา้น จิตและสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที.ระดบั 0.05 ดงัแสดงตารางที. 6  และเมื.อเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัเรียนที.มีระดบัพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ตํ.า มีค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพสูงกว่านกัเรียนที.มีระดบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในระดบั
ปานกลางและระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั 0.05  ดงัตารางที. 7 สาํหรับค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพ
ทางกายพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
 
 

ระดบัภาวะสุขภาพ (คะแนน) จาํนวน ร้อยละ 

รวมทางดา้น กาย จิต สงัคม 
   ดี (77-115 ) 
   ปานกลาง (39-76) 

 
161 
239 

 
40.2 
59.8 

ระดบัภาวะสุขภาพกาย 
   ดี (25-35 ) 
   ปานกลาง (13-24) 

 
75 
325 

 
18.8 
81.2 

ระดบัภาวะสุขภาพจิต 
    ดี (31-45 ) 
   ปานกลาง (16-30) 

 
318 
82 

 
79.5 
20.5 

ระดบัภาวะสุขภาพสงัคม 
    ดี (25-35 ) 
   ปานกลาง (13-24) 

 
152 
248 

 
38.0 
62.0 
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ตารางที. 6 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และระดบัภาวะสุขภาพรวม และภาวะ
สุขภาพแยกรายดา้น ของเดก็นกัเรียนชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี 

*P<0.05 
 
ตารางที. 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพรวมของเดก็นกัเรียนชายชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปี
ที. 2 จงัหวดัชลบุรีที.มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน ์  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ภาวะสุขภาพรวม      
ระหวา่งกลุ่ม 659.439 2 329.720 9.582 .000* 
ภายในกลุ่ม 13660.311 397 34.409   
รวม 14319.750 399    
ภาวะสุขภาพกาย      
ระหวา่งกลุ่ม 73.215 2 36.608 2.965 .053 
ภายในกลุ่ม 4901.262 397 12.346   
รวม 4974.477 399    
ภาวะสุขภาพจิต      
ระหวา่งกลุ่ม 98.168 2 49.084 6.177 .002* 
ภายในกลุ่ม 3154.630 397 7.946   
รวม 3252.797 399    
ภาวะสุขภาพสงัคม      
ระหวา่งกลุ่ม 75.862 2 37.931 3.724 .025* 
ภายในกลุ่ม 4043.328 397 10.185   
รวม 4119.190 399    

ระดบัการเล่นเกมออนไลน ์ ค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพ 
ระดบัการเล่นเกมออนไลน ์
ระดบัตํ.า ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 

ภาวะสุขภาพรวม     
  ระดบัตํ.า 81.29 0.00 4.03* 3.81* 
  ระดบัปานกลาง 77.26  0.00 -2.11 
  ระดบัมาก 77.48   0.00 
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ตารางที. 7 (ต่อ) 

*P<0.05 
  
 สรุป จากผลการศึกษาครั& งนี&พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&น
ปีที. 2 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลนใ์นระดบัปานกลางมากที.สุด และระดบัพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ที.แตกต่างกนัทาํให้การรับรู้ภาวะสุขภาพรวม ภาวะสุขภาพจิต ภาวะสุขภาพทางสังคม ต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติสําหรับการรับรู้
ภาวะสุขภาพทางกาย ดงันั&นจากการศึกษา เด็กนกัเรียนที.มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์มีแนวโนม้บั.น
ทอนภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ในครอบครัว และ
คุณภาพชีวิต เราสามารถนาํการศึกษาในครั& งนี& ไปเป็นแนวทางในการป้องกนัปัญหาภาวะสุขภาพทั&งระยะ
สั&นและระยะยาวในเดก็วยัรุ่นและช่วยส่งเสริมพฒันาการของเดก็ในวยันี& เพื.อเป็นผูใ้หญ่ที.มีสุขภาพแข็งแรง
และอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะ สุขภาพของนกัเรียนชาย
ระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 ปี 2556 ในจงัหวดัชลบุรี มีประเดน็นาํเสนอดงันี&  
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลนใ์นครั& งนี& เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างที.เป็นเด็กนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที.  2  จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 

ระดบัการเล่นเกมออนไลน ์ ค่าเฉลี.ยภาวะสุขภาพ 
ระดบัการเล่นเกมออนไลน ์
ระดบัตํ.า ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 

ภาวะสุขภาพกาย     
  ระดบัตํ.า 22.48 0.00 1.37* 1.07 
  ระดบัปานกลาง 21.11  0.00 0.23 
  ระดบัมาก 21.41   0.00 
ภาวะสุขภาพจิต     
  ระดบัตํ.า 34.19 0.00 1.59* 1.30* 
  ระดบัปานกลาง 32.60  0.00 -0.29 
  ระดบัมาก 32.90   0.00 
ภาวะสุขภาพสงัคม     
  ระดบัตํ.า 24.63 0.00 1.07* 1.45* 
  ระดบัปานกลาง 23.55  0.00 0.37 
  ระดบัมาก 23.17   0.00 
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คน  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มนักเรียนตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อยู่ใน
ระดบัปานกลาง จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐธยาน์ ช่วยธานี (2550) 
พบวา่เดก็วยัรุ่นตอนตน้มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 78.4 และการใชอิ้นเตอร์เน็ตใน
ระดบัมาก ร้อยละ 14.4 
 2. การรับรู้ภาวะสุขภาพของเด็กนกัเรียนชายระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดั
ชลบุรี  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัเรียนตวัอย่าง พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 เมื.อพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างที.เล่นเกม
ออนไลน์มีการรับรู้ภาวะสุขภาพทางกายในระดบัปานกลาง  ภาวะสุขภาพทางจิตในระดบัดี และภาวะ
สุขภาพทางสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ. งสอดลอ้งกบัการศึกษาของณัฐธยาน์ ช่วยธานี (2550) ที.พบว่า
เดก็วยัรุ่นตอนตน้ที.ติดอินเตอร์เน็ตมีสุขภาวะโดยรวมและแยกรายดา้น ทั&ง กาย จิต และสงัคมอยูใ่นระดบัดี 
 3. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพรวมของเด็กนักเรียนชายระดับชั&น
มธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์มาก (ที.
ระดบัคะแนน 80-100) ของเด็กนกัเรียนทาํใหค้ะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมค่อนขา้งนอ้ย ค่าเฉลี.ย
อยู่ที. 77.48 อาจเนื.องมาจากเด็กหมกมุ่นอยู่กบัการเล่นเกมออนไลน์มากจนเกินไปจนไม่สนใจสิ.งรอบขา้ง 
และเมื.อมีความถี.ในการเล่นมากขึ&น กมี็ผลทาํใหกิ้จวตัรประจาํวนัที.ตอ้งปฏิบติัลดนอ้ยลง เวลาพกัผ่อนหรือ
ทบทวนบทเรียนไม่เพียงพอ อารมณ์ฉุนเฉียว ไม่พอใจ เมื.อไม่ไดเ้ล่นเกมอย่างที.ตั&งใจ ตรงกบัแนวความคิด
ของณัฐธยาน์ ช่วยธานี (2550) ซึ. งสอดคลอ้งกบัมาณิตา เทพยา (2552) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ จะทาํใหผู้เ้ล่นลืมกิจวตัรประจาํวนัที.สาํคญัต่าง ๆ ทั&งการพกัผ่อนนอนหลบั ออกกาํลงักาย และ 
การรับประทานอาหารที.เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที.มาก
เกินไปจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของเด็กนกัเรียนทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพกาย จิต และ
สงัคม  
 4. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนชายระดับชั& น
มธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์มาก (ระดบั
คะแนน 80-100) ของเด็กนกัเรียนทาํใหค้ะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพจิตค่อนขา้งนอ้ยค่าเฉลี.ยอยู่ที. 32.90 
สอดคลอ้งกบัไชยวฒัน ์บุตรพรหม (2545) กล่าวว่าเด็กวยัรุ่นที.ไม่สามารถหยุดใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้จะมี
อาการหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน เมื.อมีความตอ้งการใช้ที.มากขึ&นและจะมีความกระวนกระวาย กา้วร้าว และ
ซึมเศร้าเมื.อตอ้งหยุดหรือโดนขดัจงัหวะจากบุคคลอื.น และสอดคลอ้งกบัประกายเพชร สุระเกษ (2551) 
ทําการศึกษาพบว่าว ัยรุ่นชายที. ติดเกมคอมพิวเตอร์มีสุขภาพจิตไม่ดีมากกว่าว ัยรุ่นชายที.ไม่ติดเกม
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 61.0 และ 29.3 ตามลาํดบั  
 5. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพสังคมของเด็กนักเรียนชายระดับชั&น
มธัยมศึกษาตอนตน้ชั&นปีที. 2 จงัหวดัชลบุรี จากพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์มาก (ระดบัคะแนน 80-
100) ของเด็กนักเรียนทําให้คะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพสังคมค่อนข้างน้อย ค่าฉลี.ยอยู่ที.  23.17  
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เนื.องมาจากเด็กที.เล่นเกมออนไลน์มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้งนอ้ยกว่าปกติเนื.องจากจิตใจหมกมุ่นอยู่
กบัการเล่นเกม ไม่พูดคุยกบัคนรอบขา้ง อยากอยู่คนเดียว ละเลยครอบครัวและกลุ่มเพื.อน ผูเ้ล่นจะรู้สึก
เคลิบเคลิ&ม ตกอยูใ่นจินตนาการที.เสมือนจริง จนทาํใหเ้กิดความหลงใหลและใชเ้วลาเล่นเกมเป็นเวลานาน 
ซึ. งจะมีผลกระทบกบัหนา้ที.หลกัของนกัเรียนคือ การเรียน การทาํงาน และจะเป็นปัญหาทางสังคมต่อไป 
สอดคลอ้งกบัวิพุธ พูลเจริญ (2544) กล่าวว่า เด็กวยัรุ่นตอนตน้ที.ติดอินเตอร์เน็ตจะมีอาการเพิกเฉย ละทิ&ง
ครอบครัวและเพื.อนฝงู เนื.องจากมีความเสื.อมถอยของหนา้ที. ละทิ&งการเรียน และมีพฤติกรรมแยกตวั ว่าง
เปล่า และซึมเศร้าได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กบัภาวะสุขภาพ ผูที้.มีพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ที.มากเกินไปส่งผลเสียต่อภาวะสุขภาพทั&งดา้น ร่างกาย จิตใจ และสังคม ทาํให้มีอาการแสบตา 
ปวดหลงั ปวดขอ้ ปฏิสัมพนัธ์ต่อคนรอบขา้งนอ้ย และมีอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ร่วมดว้ย ดงันั&นควรมี
การจดัสรรเวลาโดยแบ่งเวลาการเล่นให้เหมาะสม อย่าจอ้งหน้าคอมต่อเนื.องเป็นเวลานาน หากิจกรรม
ร่วมกบัครอบครัว หรือกลุ่มเพื.อน เช่น เล่นกีฬา  จะช่วยเสริมสร้างพฒันาการอย่างถูกตอ้งและป้องกนั
ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได ้
 2. จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่เดก็นกัเรียนที.เล่นเกมออนไลนม์ากเกินไปจะมีภาวะสุขภาพ
ทางจิตและสงัคม ที.แตกต่างกบักลุ่มที.เล่นเกมออนไลนน์อ้ยกวา่ ดงันั&นครอบครัวตลอดจนโรงเรียน ควรจะ
ใหค้วามสนใจในการปรับเปลี.ยนพฤติกรรมการเล่นเกมของนกัเรียนกลุ่มนี& รวมถึงส่งเสริมสุขภาพทางจิด 
และสงัคมใหก้บัเดก็กลุ่มนี&ใหม้ากขึ&นดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิแวดลอ้มและการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการ
ธ ารงดุลและความเครียด เม่ือสัตวอ์ยู่ภายใตอุ้ณหภูมิแวดลอ้มสูงหรือความเครียด สัตวจ์ะกินอาหารนอ้ย
กว่าท่ีอยู่ภายใตภ้าวะอุณหภูมิช่วงปกติ กลไกทางสรีรวิทยาของการยบัย ั้งการกินอาหารจากการเผชิญกบั
อุณหภูมิแวดลอ้มสูง เป็นหัวขอ้งานวิจยัท่ีไดด้ าเนินการศึกษาและรายงานในคร้ังน้ี ล าดบัแรกผูว้ิจยัได้
แสดงผลของการเผชิญความต่างของระดบัอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (°C) และ 15 °C ต่อการกินอาหารท่ี 
1 ชัว่โมง อุณหภูมิกาย (body temperature, Tb) และค่าฮีมาโตคริต (Hematocrit, Hct) พบว่าท่ีความต่างของ
ระดบัอุณหภูมิ 10 °C (20/30°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนไฟดบั) การกินอาหารนอ้ยกว่า แต่ค่า Hct และ Tb 
ไม่แตกต่างกนัเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ส าหรับผลของการเผชิญความต่างของระดบัอุณหภูมิ 15 °C 
(20/35°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนไฟดบั) การกินอาหารและ ค่า Hct ท่ีนอ้ยกว่า และค่า Tb ท่ีสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  อยา่งมีนยัส าคญั  ล  าดบัต่อไปผูวิ้จยัไดศึ้กษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงท่ี 30 °C เป็นระยะเวลา 1 
ชัว่โมง ต่อการแสดงออกของโปรตีนซีฟอส (c-Fos) อนัเน่ืองมาจากการกินอาหาร ผลการทดลองพบว่าการ
เผชิญอุณหภูมิแวดลอ้มสูง (30°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนไฟดบั) ท าใหก้ารแสดงออกของ c-Fos ท่ีสมอง
อันเน่ืองจากการกินอาหารสูงข้ึนท่ีบริเวณ ดอโสมีเดียล ไฮโปทาลามิก นิวเคลียส  (dorsomedial 
hypothalamic nucleus, DMH), อาร์คูเอท นิวเคลียส (arcuate nucleus, Arc), เวนโทรมีเดียล ไฮโปทาลามิก 
นิวเคลียส (ventromedian nucleus of hypothalamus, VMH), คอดลั นิวเคลียส ออฟ แทรคทสั โสลิทารี 
แทร็ค (caudal nucleus of tractus solitaries, NTS) และ สับโพสทรีมลั เอน็ทีเอส (subpostremal NTS) 
อยา่งไรกต็ามไม่พบความแตกต่างของการแสดงออกของ c-Fos อนัเน่ืองมาจากการกินอาหาร เพ่ิมสูงข้ึนท่ี
บริเวณ มีเดียล พรี ออฟติค แอเรีย (medial preoptic nucleus, MPO) และ พาราเวนตริคิวลาร์ นิวเคลียส 
ออฟ ไฮโปทาลามสั (paraventricular nucleus of hypothalamus, PVN) และส าหรับการทดลองสุดทา้ย
ท าการศึกษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงท่ี 30 °C เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมงต่อระดบัสาร ซีอาร์เอช (CRH) ท่ี
สมอง ผลการทดลองไม่พบว่ามีความแตกต่างของระดบั CRH ท่ีสมองส่วนท่ีสนใจ คือ MPA PVN DMH 
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และท่ีมีเดียล อีมีเนน้และ Arc (median eminence/Arc, Me/Arc) ผลการทดลองทั้งหมดบ่งช้ีว่า การเผชิญ
ความต่างของระดบัอุณหภูมิสูง 10 °C  เป็นอุณหภูมิแวดลอ้มสูงระดบัต ่า ท่ีท าใหกิ้นอาหารลดลงโดยไม่
กระตุน้ให้เกิดการตอบสนองของภาวะธ ารงดุลของอุณหภูมิกาย ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่ามีสมอง
หลายบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยบัย ั้งการกินอาหารภายใตส้ภาวะดงักล่างน้ี 
 
ค าส าคญั: การกินอาหาร หนูแรท สมอง ความร้อน คอติโคโทรปิน รีลีสซ่ิง ฮอร์โมน 
 
Abstract 

 High ambient temperature (HAmTemp) and high body temperature have 

dramatic effects on homeostasis and stress. Animals under these conditions apparently 

eat less than under thermoneutral condition. The physiological mechanism of 

HAmTemp induced inhibition of food intake was investigated in the present 

experiments. The first experiment demonstrated the effects of 10 and 15 °C 

differences of ambient temperature on 1 h food intake (FI), body temperature (Tb) and 

hematocrit (Hct). At 10 °C different condition, HAmTemp group (30 °C for 1 h 

before dark onset) had significantly lower FI, while Hct and Tb were not different. At 

15 °C different condition, HAmTemp group (35 °C for 1 h before dark onset) had 

significantly lower FI and Hct and higher Tb than control group (20 °C). The second 

experiment demonstrated the effect of 30 °C-HAmTemp and 1 h eating on brain c-Fos 

expression.  HEnTEmp condition (30 °C 1h before dark onset) increased eating-

induced c-Fos in dorsomedial hypothalamic nucleus (DMH), arcuate nucleus (Arc), 

ventromedial hypothalamic nucleus, caudal nucleus tractus of the solitary tract (NTS) 

and subpostremal NTS. However, there were no significant difference on eating-

induced c-Fos at medial preoptic area (MPA) and paraventricular nucleus of 

hypothalamus (PVN). The last experiment investigated the effect of HEnTEmp (30 °C 

for 1 h) on brain CRH levels. There were no significantly different on CRH 

concentration at the selected hypothalamic nuclei including; MPA, PVN, DMH and 

median eminence/Arc (Me/Arc). The results suggested that 10 °C different condition 

is a low grade HEnTEmp that couldn‟t activate body temperature homeostasis 

responses, however, decreased FI. The current study also provided the potential brain 

sites that mediate the eating inhibitory effect under this condition. 

 

Key word (s): Food intake; Rat; Brain; Heat; Corticotropin releasing hormone 
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บทน า 
      พฤติกรรมการกินอาหารเป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย ์ และจดัเป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ีมีความซับซ้อน กรณีท่ีร่างกายไดรั้บพลงังานจากการกินอาหารมาก

เกินกวา่ความตอ้งการท่ีร่างกายจะน าไปใชเ้ป็นพลงังาน พลงังานท่ีเหลือจะเก็บสะสมในรูปของไขมนั จน

น าไปสู่ภาวะอว้น (obesity) อย่างไรก็ตามกลไกการควบคุมการกินอาหาร (และน ้ าหนักตวั) นั้น ไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัภาวะธ ารงดุลของพลงังาน(energy homeostasis) เพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีปัจจยัภายในและ

ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งเช่น ความแตกต่างของเพศ (sex difference) ความเครียด (stress) อารมณ์ 

(emotion) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสงัคม (economic, culture and social factors) ฯลฯ (Hill และ 

Peters, 1998, Eertmans และคณะ., 2001,   Richard และคณะ, 2002, Dallman และคณะ, 2003, Herman 

และ Polivy., 2005, Asarian และ Geary, 2006) อุณหภูมิเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกิน

อาหาร (และน ้ าหนักตวั) อุณหภูมิแวดลอ้ม (ambient temperature) ถือเป็นปัจจยัภายนอก ในขณะท่ี

อุณหภูมิกาย (body temperature) ถือเป็นปัจจยัภายใน มีขอ้บ่งช้ีวา่การอาศยัอยู่ภายใตอุ้ณหภูมิแวดลอ้มช่วง

ปกติ (thermoneutral zone, TNZ) เป็นเวลานานส่งผลต่อสมดุลของพลงังานของร่างกายและท าใหแ้นวโนม้

การเกิดโรคอว้นสูงข้ึน (Johnson และคณะ, 2011, Moellering และคณะ, 2012) ในช่วงอุณหภูมิแวดลอ้ม

ปกติปริมาณการกินอาหารและน ้าจะมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก  แต่เม่ืออุณหภูมิแวดลอ้มสูงข้ึนสัตวจ์ะ

ด่ืมน ้ าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีจะกินอาหารน้อยลง ในขณะท่ีกรณีการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิกายเพียงอย่างเดียว 

(การออกก าลงักาย หรือการเป็นไข)้ จะท าใหก้ารกินอาหารลดลง (Plata-Salaman, 1998, Langhans และ 

Hrupka, 1999, Lawrence และ Rothwell, 2001, Kawaguchi และคณะ, 2005)  

การศึกษาท่ีผา่นมาในอดีตพบวา่อุณหภูมิท่ีสูงจะกระตุน้เซลลป์ระสาทหลายบริเวณภายใน 

สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามสั (Kiyohara และคณะ, 1995, Mckintrick, 2000, 

Bachtell และคณะ, 2003, Harikai และคณะ, 2003) ซ่ึงบริเวณท่ีพบการกระตุน้เซลลป์ระสาทเหล่าน้ีเป็น

นิวเคลียสของสมองส่วนไฮโปทาลามสัท่ีมีบทบาทควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและท่ีเก่ียวกบัภาวะเครียด 

(Nakamura, 2011, Tsigo และ Chrousos, 2002) แต่ส าหรับอุณหภูมิแวดลอ้มสูงท่ีท าใหกิ้นอาหารลดลง 

(High ambient temperature induced anorexia; HAmTempAN) นั้นยงัคงไม่ทราบแน่ชดัว่ามีสมองบริเวณ

ใดท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามกรณีของการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิกายอนัเน่ืองจากการออกก าลงักาย

ซ่ึงท าให้การกินอาหารลดลงนั้นมีขอ้บ่งช้ีว่าอาจมีกลไกท่ีเก่ียวขอ้งสมองส่วน DMH โดยผ่านสารส่ือ

ประสาท CRH และการใหส้ารตา้นตวัรับ CRH สามารถบรรเทาผลของการออกก าลงักายต่อการกินอาหาร

ท่ีลดลงได ้(Kawaguchi และคณะ, 2005) นอกจากนั้นยงัพบว่าในหนูเมา้ส์ HAmTempAN เกิดข้ึนในขณะ
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ท่ีอุณหภูมิแวดลอ้มสูงในระดบัท่ียงัไม่ท าให้มีการกระตุน้การหลัง่ของ เอซีทีเอช (ACTH) และ คอร์ติโค

สเตอร์โรน (corticosterone) (Harikai และคณะ, 2003a) เน่ืองจาก CRH เป็นสารส่ือประสาทท่ีมีบทบาท

หลายดา้น ในอดีตนั้นเป็นท่ีทราบวา่ CRH เป็นสารส่ือประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความเครียด แต่ใน

ปัจจุบนัยอมรับว่า CRH นั้นเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมปกติหลายดา้นรวมทั้งต่อพฤติกรรมการกินอาหาร 

(Richard และคณะ, 2002) ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของปัญหาการวิจยัในคร้ังน้ีซ่ึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั

กลไกของ HAmTempAN เพ่ือศึกษาผลของการกินอาหารท่ีลดลงหลงัจากไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูงโดยท่ี

เป็นอุณหภูมิแวดลอ้มในระดบัท่ีนอ้ย โดยมุ่งศึกษาบริเวณสมองท่ีเก่ียวขอ้งกบั HAmTempAN และความ

เก่ียวขอ้งกบัสารส่ือประสาท CRH ความส าคญัของการคน้พบกลไกดงักล่าวจะท าใหส้ามารถอธิบายส่วน

หน่ึงของกลไกท่ีท าใหเ้กิดภาวะอว้น ในแง่มุมท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิแวดลอ้ม และปัจจยั

เส่ียงของการเกิดภาวะอว้น (obesity risk factor) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการกินอาหารท่ีลดลงอนัเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอ้มท่ีสูง 
เป็นการตอบสนองท่ีเกิดก่อนการกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองของร่างกายท่ีเก่ียวกบัการ
ธ ารงดุลและความเครียดอนัเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอ้มท่ีสูง 

2. เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงบริเวณสมองส่วนต่างๆ ท่ีไดรั้บการกระตุน้จากการกินอาหารภายใต ้
อุณหภูมิแวดลอ้มสูง  

3. เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระดบัสารส่ือประสาท CRH ท่ีสมองหลงัจาก
การเผชิญกบัภาวะแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน    

 

วธิีการวจิยั 
                   สตัวท์ดลองท่ีใชใ้นการทดลองน้ีคือ หนูขาวเพศผูส้ายพนัธ์ุ Wistar อายุ 8-10 สัปดาห์ น ้ าหนกั 
200-250 กรัม หนูจะไดรั้บการเล้ียงแยกกรง 1 ตวัต่อกรง กรงท่ีใชมี้ลกัษณะเป็นกรงตะแกรงแสตนเล
สแขวนตบั (5X6 = 30 กรง/ตบั) ขนาด 33X18X20 เซนติเมตร การเล้ียงจะปรับสภาพแวดลอ้มตาม
มาตรฐานดงัน้ี แสงสวา่งวนัละ 12 ชัว่โมงต่อวนั (ไฟเปิด 0300-1500) อุณหภูมิหอ้งควบคุมท่ี 20 ± 2 °C ค่า
ความช้ืนสัมพทัธ์ 80 ± 10 เปอร์เซ็นต ์ อุณหภูมิท่ีใชเ้ป็นระดบัท่ีถือเป็น TNZ ของหนูแรท และเป็นช่วง
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินอาหารปกติซ่ึงจะอยู่ระหว่าง 20-24 °C (Berthoud 
และคณะ, 2001, Blevins และคณะ, 2009, Dacks และ Rance, 2010Geary และคณะ, 2001, Poole และ 
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Stephenson, 1977Santollo และคณะ, 2011) หนูจะไดรั้บการดูแลทุกวนัในช่วงเวลาก่อนการปิดไฟราว 1 
ชัว่โมงคร่ึง  
 
การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการกินอาหาร, อุณหภูมิร่างกายและฮีมาโทคริต 
(The effect of high ambient temperature on food intake, body temperature and 

hematocrit) 

 การทดลองจะทดสอบผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงข้ึนต่อการกินอาหาร โดยจะทดสอบ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 2 ระดบั คือ 10 และ 15  °C จากอุณหภูมิควบคุม 20 °C หนูจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ตวัภายใน 1         ก่อนท่ีไฟจะปิด 1 ชัว่โมง หนูกลุ่มทดลอง
จะถกูยา้ยเขา้สู่หอ้งอุณหภูมิทดสอบ คือ ท่ีอุณหภูมิ 30 °C หรือ 35 °C ขณะท่ีกลุ่มควบคุมจะ
ถกูยา้ยเขา้สู่หอ้งท่ีมีอุณหภูมิควบคุม 20 °C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง การทดสอบผลของอุณหภูมิน้ี
จะมีระยะเวลาการพกัระหว่างการทดสอบอุณหภูมิ 1 สัปดาห์  หลงัการเผชิญอุณหภูมิ
แวดลอ้มสูงจะท าการยา้ยหนูทั้ งสองกลุ่มกลับเข้าสู่ห้องอุณหภูมิควบคุมและท าการวดั
ปริมาณการกินอาหารท่ีเวลา 1 ชัว่โมง และปริมาณการกินอาหารตลอดวนั  

 หลงัจากเสร็จส้ินการศึกษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการกินอาหาร หนูจะถูกเล้ียงต่อ
ภายใตอุ้ณหภูมิควบคุม 20 °C  

 การทดลองล าดบัต่อมาจะท าการทดสอบผลของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 2 ระดบัต่อค่า Tb  และค่า 
Hct โดยมีรูปแบบการเผชิญกบัอุณหภูมิเช่นเดียวกบัการทดสอบอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการ
กินอาหาร หลงัการเผชิญกบัอุณหภูมิแวดลอ้ม 1 ชัว่โมงจะท าการวดัอุณหภูมิกายโดยตรง
ผา่นช่องทวารหนกัดว้ยเทอร์โมมิเตอร์ และท าการเกบ็เลือดจากปลายหางผ่านเขา้สู่หลอดเก็บ
เลือดเพ่ือวดัค่า Hct 
 

การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการแสดงออกของ c-Fos อนัเน่ืองจากการกิน
อาหารในสมองหนูแรท (The effect of high ambient temperature on feeding induced c-Fos expression in 
the rat brain) 
 ผลการทดลองท่ี 1 ท าใหเ้ราทราบวา่ท่ีระดบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 10 °C จากอุณหภูมิควบคุมหนู
ทดสอบจะกินอาหารลดลงในช่วง 1 ชัว่โมงแรก โดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงของ Tb และค่า Hct ดงันั้น
ส าหรับการทดลองต่อไปจึงไดเ้ลือกใชส้ภาวะการเผชิญอุณหภูมิแวดลอ้มระดบัต ่า (10 °C) เป็นแบบใน
การทดลองต่อไป ส าหรับการทดลองท่ี 2 จะท าการศึกษาผลของการอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการกระตุน้
บริเวณสมองอนัเน่ืองจากการกินอาหาร โดยมีล าดบัขั้นตอนการวิจยัละวิธีการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

         หนูจะถกูแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ตวั) หนูกลุ่มควบคุมเผชิญอุณหภูมิท่ี 20 °C และ
หนูกลุ่มทดลองไดเ้ผชิญความร้อนท่ีอุณหภูมิ 30 °C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ก่อนไฟดบั หลงัจากนั้นหนูทั้ง 2 
กลุ่มจะถูกยา้ยเขา้สู่หอ้งท่ีอุณหภูมิควบคุม พร้อมทั้งมีการใหอ้าหารและน ้าอย่างเป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงั

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2726 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



  6 

 

การใหอ้าหาร 90 นาที หนูจะถกูก าซาบ (perfuse) เพ่ือเป็นการเตรียมเน้ือเยื่อสมองก่อนตดัช้ินเน้ือและเขา้สู่
ขบวนการยอ้ม c-Fos ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการถูกกระตุน้ของเซลลป์ระสาทโดยวิธีอิมมิวโนฮีสโตรเคมิสทรี 
(immunohistochemistry) และท าการวิเคราะห์จ านวนเซลลป์ระสาทท่ียอ้มติด c-Fos หรือจ านวนเซลล์
ประสาทท่ีถกูกระตุน้ท่ีสมองบริเวณต่างๆ ดงัน้ี MPO PVN DMH Arc VMH และ NTS 
 
การทดลองที่ 3 การศึกษาผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อระดบัของสารส่ือประสาท CRH ท่ีในสมองหนู 

(The effect of high ambient temperature on CRH concentration in the brain)  
 การทดลองท่ี 3 ท าการศึกษาผลของการเผชิญกบัอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อระดบัสารส่ือ

ประสาท CRH ในบริเวณนิวเคลียสของสมองส่วนไฮโปทาลามสัท่ีเลือก คือ DMH  PVN Me/Arc และ 
DMH  หนูจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ตวั) หนูกลุ่มควบคุมไดเ้ผชิญท่ีอุณหภูมิ 20 °C และหนู
กลุ่มทดลองไดเ้ผชิญความร้อนท่ีอุณหภูมิ 30 °C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ก่อนไฟดบั หนูทั้ง 2 กลุ่มจะถูกยา้ยเขา้
สู่หอ้งท่ีอุณหภูมิควบคุม และหนูจะถูกท าการการุณยฆาตโดยใช้ กิโยติน (guillotine) หลงัจากนั้นท าการ
เกบ็แยกสมองทนัทีโดยแช่แขง็ดว้ยน ้าแขง็แหง้ (-80 °C) และจะน าไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20 °C เพ่ือรอการ
เก็บตัวอย่างนิวเคลียสต่างๆ โดยวิธีการเก็บแยกตัวอย่างขนาดเล็กแบบพาลโควิท (Palkovit’s 
microdissection, Plamondon and Merali., 1997) ผ่านเคร่ืองตดัช้ินเน้ือเยือกแข็ง (cryostat) และแผนท่ี
สมองอา้งอิงต าแหน่งท่ีตอ้งการ นิวเคลียสท่ีจะท าการเก็บเน้ือสมองจะเร่ิมจากดา้นหน้าไปดา้นหลงัตามล าดบั
ดงัน้ี MPO (-0.3 ถึง -1.3 จาก bregma), PVN (-1.30 ถึง-1.80 mm. จาก bregma), DMH (-2.56 ถึง -3.30 
mm. จาก bregma), และ Arc (-2.12 ถึง -3.3 จาก bregma) ตวัอย่างเน้ือเยื่อสมองท่ีเก็บไดจ้ะถูกน าไปผ่าน
ขบวนการสกดัและหาระดบัสารส่ือประสาท CRH โดยวิธี ELISA  

 

การวเิคราะห์ผลข้อมูลทางสถิต ิ

                         ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดัน าเสนอโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ± ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการวดั 
(mean ± SEM) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์ระหวา่งกลุ่มดว้ยวิธี student’s t-test หรือในกรณีท่ี
มีการเปรียบเทียบหลายกลุ่มจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และ
ทดสอบความแตกต่างหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธี Bonferroni โดยใชร้ะดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ีใชค้วามน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 0.05 (P<0.05) ท าการวิเคราะห์ทางสถิติขา้งตน้ดว้ยโปรแกรม SPSS  
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ผล/สรุปผลการวจิยั 
          ผลของการเผชิญ HAmTemp ระดบั 10  และ 15 °C เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง ต่อการกิน
อาหารพบว่า ปริมาณอาหารท่ีกินใน 1 ชัว่โมง (g) ของหนูกลุ่มท่ีเผชิญอุณหภูมิแวดลอ้มสูง (30 และ 35 
°C) นอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (รูปท่ี 1, HAmTemp; 2.6±0.3, TNZ; 4.7±0.4 และ
HAmTemp; 1.9±0.1, TNZ; 5.0±0.6 ตามล าดบั, p<0.05) ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างของการกินอาหาร
ท่ี 24 ชัว่โมง ในทั้งสองระดบัอุณหภูมิ (รูปท่ี 2) การศึกษาผลของ HAmTemp ต่อ Tb และ Hct พบว่า Tb 
ในกลุ่ม HAmTemp ระดบั 10 °C ไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม (TNZ; 37.0±0.2 , HAmTemp; 37.4±0.2) แต่ Tb 
เพ่ิมสูงข้ึนในกลุ่ม HAmTemp ระดบั 15 °C อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (TNZ; 
37.5±0.3, HAmTemp; 38.8±0.2, p<0.05) (รูปท่ี 3) และไม่พบความแตกต่างของ Hct ระหว่างกลุ่ม 
HAmTemp ท่ีระดบั 10 °C กบักลุ่มควบคุม (TNZ; 49.0±0.9, HAmTemp; 48.5±0.8) ในขณะท่ีพบว่าหนู
กลุ่มท่ีเผชิญ HAmTemp ระดับ 15 °C มี Hct น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (TNZ; 
50.0±0.6, HAmTemp; 47.7.8±0.4) (รูปท่ี 4)          

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงผลของการกินอาหารท่ี 1 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูงเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง  

(* แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุม กบักลุ่มอุณหภูมิแวดลอ้มสูง; p<0.05) 
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รูปท่ี 2 แสดงผลของการกินอาหารท่ี 24 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูงเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง  
(* แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุม กบักลุ่มอุณหภูมิแวดลอ้มสูง; p<0.05) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงผลอุณหภูมิกาย หลงัจากไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูงเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 
(* แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุม กบักลุ่มอุณหภูมิแวดลอ้มสูง; p<0.05) 
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รูปท่ี 4 แสดงผลของระดบั Hct หลงัจากไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูงเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

(* แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุม กบักลุ่มอุณหภูมิแวดลอ้มสูง; p<0.05) 
 

                   ผลของการเผชิญ HAmTemp ระดบั 10 °C เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมงต่อการแสดงออกของ    

c-Fos อนัเน่ืองจากการกินอาหาร พบว่าการแสดงออกของ c-Fos อนัเน่ืองจากการกินอาหารเพ่ิมสูงข้ึน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีสมองบริเวณ DMH, VMH, Arc, cNTS และ spNTS  แต่

ไม่พบการเพ่ิมสูงข้ึนของ  c-Fos อนัเน่ืองจากการกินอาหารท่ีสมองบริเวณ MPO และ PVN (รูปท่ี 5)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อการแสดงออกของ c-Fos ท่ีนิวเคลียสต่างๆภายในสมอง  

(* แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุม กบักลุ่มอุณหภูมิแวดลอ้มสูง; p<0.05) 
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 ผลของการเผชิญ HAmTemp ระดบั10 °C เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง ต่อระดบัของสารส่ือ

ประสาท CRH ท่ีในสมองหนู พบวา่ ระดบัของสารส่ือประสาท CRH ในกลุ่มท่ีไดรั้บอุณหภูมิแวดลอ้มสูง

ไม่แตกต่างกบักบักลุ่มควบคุมในทุกบริเวณท่ีตรวจสอบ คือ MPO PVN DMH  และ ME/Arc (รูปท่ี 6) 

อย่างไรก็ตามพบว่าระดบัของ CRH ท่ีบริเวณ ME/Arc นั้นจะสูงกว่าท่ีนิวเคลียสอ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญั 

(P<0.05)   
 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงผลของอุณหภูมิแวดลอ้มสูงต่อระดบัของ CRH ท่ีสมอง 

(* แสดงความแตกต่างระหวา่ง Arc กบั MPO PVN และ DMH; p<0.05) 

 

อภิปรายผล 
         จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่ HAmTemp ทัง่ระดบัอุณหภูมิแวดลอ้มสูง 10 °C 

และ 15 °C ท าใหมี้การกินอาหารลดลง แต่ท่ีระดบั 10 °C เป็น HAmTemp ระดบัต ่าท่ีไม่กระทบต่อทั้ง Tb 

และ Hct ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการกนอาหารท่ีลดลงอนัเน่ืองจาก HAmTemp เป็นผลท่ีเกิดข้ึนก่อน

การตอบสนองของร่างกายเพ่ือระบายความร้อน ผลการศึกษาท่ีรายงานน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีรายงานก่อนหนา้

ในหนูเมา้ส์ (Harikai และคณะ, 2003a) และผลการทดลองช้ีใหเ้ห็นว่าการกินอาหารท่ีลดลงอนัเน่ืองจาก

อุณหภูมิแวดลอ้มสูง น่าจะมีกลไกท่ีแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 ระดบั คือ ในระดบั HAmTemp ต ่าซ่ึงการกิน

อาหารลดลงโดยไม่ไดก้ระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองของร่างกาย (การระบายความร้อนหรือ

ความเครียดจากความร้อน) และในระดบั HAmTemp  สูงซ่ึงการกินอาหารท่ีลดลงเกิดข้ึนพร้อมกบัการ

ตอบสนองของร่างกาย  และการทดลองท่ีน าเสนอยงัพบว่า สมองท่ีบริเวณ DMH,  Arc, VMH,  และ NTS 
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เป็นบริเวณท่ีมีการแสดงออกของโปรตีน c-Fos อนัเน่ืองจากการกินอาหารเพ่ิมมากข้ึน ผลการทดลองน้ี

บ่งช้ีวา่สมองบริเวณดงักล่าว เป็นบริเวณท่ีมีบทบาทต่อการควบคุมการกินอาหารภายใตอุ้ณหภูมิแวดลอ้ม

สูง การศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่มีส่ิงกระตุน้หลายชนิดท่ีสามารถกระตุน้ใหมี้การแสดงออกของโปรตีน c-Fos 

ท่ีสมองได้ ในกรณีของการกินอาหารพบว่าสามารถกระตุ้นการแสดงออกของ c-Fosไดห้ลายบริเวณ 

(Eckel และ Geary, 2001, Johnstone และคณะ, 2006) ส าหรับกรณีของ HAmTemp นั้นพบว่าสามารถ

กระตุน้การแสดงออกของ c-Fos ไดห้ลายบริเวณเช่นกนั (Bachtell และคณะ, 2003, Bratincsa และ 

Palkovits , 2004, Harikai และคณะ, 2003b, McKitrick, 2000) และพบว่าส่ิงกระตุน้ทั้ง 2 ชนิดสามารถ

กระตุน้การแสดงออกของ c-Fos ในนิวเคลียสเดียวกนัหลายส่วน ส าหรับการทดลองท่ีน าเสนอพบว่า

ภายใตส้ภาวะ HAmTemp ระดบัต ่านั้นการกินอาหารท่ีลดลงและการเพ่ิมข้ึนของ c-Fos อนัเน่ืองจากการ

กินอาหารมีลกัษณะคลา้ยกนักบัการกระตุน้การแสดงออกของ c-Fos อนัเน่ืองมาจากการกินอาหาร แสดง

ให้เห็นว่าการกินอาหารภายใตส้ภาวะ HAmTemp นั้นถูกควบคุมดว้ยสมองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการ

ควบคุมการกินอาหารหลายบริเวณดว้ยกนั ทั้งบริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามสัและสมองส่วนทา้ย อย่างไร

ก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบการเปล่ียนแปลงของระดบั CRH ท่ีภายใตอุ้ณหภูมิแวดลอ้มสูงท่ีระดบั10 °C 

แมว้่าจะไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ HAmTemp การกินอาหารท่ีลดลงและระดบั CRH ได ้แต่

ผลการทดลองกไ็ม่สามารถตดัประเดน็ท่ีวา่ CRH เก่ียวขอ้งกบัผลของ HAmTemp ต่อการกินอาหารท่ีลดลง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการทดลองท่ีไดร้ายงานไวพ้บการเพ่ิมข้ึนระดบั CRH ท่ีบริเวณ DMH จากการออกก าลงั

กายท่ีท าใหกิ้นอาหารลดลง (Kawaguchi และคณะ, 2005) ในประเด็นน้ีจึงควรมีการทดลองเพ่ิมเติม (ดู

ข้อเสนอแนะ) กล่าวโดยสรุปแล้วผลการทดลองข้างต้นช้ีให้เห็นว่า HAmTemp ระดับ  10 °C (จาก

อุณหภูมิควบคุม 20 °C) เป็นระดบั HAmTemp ท่ีมีผลต่อการกินอาหารท่ีลดลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

อุณหภูมิร่างกาย กลไกซ่ึง HAmTemp ในระดบัน้ีท าให้การกินอาหารลดลงจะเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้

สมองหลายส่วนทั้งท่ีไฮโปทาลามสัและสมองส่วนทา้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการทดลองท่ีรายงานน้ีท าใหเ้กิดประเด็นท่ีน่าสนใจและน าไปสู่การวิจยัในอนาคตหลาย
ประเดน็ดงัน้ี ประการแรก เม่ืออุณหภูมิแวดลอ้มสูงข้ึน พฤติกรรมการกินอาหารเป็นผลท่ีสัตวแ์สดงออกมา
ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิกายและการตอบสนองของร่างกายเพ่ือระบายความร้อน ค าถามท่ี
น่าสนใจคือ ภายใตส้ภาวะการทดลองขา้งตน้สตัวท์ดลองจะแสดงพฤติกรรมอ่ืนๆ ต่างกนัหรือไม่ ประการ
ท่ีสอง การพบวา่สมองหลายส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกินอาหารท่ีลดลงภายใตส้ภาวะดงักล่าว ย่อมเป็นขอ้บ่งช้ี
ในทางออ้มว่ากลไกทางสรีรวิทยาในการควบคุมผลดงักล่าวมีความละเอียดลออและท าใหไ้ม่สามารถละ
ความเป็นไปไดข้องสาร CRH ท่ีจะเป็นสารส่ือประสาทในการเกิดผลขา้งตน้ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการวิจยัเพ่ือแสดงความเช่ือมโยงโดยวิธีการอ่ืน เช่น การหาระดบั CRH ภายใตส้ภาวะดงักล่าวดว้ย
วิธีการอ่ืนๆ หรือระดบัการแสดงออกของ CRH mRNA   หรือการใชส้ารตา้นฤทธ์ิตวัรับ CRH ในสภาวะ
ดังกล่าว และนอกจากสาร CRH แลว้ยงัมีสารส่ือประสาทอีกหลายชนิดท่ีอาจเก่ียวข้องกับผลของ 
HAmTemp ต่อการกินอาหารท่ีลดลง เช่น NPY หรือ alpha MSH ฯลฯ ล าดบัสุดทา้ยการเช่ือมโยงถึงผล
แห่งการอาศยัอยู่ภายใตอุ้ณหภูมิสูงในระดบัต ่าดงักล่าวต่ออุบติัการของโรคอว้นในมนุษยเ์ป็นงานวิจยัท่ี
น่าสนใจอยา่งยิ่ง โดยค าถามท่ีส าคญัของประเด็นน้ีคือ ผูท่ี้อาศยัอยู่ภายใตอุ้ณหภูมิแวดลอ้มปกติจะมีระดบั
การกระตุน้ของเซลลส์มองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกินอาหารนอ้ยและท าใหก้ารตอบสนองต่ออาหารในแง่
ความรู้สึกอ่ิมนอ้ยกวา่ผูท่ี้อาศยัภายใตอุ้ณหภูมิสูง    
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ช่ือผลงานวิจยัภาษาไทย   ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอ 
                                         ผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัใน   
                                         ก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
ช่ือผลงานวิจยัภาษาองักฤษ   Relationships Between the Learning  Climate and  
                                         Effectiveness of Patient Units as Perceived by Professional    
                                         Nurses at an Autonomous University Hospital in Bangkok 
 
ผู้วจิยั  นางพสันน์นัท ์ มงคลจาตุรงค ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.วาริณี เอ่ียมสวสัดิกลุ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.มุกดา หนุ่ยศรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
บทคัดย่อ 
            การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) บรรยากาศการเรียนรู้และประสิทธิผลของหอผูป่้วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร (2) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ  
              กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ปี จ านวน 305 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
              ผลการวิจยัพบวา่ (1) บรรยากาศการเรียนรู้และประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง (2) บรรยากาศการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอ
ผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ บรรยากาศการเรียนรู้  ประสิทธิผลของหอผูป่้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 
Abstract 
             The purposes of this descriptive research were: (1) to study the learning climate and the 
effectiveness of patient units as perceived by professional nurses at an Autonomous university hospital in 
Bangkok. (2) To find the relationship between learning climate and the effectiveness of patient units as 
perceived by professional nurses.   
            Three hundred and five professional nurses who worked at least one year at an autonomous 
university hospital in Bangkok were selected by simple random sampling to be the sample of this study. 
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Questionnaire were used for data collection. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
Pearson product-moment correlation coefficient were used to analyze data. 
             The major finding were as follows. (1) Professional nurses rated the learning climate and the 
effectiveness of the patient unit at the high level. (2) There was a statistically significant positive 
relationship between the learning climate and the effectiveness of the patient units as perceived by 
professional nurses (r = 0.742, p < 0.01). 
 
Keywords:  Learning climate, Patient units effectiveness, Autonomous University Hospitals 
บทน า 
               ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ ทุกอย่างเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดลอ้ม วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและวิทยาการ มีระบบการ
ส่ือสารท่ีไร้พรมแดน มีการใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินธุรกิจต่างๆ  ท าใหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจ
กา้วเขา้สู่การแข่งขนัระดบัโลก และจะทวีความเขม้ขน้ข้ึนทุกขณะ ท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสเลือกบริการท่ีมี
คุณภาพและราคายุติธรรม รวมทั้งท าให้ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพบริการเพ่ิมข้ึนดว้ย 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพบริการให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
(บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผล องค์การสามารถอยู่รอดและ
เจริญเติบโตต่อไปได ้โดยเฉพาะบริการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นบริการท่ีจ าเป็นต่อชีวิตของประชาชน ปัจจุบนัมี
ความกา้วหนา้อย่างมากในทุกดา้น ส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  จึงมี
ความจ าเป็นท่ีองคก์ารจะตอ้งบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าคุม้ทุน และมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงกคื็อประสิทธิผลขององคก์ารนัน่เอง 
 องคก์ารพยาบาล เป็นหน่วยงานหน่ึงของโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
ของโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็นองคก์ารท่ีมีจ านวนบุคลากรมากท่ีสุดในโรงพยาบาล จึงมีความส าคญัต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล ผูบ้ริหารการพยาบาลจึงตอ้งหาแนวทาง ในการปรับเปล่ียนระบบบริหาร
จดัการภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใหก้ารพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุขด าเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ตามเป้าหมายขององคก์ารพยาบาล (แขวิมล ตนัจริยานนท,์  2548) หอ
ผูป่้วยเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการการพยาบาลแก่ผูป่้วยและครอบครัวโดยตรง เป็นศูนยก์ลางในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยและครอบครัวกบับุคลากรในทีมสุขภาพมากท่ีสุด ทุกช่วงเวลา ทุกโอกาส และ
ทุกรูปแบบ (พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์, 2540) การด าเนินการของหอผูป่้วยจึงมีความส าคญัต่อการบรรลุ
เป้าหมายหรือประสิทธิผลของโรงพยาบาล ซ่ึงประสิทธิผลเป็นระดบัท่ีองคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร (Daft, 2001) เป็นความสามารถขององคก์ารท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการใน
สังคม ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป โดยการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Hoy and Miskel, 2001) 
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สามารถประเมินประสิทธิผลขององค์การไดห้ลายแนวทาง ท่ีส าคญัคือแนวทางบูรณาการ ซ่ึงฮอยและมิ
สเกล (Hoy and Miskel, 1991) เสนอให้ประเมินประสิทธิผลจากหนา้ท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
ปรับตวั 2)  การบรรลุเป้าหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) ศกัภาพในการด ารงไวซ่ึ้งเอกภาพของระบบคุณค่า 
โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพ  
             การด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ไดแ้ก่  
1) ปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์การและเทคโนโลยี  2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 3) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การ การ
ปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน 4) ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
ชดัเจน  การแสวงหาทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  การปรับตวัขององค์การ (Steers, 1985) ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส าคญัและส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร ไดแ้ก่  บรรยากาศองคก์าร เน่ืองจาก
บรรยากาศขององค์การจะมีผลต่อความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร (Booyens, 1993; Halpin & Croft, 1996) โดยเฉพาะบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้อยู่เสมอหรือบรรยากาศการเรียนรู้ จะส่งผลให้บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี มีส่วนส าคญัอย่างมากให้การปฏิบติังานประสบความส าเร็จ เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน สามารถปรับตวัทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร เกิดการพฒันาและเจริญเติบโต ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการและสงัคม      

บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นสภาพแวดลอ้มในดา้นบวกท่ีท าให้การเรียนรู้ง่ายและมีความเป็น
ธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคล และมีความจ าเป็นในการท่ีจะสนบัสนุนบุคคลให้
เกิดการเรียนรู้ในขณะท างาน  บรรยากาศการเรียนรู้จะน ามาซ่ึงการเปิดโอกาสใหพ้นกังานปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน (Prieto & Revilla, 2006) เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัของผูเ้รียนและ
ส่งผลต่อกระบวนการพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน บรรยากาศการเรียนรู้ในหอผูป่้วยเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีจะ
กระตุ้นให้พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผู ้ป่วยนั้ นเกิดการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความรู้ใหม่และน าความรู้ใหม่ไปใช้ในการพฒันางานบริการพยาบาลไดอ้ย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด  
                จากความส าคญัดงักล่าว ผูวิ้จยัซ่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร จึงสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอ
ผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานสามารถปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน และปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโรงพยาบาล ในการให้บริการสาธารณสุข
ระดบัตติยภูมิขั้นสูงท่ีมีคุณภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ และปรับระบบการบริหารท่ีสร้าง
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ความพึงพอใจในงานให้แก่พยาบาลท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน อนัจะก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์าร ท างานดว้ยความทุ่มเทเพ่ือประสิทธิผลของอคก์ารต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
               1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศการเรียนรู้และประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
               2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
วธีีด าเนินการวจิยั 
              การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
              ประชากร  เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย 8 งาน ไดแ้ก่ งานการพยาบาลกมุารเวช
ศาสตร์ งานการพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา งานการพยาบาลผูป่้วยพิเศษ งานการพยาบาลรังสี
วิทยา งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด ฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,029 คน 
              กลุ่มตัวอย่าง  เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย 8 งาน ซ่ึงมีประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ซ่ึงไดจ้ากการค านวณขนาดอิทธิพลและการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ โดยใชโ้ปรแกรม 
Power Analysis of Sample Size: PASS ก าหนดขนาดของความสัมพนัธ์อยา่งนอ้ย (r = 0.20) และอ านาจทดสอบ 
(Power test) 95% ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 318 คน ส ารองกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือกนัความ
ผิดพลาดไวท่ี้ 5% ไดจ้ านวน 17 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 335 คน และค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่
ละงานตามสัดส่วนประชากรในแต่ละงาน สุ่มพยาบาลวิชาชีพจากงานการพยาบาลแต่ละงานดว้ยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) ใหมี้ขนาดตามท่ีค านวณได ้โดยใหมี้หอผูป่้วยทุกแห่งในแต่ละ
งานการพยาบาล และยินดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูวิ้จยัสร้างข้ึนเองจากการทบทวนต ารา หนงัสือ 
วารสาร เอกสาร และงานวิจยั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่    

ส่วนท่ี  1 ขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิดชนิดเลือกตอบและปลายเปิด จ านวน 6 ขอ้   
ส่วนท่ี 2 บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วย สร้างตามแนวคิดของเทรซ่ี แทนเนนบาม และคา

วานอฟ (Tracey Tannenbaum and Kavanagh, 1995) เป็นค าถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดบั จ านวน 19 ขอ้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการเสริมแรงท่ีเป็นรูปธรรมให้การท างานบรรลุผลสัมฤทธ์ิและให้
โอกาสพฒันาบุคลากร และการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน  
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ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลของหอผูป่้วย สร้างตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 
1991: 373) เป็นค าถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 59 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความ สามารถในการปรับตวัของหอผูป่้วย  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ  

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่า CVI = 0.89 
และมีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 เท่ากบั 0.84 และ 0.91ตามล าดบั 
               การเกบ็รวบรวมข้อมูล  หลงัไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการวิจยัในมนุษยข์องคณะแพทยศาสตร์
และผูอ้  านวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร ใหเ้ก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัติดต่อ
กบัหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
วตัถุประสงคก์ารวิจยัและการแจกแบบสอบถามโดยแจกทุกหอผูป่้วยในแต่ละงานการพยาบาล ยกเวน้หอ
ผูป่้วยงานการพยาบาลผูป่้วยพิเศษ 3 แห่ง ท่ีเป็นกลุ่มทดลองใชแ้บบสอบถาม และการส่งแบบสอบถามคืน
โดยให้ผู ้ตอบใส่ซองปิดผนึกส่งกลับยังส านักงานฝ่ายการพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมมอบ
แบบสอบถาม 335 ฉบบั ใหแ้ก่ผูป้ระสานงานของฝ่ายการพยาบาลเพ่ือแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
ผูวิ้จยัรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองเม่ือครบก าหนด ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 305 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 91.04 ของแบบสอบถามท่ีแจก  
              การพทิักษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัจดัท าเอกสารขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจยั 
และเอกสารแสดงการยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั โดยช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั วิธีการ
ตอบแบบสอบถาม การส่งแบบสอบถามคืน โดยใส่ซองปิดผนึก    ไม่ระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถามหรือ
อา้งอิงถึงตวับุคคลใดๆ เพ่ือใหข้อ้มลูเป็นความลบั การมีสิทธ์ิจะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามหรือหยดุ
ตอบไดเ้ม่ือไม่พอใจ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม การน าเสนอผล
การศึกษาในภาพรวม และการลงนามยินยอมร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ 
              การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
ผลการวจิยั 
            1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ีย  31.29 ปี (SD = 8.96 ปี) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง   21-
30 ปี ร้อยละ 63.90 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 81.30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
89.80 มีประสบการณ์การท างานการพยาบาลเฉล่ีย 8.74 ปี (SD = 9.05 ปี) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานการพยาบาล 1-10 ปี ร้อยละ 71.50 ระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนั เฉล่ีย 7.16 ปี (SD = 
7.39 ปี) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนั 1-10 ปี ร้อยละ 77.00 สังกดังานการพยาบาล
อายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ร้อยละ 27.20    
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            2. บรรยากาศการเรียนรู้และประสิทธิผลของหอผู้ป่วย กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้
และประสิทธิผลของหอผูป่้วยโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยบรรยากาศการเรียนรู้ดา้น
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้และประสิทธิผลของหอผูป่้วยดา้นความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของบรรยากาศการเรียนรู้และประสิทธิผลของ
หอผูป่้วยจ าแนกตามรายดา้นและโดยรวม  (n = 305) 

            ตวัแปร   SD ระดบั 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
ดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้                                         

3.79  0.55 สูง 
3.89 

0.55 
0.56 

 สูง 
 สูง 

ดา้นบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้                                               3.86 0.60  สูง 
ดา้นระบบการเสริมแรงท่ีเป็นรูปธรรมใหก้ารท างานบรรลุ 
และผลสมัฤทธ์ิและใหโ้อกาสพฒันาบุคลากร  
ดา้นการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะพฒันาการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึน                       

3.80 
 
3.55 

0.67 
 
0.72 

 สูง 
 
สูง 

ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย 
ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ  

3.91 
4.08 

0.53 
0.49 

สูง 
สูง 

ดา้นความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ดา้นความสามารถในการปรับตวัของหอผูป่้วย   

3.83 
3.81 

0.48 
0.61 

สูง 
สูง 

             3. ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอผู้ป่วย 
                 บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยโดยรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
ประสิทธิผลของหอผูป่้วยโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้โดยรวม
และรายดา้นกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยโดยรวม (n= 305) 
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บรรยากาศการเรียนรู้ 
        
         ประสิทธิผลของหอ   
               ผู้ป่วยโดยรวม 

   ระดบั 

ดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้                      0.673**          สูง 
ดา้นการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะ
พฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

                    0.666**          สูง 

ดา้นระบบการเสริมแรงท่ีเป็นรูปธรรมใหก้ารท างาน
บรรลุผลสมัฤทธ์ิและใหโ้อกาสพฒันาบุคลากร 

                    0.637**          สูง 

ดา้นบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้                    0.615**          สูง 
โดยรวม                    0.742**          สูง 

** p < 0.01 
อภิปรายผล 
           1.  บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผู้ป่วย ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้บรรยากาศการ
เรียนรู้ของหอผูป่้วยโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (  = 3.79,  SD = 0.55) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้
บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัสูง เพราะหอผูป่้วยด าเนินการตามวิสัยทศัน์
ของฝ่ายการพยาบาลในการท่ีจะเป็นองคก์รพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล มีแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ในการพฒันาองคก์รพยาบาลใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสร้าง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลดว้ยการจดัการความรู้เพ่ือพฒันานวตักรรมและงานวิจยัท่ีสามารถใช้
เป็นแหล่งอา้งอิง และ 2) พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการบริการและการบริหารจดัการเพ่ือขบัเคล่ือนสู่
ความเป็นเลิศ (ฝ่ายการพยาบาล 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ท่ีจะจดัการการศึกษา 
การท าวิจยั และสร้างบรรยากาศทางวิชาการและใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ คุณธรรม ทนัสมยั ได้
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และน ามาซ่ึงศรัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชน รวมทั้ งช้ีน าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 2556) จึงมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้อผูป่้วยจดัการความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหอผูป่้วย มี
การจดัห้องสมุดในหอผูป่้วย การจดัท าโครงการพฒันางานโดยใช้กระบวนการ PDCA การพฒันางาน
ประจ าด้วยการท าวิจัยและนวัตกรรม มีระบบพ่ีเล้ียง (Mentor) เพ่ือสอนงานให้บุคลากร จัดให้มี
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเช่ือมโยงเพ่ือเอ้ืออ านวยในการท างานและสามารถคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว มีการอบรมการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือใหม่ๆ  การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม ส่งเสริมให้
ศึกษาเพ่ิมเติมในหลกัสูตรเฉพาะทางหรือระดบัปริญญาโท เอก โดยให้ทุนสนบัสนุนการศึกษา ส่งเสริม
สนบัสนุนใหน้ าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นงานการพยาบาล
ยงัด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ มีการจดัประชุมวิชาการดา้นคุณภาพอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน มีการจดั
อบรมสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิชชานนัท ์สุริยรัตน ์(2551)  
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                  เม่ือพิจารณาการรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น
โดยการรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (X =3.89, SD =0.56) ดา้นบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ (X = 3.86, SD = 0.60) ดา้น
ระบบการเสริมแรงท่ีเป็นรูปธรรมใหก้ารท างานบรรลุผลสมัฤทธ์ิและใหโ้อกาสพฒันาบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
รองลงมาตามล าดบั(  = 3.80,SD = 0.67) และดา้นการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะพฒันาการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึนมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (X  =3.55, SD =0.72) ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X = 3.89, SD = 0.56) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนั
นาน เฉล่ีย 7.16 ปี (SD =7.39 ปี) ปฏิบติังานในหอผูป่้วยในซ่ึงจะมีการปฏิบติังานเป็นทีม จึงมีความสนิท
สนมกนัเป็นอยา่งดี สมาชิกเขา้ใจงานท่ีท าร่วมกบัทีมเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุมนา บุญ
หลาย (2552)  

1.2 การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยดา้นบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัสอง (X = 3.86,SD = 0.60) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 31.29 ปี (SD = 
8.96ปี) อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีวฒิุภาวะสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ (ศศิวรรณ 
ทศันเอ่ียม 2556) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 89.80 จึงเห็นความส าคญัของ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะเม่ือสภาการพยาบาล (2551) ก าหนดใหพ้ยาบาลตอ้งต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภทุ์ก 5 ปี โดยใชค้ะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 50 คะแนน กลุ่มตวัอยา่งจึงเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ ประกอบกบัฝ่ายการพยาบาลเห็นความส าคญัของการพฒันาพยาบาลวิชาชีพ จึง
จดัใหมี้การประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม และส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งก าหนดใหพ้ยาบาลตอ้งพฒันาสมรรถนะของตนเองโดยผา่นทางE-learning และผา่นการประเมิน
สมรรถนะทางการพยาบาลจึงมีผลใหพ้ยาบาลวิชาชีพไดศึ้กษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและเห็นความส าคญั
ของการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิชชานนัท ์สุริยรัตน ์(2551)  

1.3 การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยดา้นระบบการเสริมแรงท่ีเป็นรูปธรรมใหก้าร
ท างานบรรลุผลสมัฤทธ์ิและใหโ้อกาสพฒันาบุคลากร มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัสาม (  = 3.80,SD = 
0.67) เน่ืองจากโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาลก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
โดยก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีอายงุาน 3-5ปี ไดศึ้กษาต่อหลกัสูตรเฉพาะทางทางการพยาบาล หลกัสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งก าหนดบนัไดวิชาชีพของพยาบาลไวช้ดัเจนโดยมีการพฒันาจาก
พยาบาลปฏิบติัการไปเป็น พยาบาลสอนงาน (Nurse Educator) พยาบาลปฏิบติัการขั้นสูง (APN) พยาบาล
ช านาญการและพยาบาลช านาญการพิเศษตามล าดบั (ฝ่ายการพยาบาล 2556)  สนบัสนุนการพฒันาความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานแก่พยาบาล รวมทั้งส่งเสริมใหศึ้กษาต่อ ประกอบกบัหอผูป่้วยตอ้ง
ด าเนินการพฒันางานใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหบ้รรลุตวัช้ีวดัท่ีฝ่ายการพยาบาลก าหนดไว ้คือ หน่วยงาน

X

X

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2744 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

ดีเด่นในโครงการติดดาว หวัหนา้หอผูป่้วยจึงตอ้งกระตุน้บุคลากรในหอผูป่้วยใหป้ระยกุตค์วามรู้มาใชใ้น
การพฒันางานใหมี้คุณภาพมากข้ึน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรทิพย ์พิมพส์มาน (2548)  

              1.4 การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยด้านการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะ
พฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (X  =3.55, SD =0.72) เน่ืองจากฝ่ายการพยาบาล (2556) 
ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ท่ี 3 ไดแ้ก่ พฒันาองคก์รพยาบาลใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้น
ยงัจดัท าโครงการติดดาวซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เป็นการยกยอ่ง และสร้างขวญัก าลงัใจ แก่ผูป้ฏิบติังานทุก
ระดบั ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 2) เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกนัเสริมสร้าง
บรรยากาศของการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพ่ิมศกัยภาพของทีมงานในการพฒันาคุณภาพ สนบัสนุนการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ฝ่ายการพยาบาลและงานการพยาบาลจึงกระตุน้ให้หอผูป่้วยสร้างสรรคผ์ลงานวิจยั และ
นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งเข้าประกวดในโครงการติดดาว   กลุ่มตัวอย่างจึงมีการรับรู้เร่ืองการริเร่ิม
สร้างสรรค์และการแข่งขนัในการพฒันางานให้ดีข้ึน สอดลอ้งกบัการศึกษาของปนดัดา ชวดบวั (2554) 
และศิริทรัพย ์อินทร์หลวงดี (2551) 

2. ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ประสิทธิผลของหอผูป่้วย
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ( = 3.91, SD = 0.53) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประสิทธิผลของหอผูป่้วย
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูง เพราะประสิทธิผลของหอผูป่้วยเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญถึงการประสบ
ความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายในการให้บริการท่ีมีคุณภาพของโรงพยาบาล (จุฑามาส  ดุลยพิชช ์
2552) เป็นภาพรวมของการบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ รวมทั้งเป็นมาตรฐาน
ภายนอกท่ีบ่งช้ีได้ว่าองค์กรพยาบาลและโรงพยาบาลมีความสามารถในการด าเนินการได้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย (แขวิมล ตนัจริยานนท์ 2548) ดงันั้นโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาลจึงมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั ทุก 6 เดือน  และน ามาใชใ้นการปรับปรุงการบริหาร
จดัการอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งวิลาวลัย ์ พนัธวงษ ์(2552) กาญจนา  อินนาจกัร (2551) 
และแขวิมล  ตนัจริยานนท ์(2548)  

               เม่ือพิจารณาการรับรู้ประสิทธิผลของหอผูป่้วยรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้นโดยดา้นความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X = 4.08, SD = 0.49) ดา้นความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพมีค่าเฉล่ียรองลงมา (X  =3.83, SD = 0.48) และดา้นความสามารถในการปรับตวัของหอผูป่้วยมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ( =3.81, SD = 0.61) ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                 2.1  ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( = 4.08, 
SD = 0.49) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง 
โดยความพึงพอใจต่อบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.17, SD = 0.56) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 
ความพึงพอใจต่อบริการมีค่าเฉล่ียรองลงมาใกลเ้คียงกนั (X = 4.05, SD = 0.81,  = 4.04, SD = 0.55 

X
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ตามล าดบั) และความพึงพอใจต่อผลลพัธ์จากบริการมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( = 4.02, SD = 0.52) เพราะความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัช้ีวดัส าคญัของฝ่ายการพยาบาลและโรงพยาบาล จึงมีการเกบ็ขอ้มลูเป็นประจ า
ทุก 6 เดือน และพบวา่ ผูป่้วยมีความพึงพอใจมากกวา่ร้อยละ 90 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนันาน 1-10 ปี (ร้อยละ 77.00) และใหบ้ริการโดยตรงต่อ
ผูใ้ชบ้ริการจึงรับรู้ไดถึ้งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขณะปฏิบติังานในหอผูป่้วย ประกอบกบัหอผูป่้วยน า 
ขอ้มลูท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ประทบัใจมาทบทวนและพฒันากระบวนการต่างๆ โดยการจดัสมัมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติั ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการยงัเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีสภาพยาบาล 
(พ.ศ.2551) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานเชิงผลลพัธ์ของบริการพยาบาล ระดบัมหาวิทยาลยั  ฝ่ายการพยาบาลจึง
ตอ้งด าเนิน การตามมาตรฐานดงักล่าว จนผูป่้วยเกิดความพึงพอใจ นอกจากนั้นโรงพยาบาลยงัพฒันา
สถานท่ีใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงามและปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บความ
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยท่ี์ทนัสมยัและพอเพียง ประกอบกบัฝ่ายการ
พยาบาลจดัอบรมเร่ืองพฤติกรรมบริการ 100%  และติดตามพฤติกรรมบริการของบุคลากร มีแนวทาง
ปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย ภายในหอผูป่้วยมีพยาบาลตน้แบบ (Role model) ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงในการดูแลบุคลากร
จบใหม่ รวมทั้งพฒันาระบบบริการพยาบาลใหมี้คุณภาพระดบัสากล  เกิดผลลพัธ์ท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิภาพร ลครวงศ ์(2547) และสมกมล สายทอง (2552)                              
                  2.2  ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยด้านความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพ อยูใ่นระดบัสูง
และมีค่าเฉล่ียรองลงมา ( = 4.83, SD = 0.48) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในงานรายดา้นทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยความพึงพอใจต่อลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.03, SD = 0.53) เน่ืองจากการ
พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลมนุษยโ์ดยการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 
ตอ้งไดรั้บการศึกษาหรือฝึกฝน มีค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีอิสระในการท างานและมีความยึดมัน่
ผกูพนัต่อวิชาชีพ (Chitty, 2001) และมีเอกสิทธ์ิ (Autonomy) ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายไดรั้บความเช่ือถือ 
วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในดา้นสุขภาพทั้งใน
ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยอาศยัความรู้เฉพาะทางการพยาบาลในการปฏิบติังาน (Ellis and 
Hartley, 2002) กลุ่มตวัอยา่งจึงมีความพึงพอใจต่อลกัษณะงานสูงสุด ประกอบกบัฝ่ายการพยาบาลมีการ
ก าหนดโครงสร้างองคก์ารและลกัษณะงานของบุคลากรแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมี
ระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนัเฉล่ีย 7.61 ปี จึงมีความเขา้ใจการบงัคบับญัชาและมีความสนิท
สนมกบัหวัหนา้หอผูป่้วย ส่งผลใหค้วามพึงพอใจต่อการบงัคบับญัชามีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัสอง  
( = 3.97, SD = 0.59) นอกจากนั้นหอผูป่้วยยงัมีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้หเ้พียงพอพร้อมใช ้จึงท าใหค้วามพึงพอใจต่อส่ิงแวดลอ้มในการท างานมีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็น
อนัดบัสาม ( = 3.95,    SD = 0.78) ฝ่ายการพยาบาลยงัจดัใหมี้การพฒันาบุคลากรดว้ยการส่งเสริมใหเ้ขา้
รับการอบรมและลาศึกษาต่อ รวมทั้งจดัท าบนัไดวิชาชีพไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหค้วามพึงพอใจต่อ
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ความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัส่ี ( = 3.74, SD = 0.70) แต่ความพึงพอใจต่อ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียต ่าสุดและอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.38, SD = 0.78) เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพยาบาลประจ าการปฏิบติังานในหอผูป่้วยซ่ึงมีภาระงานหนกั ผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนมากและมี
ความตอ้งการการดูแลซบัซอ้น จึงเกิดความไม่สมดุลระหวา่งค่าตอบแทนกบัภาระงาน แมว้า่จะมีเงินค่า
ล่วงเวลาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นค่าครองชีพในปัจจุบนัยงัสูงข้ึน จึงท าใหร้ายรับอาจไม่เพียงพอ ประกอบ
กบัสวสัดิการการรักษาพยาบาลของพนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐยงันอ้ยกวา่ขา้ราชการ ทั้งยงัขาดสวสัดิการ
ดา้นท่ีพกัท าใหเ้ดินทางมาท างานไม่สะดวก บางคร้ังอาจไม่ปลอดภยัจึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจต ่ากวา่ดา้น
อ่ืน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑามาส ดุลยพิชช ์(2552)    รุ่งวิลาวลัย ์พนัธวงษ ์(2552) บุษยรัตน ์วงศ์
วิริยะเวช (2554) ฐิติมา จ านงคเ์ลิศ (2550) และแขวิมล ตนัสจัานนท ์(2548)                       
                    2.3  ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยด้านความสามารถในการปรับตัวของหอผู้ป่วย     มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (  = 3.81, SD = 0.61) เน่ืองจากปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกบัมีความ
เจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นฝ่ายการพยาบาลยงัมีวิสัยทศัน์ การเป็น
องค์กรพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล หอผูป่้วยจึงตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ประกอบกบัการส่ือสารท าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวางมากข้ึน ให้
ความส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน และมีการต่ืนตวัเรียกร้องสิทธิตนเองมากยิ่งข้ึน หอผูป่้วยจึงตอ้งปรับการ
ด าเนินการใหท้นักบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร
และสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ดว้ยการวางแผนกลยุทธ์ของหอผูป่้วย และปรับกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีต้องการ  ปัจจุบันยงัมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององคก์าร (ลทัธิการ ศรีวะ
รมย ์และณรงคศ์กัด์ิ บุญเลิศ 2549) หอผูป่้วยจึงปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งวิลาวลัย ์พนัธวงษ ์(2552) และบุษยรัตน ์วงศว์ิริยะเวช (2554)  
             3  ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ผลการศึกษาพบวา่  
บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอ
ผูป่้วยโดยรวม (r = 0.742) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน    เน่ืองจาก
บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วยรายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของ
หอผูป่้วยโดยรวม (r = 0.673, 0.666, 0.637  และ 0.615 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เพราะบรรยากาศองคก์ารจะมีผลต่อความพึงพอใจในงานและการปฏิบติังานของบุคลากร ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร (Booyen, 1993) โดยเฉพาะบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้อยู่
เสมอ จะส่งผลใหบุ้คลากรมีการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สามารถปรับตวัทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
อยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันาและเจริญเติบโต ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการและสงัคม 
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บรรยากาศการเรียนรู้จึงมีความส าคญัต่อประสิทธิผลขององคก์าร เห็นไดจ้ากบรรยากาศการเรียนรู้ของหอ
ผูป่้วยโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยรายดา้นทุกดา้น โดย
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยดา้นความสามารถในการปรับตวัมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สูงท่ีสุด (r = 0.745) เน่ืองจากบรรยากาศการเรียนรู้จะท าใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นเห็นความส าคญั
ของการเรียนรู้ จึงคน้ควา้หาความรู้อยา่งสม ่าเสมอทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและสามารถปรับตวั
ได ้ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยดา้นความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพและดา้นความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์รองลงมา (r = 0.635 และ 0.681 ตามล าดบั) เน่ืองจาก
บรรยากาศการเรียนรู้จะท าใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถและทกัษะการใหบ้ริการ สามารถปฏิบติังาน
ไดดี้มีคุณภาพเกิดความพึงพอใจในงาน ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการพยาบาลท่ีมีคุณภาพเกิดความความพึงพอใจ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฐิติมา จ านงคเ์ลิศ (2550)   
 
ข้อเสนอแนะ 
              1.  ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ ผลการวิจยัพบวา่ บรรยากาศการเรียนรู้ของหอผูป่้วย
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยโดยรวม 
ดงันั้นผูบ้ริหารควรพฒันาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้ง 4 ดา้น โดยเฉพาะการริเร่ิมส่ิง
ใหม่ๆ และการแข่งขนัท่ีจะพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่าสุด โดยส่งเสริมใหพ้ยาบาลวิชาชีพ
แข่งขนักนัพฒันาผลการปฏิบติังานใหมี้ความกา้วหนา้เน่ืองจากยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยการใหร้างวลัและ
ยกยอ่งชมเชยผูมี้ความคิดริเร่ิม สร้างนวตักรรมใหม่ๆ และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งกระตุน้ให้
น ามาใชใ้นการปฏิบติังาน นอกจากนั้นควรปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน
และปริมาณงานท่ีท า สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสุขสบาย ปรับระบบการพิจารณาความดีความชอบใน
การเล่ือนขั้นเงินเดือนใหมี้ความเหมาะสม และจดัระบบการจดัการดา้นสวัสดิการรักาษพยาบาลใหมี้ความ
เหมาะสมเน่ืองจากมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  
              2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของหอผูป่้วย เช่น ความสามารถ ทกัษะ แรงจูงใจ ของพยาบาลวิชาชีพและหวัหนา้หอผูป่้วย ภาวะผูน้ าแบบ
ผูใ้หบ้ริการของหวัหนา้หอผูป่้วย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย วฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรค ์และศึกษาอ านาจการท านายของตวัแปรดงักล่าวต่อประสิทธิผลขององคก์าร โดยใชส้ถิติ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ รวมทั้งน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาประสิทธิผลของหอผูป่้วยใหดี้ข้ึนและการศึกษาคร้ัง
น้ีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพซ่ึงอาจจะมีความคลาดเคล่ือนได ้ ในการศึกษา
คร้ังต่อไปจึงควรวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 
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บทคดัย่อ 

โครงงานพิเศษน้ีศึกษาผลของอตัราส่วนของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการ

เตรียมฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์โดยวิธีดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (DC Reactive Magnetron 

Sputtering) ท่ีส่งผลต่อสีฟิล์ม อตัราการเคลือบ และอตัราการกดักร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์

(NaCl) เพ่ือน าไปประยุกต์เคลือบบนผิวของเคร่ืองประดบัเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม ฟิลม์ถูกเคลือบลงบน

ฐานรองรับท่ีเป็นซิลิกอน (Si) อตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวม (Nitrogen Partial Pressure) 

ท่ีใชคื้อ 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% ตามล าดบัจากการวิเคราะห์การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์พบว่าฟิลม์

บางแสดงระนาบท่ีโดดเด่น (Preferred Orientation) คือ ระนาบ (111) และ (200) จากการศึกษาลกัษณะ

ของพ้ืนผิวดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม พบว่าเม่ืออตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมมากข้ึน ลกัษณะ

พ้ืนผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์จะมีความเรียบมากข้ึน แต่จะส่งผลถึงอตัราการเคลือบท่ีลดลง

นอกจากน้ี ฟิลม์บางจะเปล่ียนจากสีทอง-เหลืองเป็น สีทอง-แดง และสามารถทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้

เม่ืออตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน จากผลการทดลองพบว่าอตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนท่ี

เหมาะสมส าหรับน ามาประยกุตเ์คลือบเพ่ือความสวยงามคือ 20% 

 

ค าส าคัญ :ไทเทเนียมไนไตรด,์ ดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง, สีและการกดักร่อน 
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Abstract 

This special project studied the result of Ar:N ratio in the process of 

preparing a thin film of TiN deposited by DC reactive magnetron sputtering effect on 

color of film, deposition rate and the rate of corrosion in sodium chloride (NaCl) 

which was applied as coating for decorations. The film was coated on Si substrate. 

The ratio of nitrogen per total pressure (Nitrogen Partial Pressure) is 10%, 20%, 30%, 

40% and 50% respectively. The analysis by measuring their X-ray diffraction thin 

film showed the (111) and (200) preferred orientation. Characterization of the surface 

measured by atomic force microscopy found that when the ratio of nitrogen increased, 

surface of TiN thin film was smoother but effect on deposition rate was decreased. In 

addition, the color of TiN thin film changed from golden-yellow to gold – red and 

became more resistant to corrosion when the ratio of nitrogen increased. Therefore, 

the ratio of nitrogen suitable for coatings applied for decoration is 20 % 

 

Key word:Titanium Nitride, DC reactive magnetron sputtering, color and corrosion 

 

บทน า 

การปรับปรุงเชิงผิวของวสัดุแนวทางหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมและ

นกัวิจยัคือการเคลือบแขง็ (Hard coating) และการเคลือบเพ่ือสวยงาม (decorative coating) การเคลือบสาร

ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการในลกัษณะของฟิลม์บางดว้ยการเคลือบในสุญญากาศ  (Vacuum coating) 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดว้ยเทคนิคการเคลือบฟิลม์บางดว้ยกระบวนการทางฟิสิกส์ (Physical vapor deposition 

process, PVD) ซ่ึงมีหลายวิธี เช่น วิธีระเหยสาร (Thermal process, Arc vapor deposition) และวิธีสปัตเตอ

ริง(Sputtering) โดยวิธีการเคลือบแบบสปัตเตอริงนั้นอาศยัการท าให้อะตอมสารเคลือบหลุดออกจากผิว

สารเคลือบดว้ยการถ่ายเทโมเมนตมัแลว้ฟุ้ งกระจายเขา้จบัและยึดติดกบัผิววสัดุรองรับ ไม่ท าใหว้สัดุเสีย

รูปทรงหรือเสียความแข็งแรงเน่ืองจากสามารถเคลือบท่ีอุณหภูมิต ่า ไม่ท าใหส่้วนคมหรือขนาดของวสัดุ

ผิดไป เพราะการเคลือบหนาเพียง 2-3 µm การเคลือบซ่ึงเตรียมในสภาวะสุญญากาศ ดงันั้นจึงให้การยึด

เกาะท่ีดีมากระหว่างสารเคลือบกบัวสัดุรองรับ และการเคลือบโดยวิธีสปัตเตอริงไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะใด 

ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ไทเทเนียมไนไตรด์ เป็นสารประกอบเซรามิกท่ีมีความเสถียรทางเคมีสูง ทนอุณหภูมิสูง 

สมัประสิทธ์ิความเสียดทานต ่า มีความแขง็สูง[1] จึงนิยมใชเ้ป็นชั้นเคลือบป้องกนั ส าหรับในอุตสาหกรรม

การตัดเจาะแบบแห้งและข้ึนรูป ท่ีใช้ความเร็วในการตัดสูงเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและยืดอายุใช้งาน 

นอกจากน้ียงัมีการน าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์มาใชใ้นงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย ท่ีส าคญัฟิลม์
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บางไทเทเนียมไนไตรดย์งัมีสีทองท่ีสวยงาม[2]  จึงเหมาะส าหรับน าไปใชเ้คลือบช้ินงานท่ีตอ้งการหรือ

เนน้ความสวยงาม เช่น เขม็กลดั ต่างหู นาฬิกากรอบแวน่ตา เป็นตน้ ท าใหไ้ดช้ิ้นงานสีทองสวยงามท่ีคงทน

ไม่เกิดรอยขีดข่วนไดง่้าย 

Ph. Roquiny[2] เคลือบฟิลม์บางดว้ยวิธีดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงท่ีอุหภูมิของวสัดุ

รองรับต ่ากวา่ 100 oC โดยเปล่ียนอตัราส่วนของแก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจนท่ีค่าต่างๆ ผลการทดลอง

ท่ีไดฟิ้ลม์บางจะมีสีเงินของไทเทเนียมเม่ือปริมาณของแก๊สไนโตรเจนต ่าๆ และเม่ือเพ่ิมปริมาณของแก๊ส

ไนโตรเจนฟิลม์บางท่ีไดมี้สีเหลืองทอง และฟิลม์บางเป็นสีน ้าตาลแดงเม่ือปริมาณของแก๊สไนโตรเจนสูงๆ

โดยใชท้ฤษฏีของ Lorentz-Drude อธิบายลกัษณะสีของฟิลม์บางท่ีเปล่ียนแปลง 

Li-JianMeng[4] เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์โดยใช้วิธีดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอน

สปัตเตอริงลงบนกระจกสไลด์ ศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณของแก๊สไนโตรเจนท่ีมีอิทธิพลต่อ

โครงสร้างผลึก คุณสมบติัทางไฟฟ้าและทางแสง ระนาบของฟิลม์บางท่ีพบในโครงสร้างผลึกคือ (111) 

และความเขม้ขน้จะสูงขน้เม่ือปริมาณของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน 

Duh, Doong[5] พบว่าอตัราส่วนของแก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจนมีอิทธิพลความเป็น

ระนาบและโครงสร้างผลึกของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์โดยท่ีอตัราการเคลือบจะเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณ

ของแก๊สไนโตรเจนลดลง ผลการวิเคราะห์ดว้ย XRD แสดงใหเ้ห็นว่าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดเ์กิดเม่ือ

มีอตัราส่วนของแก๊สอาร์กอนต่อไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 90/10 ถึง 70/30 และท่ีอตัราส่วน 95/5, 60/40 ไม่พบ

ความเป็นระนาบและโครงสร้างผลึกของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์

L.Combadiere[3] ไดศึ้กษาอิทธิพลของอุณหภูมิของวสัดุรองรับ ท่ีมีผลต่อโครางสร้างผลึก

และลษัณะของพ้ืนผิวฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์ โดยเคลือบดว้ยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริง พบว่าท่ี

ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนคงท่ี โครงสร้างของฟิล์มบางจะแปรตามอุณหภูมิเม่ือวิเคราะห์ดว้ย   XRD  

ฟิลม์บางมีแนวโนม้ท่ีมีความหนาแน่นและความเป็นระนาบท่ี (311), (111) และ (200) ท่ีอุณหภูมิของวสัดุ

รองรับสูงกว่า 300 oC ซ่ึงฟิล์มบางมีโครงสร้างผลึกของ TiN ในทางตรงกนัขา้มเม่ืออุณหภูมิของวสัดุ

รองรับต ่ากวา่ 300 oC ท าใหโ้ครงสร้างผลึกของฟิลม์บางมีอตัราส่วนของ N/Ti จะมากกว่า ซ่ึงท าใหอ้ะตอม

ของไนโตรเจนเกิดหลุดออก (desorption) จากฟิลม์บางในการเคลือบ 
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จากบทความวิจยัน้ีกล่าวถึงผลการศึกษาเทคนิคและกระบวนการเคลือบฟิลม์บางไทเทเนียม

ไนไตรด ์ตลอดจนคุณสมบติับางประการของฟิลม์บางท่ีเคลือบได ้ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การศึกษาคุณสมบติัการกดั

กร่อนของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาการน าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์มาเคลือบเคร่ืองประดบั โดยจะ

ศึกษาอตัราส่วนของแก๊สในการเคลือบท่ีมีผลต่อสี อตัราการเคลือบ และการกัดกร่อนในสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ท่ีมีความเขม้ข้น 0.1% โดยมวลของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์ เพ่ือน าไปประยุกต์

เคลือบบนผิวของเคร่ืองประดบัเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาอตัราส่วนของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนในการเคลือบฟิลม์บางไทเทเนียมไน

ไตรด ์ท่ีมีผลต่อสี อตัราการเคลือบ และการกดักร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรดท่ี์มีความเขม้ข้น 0.1% 

โดยมวลของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์เพ่ือน าไปประยกุตเ์คลือบบนผิวของเคร่ืองประดบัเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงาม 

 

อปุกรณ์และวธิีการวจิยั 

ฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดใ์นงานวิจยัน้ีถูกเคลือบในระบบสุญญากาศดว้ยเทคนิควิธีรีแอค

ทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงโดยใชเ้ป้าไทเทเนียม (99.99%) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 น้ิว แก๊สอาร์กอน 

(99.999%) เป็นแก๊สท าปฏิกิริยา และแก๊สไนโตรเจน (99.999%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สร้างภาวะ

สุญญากาศโดยลดความดนัในหอ้งเคลือบดว้ยเคร่ืองสูบแบบแพร่ไอ (Oil sealed rotary vacuum pump) ใช้

มาตรวดัความดนัของ PFEIFFER และแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ Pinnacle 

กระบวนการขั้นตอนการเคลือบเร่ิมจากน าวสัดุรองรับท่ีเป็นซิลิกอนขนาด 3x3 เซนติเมตร ท่ี

ผา่นการท าความสะอาดดว้ยกระบวนการเคมีโดยใชก้รดซลัฟิวริว (H2SO4) ผสมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

(H2O2) เพ่ือก าจดัส่ิงเจือปนจ าพวกสารประกอบอนินทรียแ์ลว้เอาเขา้หอ้งเคลือบสุญญากาศวางวสัดุรองรับ

บนฐานรองรับท่ีติดตั้งตวัท าความร้อนโดยใชห้ลอดฮาโลเจน (Halogen lamp) เพ่ือใหค้วามร้อนกบัวสัดุ

รองรับก่อนการสปัตเตอริง เม่ือน าวสัดุรองรับติดตั้งในห้องเคลือบสุญญากาศแลว้ลดความดนัในห้อง

เคลือบสร้างภาวะสุญญากาศให้ไดค้วามดันพ้ืนเท่ากับ 2.0x10-5 มิลลิบาร์ ปล่อยแก๊สอาร์กอนเขา้ห้อง
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เคลือบท่ีความดนั 4.0x10-3 มิลลิบาร์ เพ่ือท าความสะอาดภายในหอ้งเคลือบแลว้ลดความดนัลงเท่าความดนั

พ้ืน ให้ความร้อนแก่วสัดุรองรับท่ีอุณหภูมิ 350 oC เป็นเวลา 45 นาที แลว้ควบคุมอตัราส่วนของแก๊ส

ไนโตรเจนกบัแก๊สอาร์กอนท่ีความดนัรวม4.0x10-3 มิลลิบาร์ ในอตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจน คือ 10%, 

20%, 30%, 40% และ 50% ของความดนัรวมสปัตเตอริงท่ีก าลงัไฟฟ้า 300 วตัต ์โดยใชเ้วลาในการเคลือบ

60 นาที  

ฟิล์มบางท่ีเคลือบได้น าไปศึกษาโครงสร้างของผลึก อตัราการเคลือบ สภาพพ้ืนผิว ด้วย

เทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) โดยใช ้Cu-Kα (  = 1.54056 องัสตรอม), 

กลอ้งจุลทรรศนแ์รงอะตอม (Atomic force microscopy, AFM) ใชโ้หมดการวดั Non-contact Mode, กลอ้ง

จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) และการกดักร่อนดว้ยเคร่ือง

โพเทนซิโอสแตท (Potentiostat Analyzer) ซ่ึงใชห้ลกัการทางไฟฟ้าเคมี 

 

ผลการวจิยั 

ในงานวิจัยได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ และศึกษาผลของอตัราส่วนของแก๊ส

อาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนในการเคลือบฟิลม์บางท่ีมีผลต่อสี อตัราการเคลือบ และการกดักร่อนของฟิลม์

บาง โดยมีอตัราส่วนความดนัแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมเท่ากบั 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% 

ตามล าดบั โดยท่ีสญัลกัษณ์ N แทนปริมาณของแก๊สไนโตรเจน จากผลการศึกษาพบว่าเม่ือปริมาณสัดส่วน

ของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน สีของฟิลม์บางจะเปล่ียนจากสีในโทนอ่อน (เหลือง, ทอง) จนมีสีในโทนเขม้

(น ้าตาล, ทอง, แดง) แสดงดงัรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1 สีของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดท่ี์เคลือบบนซิลิกอนเม่ือมีปริมาณแก๊สไนโตรเจนต่างๆ 

 

 

N10 N20 N30 N40 N50 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2756 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ลกัษณะสีของฟิลม์บางท่ีเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายไดจ้ากทฤษฏีของ Lorentz-Drude โดย

ทฤษฏีน้ีพบวา่ความถ่ีพลาสมา (Plasma Frequency;   ) มีค่าเป็น[2] 

   √
   

    
     (1) 

 

โดยท่ี       คือ ความถ่ีพลาสมา 

n คือ ความหนาแน่นของอิเลก็ตรอนในโลหะ 

e คือความจุไฟฟ้าของอิเลก็ตรอน 

m*  คือ มวลประสิทธิผลของอิเลก็ตรอน 

   คือ สภาพยอมของสูญญากาศ (Permittivity of free space) 

จากสมการ (1) จะเห็นได้ว่า Plasma Frequency (  ) ข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของ

อิเลก็ตรอนในโลหะ (n) ดงันั้นเม่ือปริมาณของแก๊สไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงเพ่ิมข้ึนท าใหส้ัดส่วน

ของแก๊สอาร์กอนลดลงซ่ึงเป็นแก๊สไวปฏิกิริยา จะท าให้ปริมาณอะตอมของโลหะไทเทเนียมมีจ านวน

ลดลง ความหนาแน่นของอิเลก็ตรอนในโลหะก็ลดลงดว้ย ซ่ึงความถ่ีพลาสมาของฟิลม์บางไทเทเนียมไน

ไตรดท่ี์ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนนอ้ย (  =3.58x 1015 s-1) จะใกลเ้คียงกบัความถ่ีของแสงสีเหลือง (ท่ี

ความยาวคล่ืน 525 nm =3.59x1015 s-1) จึงท าใหฟิ้ลม์บางท่ีไดมี้สีทองออกเหลือง และเม่ือเพ่ิมปริมาณของ

แก๊สไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงค่าความถ่ีพลาสมา (  =2.689 x 1015 s-1) จะใกลเ้คียงกบัความถ่ีของ

แสงสีแดง (ท่ีความยาวคล่ืน 700 nm = 2.693 x1015 s-1) จึงท าใหฟิ้ลม์บางท่ีไดมี้สีทองออกแดง  

 

รูปท่ี 2 ภาพตดัขวางและลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์เม่ือปริมาณแก๊สไนโตรเจน 20% 

(a) (b) 
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เม่ือน าฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์วิเคราะห์ภาพตดัขวางดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ชนิดส่องกราด(SEM)พบว่าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดมี์ความหนาเท่ากบั 1.238 µm, 0.967 µm, 0.750 

µm, 0.516 µm และ 0.490 µm ส าหรับฟิลม์ N10, N20, N30, N40 และ N50 ตามล าดบั (ดงัรูปท่ี 2(a)) ซ่ึง

สามารถค านวณหาอตัราการเคลือบ (Deposition rate) แสดงดงัตารางท่ี 1 จะสังเกตเห็นไดว้่า เม่ือปริมาณ

ของแก๊สไนโตรเจนท่ีใช้ในการสปัตเตอริงเพ่ิมข้ึน ความหนาของฟิล์มบางจะลดลง ทั้งน้ีเพราะว่าเม่ือ

ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนมากข้ึนจะส่งผลให้ปริมาณของแก๊สอาร์กอนลดลง ท าให้ไอออนของแก๊ส

อาร์กอนท่ีเขา้ไปชนกบัเป้าโลหะไทเทเนียมมีจ านวนนอ้ยลง และอะตอมของโลหะไทเทเนียมท่ีรวมตวักบั

แก๊สไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงจะนอ้ยลงไปดว้ยท าใหอ้ตัราการเคลือบลดลงดงัรูปท่ี 3 ซ่ึงท าใหฟิ้ลม์

ไทเทเนียมไนไตรดท่ี์ไดบ้างลง 
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รูปท่ี 3 อตัราการเคลือบของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดต่์ออตัราส่วนของแก๊สไนไตรเจน 

 

รูปท่ี 2(b) การวดัพ้ืนผิวของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดด์ว้ยเทคนิคการวดักลอ้งจุลทรรศน์

แรงอะตอม (AFM) ในโหมดการวดัแบบ Non-contact เม่ือปริมาณสัดส่วนของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน 

ลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดจ์ะเรียบข้ึน สังเกตไดจ้ากค่า Roughness root mean square 

(ในตารางท่ี 1) ท่ีลดลง ซ่ึงอธิบายไดโ้ดย เม่ือปริมาณสัดส่วนของแก๊สไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงมาก

ข้ึน จ านวนไอออนของแก๊สอาร์กอนท่ีชนกบัเป้าโลหะไทเทเนียมจะมีจ านวนลดลง ส่งผลใหอ้นุภาคของ

ไทเทเนียมไนไตรดมี์เวลามากพอท่ีจะแพร่ไปตามผิวของวสัดุรองรับ ฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดท่ี์เคลือบ

จึงมีความเรียบมากข้ึน 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการเคลือบฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์

Nitrogen (N) 
Power 300 W Thickness 

(µm) 
Deposition rate 

(µm/min) 
Roughness; 

Rq (nm) Volt (V) Current (A) 

N10 326.20 0.94 1.238 0.021 239.938 

N20 332.67 0.92 0.962 0.016 222.101 

N30 345.67 0.89 0.750 0.013 198.605 

N40 359.17 0.85 0.516 8.6x10-3 172.724 

N50 370.83 0.83 0.490 8.2 x10-3 171.188 
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รูปท่ี 4 ลกัษณะโครงสร้างของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์เม่ือปริมาณไนโตรเจน 20% 

 

น าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดไ์ปท าการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบน

ของรังสีเอกซ์ (XRD) เม่ือพิจารณาการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์ท่ีไดจ้ากการ

เคลือบ ระนาบของโครงสร้างผลึกท่ีพบ คือ (111), (200) และ (220) ตรงกบัมุม    เท่ากบั 36.6o, 42.59o 

และ 61.86o ตามล าดบั โดยเทียบกบัฐานขอ้มูล PDF381420 สามารถยืนยนัไดว้่าโครงสร้างผลึกของฟิลม์

บางท่ีเคลือบไดน้ั้นเป็นฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดแ์สดงดงัรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 5 ผลการวดัการกดักร่อนของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์ 

 

รูปท่ี 5 แสดงผลของการวดัการกดักร่อนของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดท่ี์เคลือบดว้ยวิธีการ
ดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง จากผลการวดัพบว่า ในช่วงแรกค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าลดลง เม่ือเพ่ิม
ความต่างศกัยจ์นกระทัง่ถึงค่าความต่างศกัยท่ี์เกิดการกดักร่อน (Ecorr) 

จากนั้นในช่วงท่ีสอง พบว่าค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือความต่างศกัยเ์พ่ิมข้ึน ดงัรูปท่ี 5 
เม่ือพิจารณาท่ีต าแหน่งความต่างศกัยท่ี์ท าใหค่้ากระแสต ่าท่ีสุด (Ecorr) พบว่าฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดท่ี์
เคลือบดว้ยความดนัแก๊สไนโตรเจนท่ีแตกต่างกนัให้ค่า Ecorrใกลเ้คียงกนัในช่วง -0.4 ถึง -0.5 โวลต์ซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้่า เม่ือปริมาณอตัราส่วนความดนัแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมมากข้ึน อตัราการกดักร่อนมี
แนวโน้มลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของฟิล์มท่ีมีอตัราส่วนของโลหะ (Ti) และไนโตรเจนท่ี
เปล่ียนแปลงไป เม่ือปริมาณของไนโตรเจนในฟิลม์บางมากข้ึนจะท าให้ฟิล์มมีความทนทานต่อการกดั
กร่อนมากข้ึน 

หากพิจารณาค่าของกระแสไฟฟ้าท่ีความต่างศกัยมี์ค่าเป็นบวก ท่ีความดนัแก๊สไนโตรเจน 
10% (N10) จะมีกระแสไฟฟ้าสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า N10 จะถูกกดักร่อนไดดี้ เน่ืองจากมีความเป็น
โลหะสูงสามารถใหอิ้เลก็ตรอนไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ N20, N30,  N40 และ N50 ตามล าดบั ซ่ึง N50 จะ
สามารถทนการกดักร่อนไดดี้ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2ค่า Polarization resistance ของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด ์

ตวัอย่าง Polarization  resistance (kΩ) 

N10 36.8980 

N20 171.430 

N30 162.100 

N40 243.920 

N50 245.060 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า เม่ือค่าปริมาณแก๊สไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงเพ่ิมข้ึน ค่า 
Polarization resistance เพ่ิมข้ึนดว้ย 

โดยปกติการพิจารณาการกดักร่อนสามารถพิจารณาได ้2 กรณี คือ พิจารณาจากความต่างศกัย์
ท่ีท าใหก้ระแสมีค่าต ่าสุด (Ecorr) ถา้ Ecorrมีค่านอ้ย (ติดลบมาก) แสดงว่าฟิลม์มีความเป็นแคโทดหรือมีการ
สูญเสียอิเล็กตรอนไดง่้าย ดงันั้นฟิลม์จะมีอตัราการกดักร่อนสูง(ทนทานต่อการกดักร่อนไดน้้อย) และ
สามารถพิจารณาจากค่าความตา้นทาน เม่ือความตา้นทานของฟิลม์เพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลถึงความตา้นทานใน
การกดักร่อนมากข้ึน กระแสไฟฟ้าจะลดลง ดงันั้นฟิลม์จะมีอตัราการกดักร่อนต ่า (ทนทานต่อการกดักร่อน
ไดดี้ข้ึน) 

 

สรุปผลการวจิยั 

ฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรดใ์นงานวิจยัน้ีท่ีเคลือบโดยวิธีดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ

งบนแผ่นซิลิกอน เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนในการเคลือบฟิล์มบาง

ไทเทเนียมไนไตรด์ พบว่าปริมาณสัดส่วนของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน สีของฟิลม์บางจะเปล่ียนจากสีใน

โทนอ่อน (เหลือง, ทอง) จนมีสีในโทนเขม้ (น ้ าตาล, ทอง, แดง) ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนท่ีใชใ้นการ

สปัตเตอริงเพ่ิมข้ึน อตัราการเคลือบของฟิลม์บางจะลดลงและลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บางไทเทเนียมไน

ไตรดจึ์งมีความเรียบมากข้ึน ซ่ึงโครงสร้างผลึกของฟิลม์บางท่ีเคลือบไดน้ั้นมีระนาบของโครงสร้างผลึก

ตรงกบัฐานขอ้มูลของฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์แสดงระนาบท่ีโดดเด่นคือ ระนาบ (111) และ (200) 
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การพิจารณาการกดักร่อนท่ีปริมาณของแก๊สไนโตรเจน 10% จะถูกกดักร่อนไดดี้ เน่ืองจากมีความเป็น

โลหะสูงสามารถใหอิ้เลก็ตรอนไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ 20%, 30%, 40% และ 50% ตามล าดบั ซ่ึงท่ีปริมาณ

ของแก๊สไนโตรเจน 50% จะสามารถทนการกดักร่อนไดดี้ท่ีสุดและสามารถทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้

เม่ืออตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน จากผลการทดลองพบว่าอตัราส่วนของแก๊สไนโตรเจนท่ี

เหมาะสมส าหรับน ามาประยุกตเ์คลือบเพ่ือความสวยงามคือ 20% เน่ืองจากมีอตัราการเคลือบท่ีเหมาะสม 

อัตราการกัดกร่อนท่ีต ่ าสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี ซ่ึงสามารถยืนอายุการใช้งานของ

เคร่ืองประดบั และสีของฟิลม์บางมีสีเหลืองทองสวยงาม 

 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางของงานวิจยัต่อไปในการเคลือบฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์ควรใหมี้ความหนาของ

ฟิลม์บางเท่ากนัและเคลือบฟิลม์บางลงบนวตัถุท่ีใชท้ าเคร่ืองประดบั 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาหาอตัราส่วนความสูงตวัฟันต่อความยาวของรากฟันและการปิดของปลายรากฟัน

ในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองในกลุ่มตวัอยา่งคนไทย อาย ุ10 ปี 15 ปี และอาย ุ18 

ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ดว้ยภาพถ่ายรังสีแพโนรามา ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนท่ีคาํนวนไดใ้นฟัน

กรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองในเพศชาย กลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.348 ± 0.903 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.545 

± 0.084 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.515 ± 0.062 ในเพศหญิง กลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.137 ± 0.513 

กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.550 ± 0.072 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.508 ± 0.06   ส่วนอตัราส่วนท่ี

คาํนวนไดใ้นฟันกรามซ่ีท่ีสองในเพศชาย กลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.977 ± 1.267 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่า

เท่ากบั 0.703 ± 0.132 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.621 ± 0.066 ในเพศหญิงกลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 

1.576 ± 0.749 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.709 ± 0.108 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.649 ± 0.095 และ

จากการศึกษาการปิดของปลายรากฟันอายตุั้งแต่ 10 ปีถึง 15 ปีและ 18 ปี พบว่า ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง

จะเร่ิมปิดท่ีอาย ุ14 ปี เพศชาย ( 51.6%) เพศหญิง (41.7%)ในฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองปลายรากฟันจะเร่ิมปิดท่ี

อาย ุ15 ปี เพศชาย ( 33.3%) เพศหญิง (50.7%) และพบปลายรากฟันเร่ิมปิดสมบูรณ์ทั้งสองซ่ีท่ีอาย1ุ5 ปี 

เพศชาย ( 33.3%) เพศหญิง (50.7%)  เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดส้ามารถแยกกลุ่มอาย ุ10 
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ปี ออกจากกลุ่มอาย ุ15 ปีและ 18 ปีไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ 100 เปอร์เซน แต่การนาํค่าอตัราส่วนไปใชแ้ยกกลุ่ม

อาย ุ15 ปีออกจากกลุ่มอาย ุ18 ปีสามารถแยกไดบ้างส่วน และเม่ือนาํค่าอตัราส่วนมาพิจารณาร่วมกบัเกณฑ์

การปิดของปลายรากฟัน (โดยให้ กลุ่มอาย ุ15 ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองยงัไม่ปิดสมบูรณ์ 

และปลายรากฟันกรามซ่ีที่สองปิดสมบูรณ์ ส่วนในกลุ่มอายุ 18 ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สอง

และฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองปิดสมบูรณ์) สามารถนาํไปใชแ้ยกกลุ่มอาย ุ15 ปี ออกจาก 18 ปีไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ

มากข้ึน โดยกลุ่มอาย ุ15 ปีมีความถูกตอ้งเพิ่มข้ึนจาก 20% เป็น 75% และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีความถูกตอ้ง

เพิ่มข้ึนจาก 45% เป็น 95%  ดงันั้น ค่าอตัราส่วนตวัฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ี

สองและรวมถึงการปิดของปลายรากฟันสามารถนํามาใช้พิจารณา เพื ่อแยกกลุ่มอายุ และเป็นขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาเกณฑก์ารรับผดิทางกฏหมายของเดก็และเยาวชนได ้

 

คาํสําคญั : ภาพถ่ายรังสีแพโนรามา, ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง, ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง, การปิดของปลายราก

ฟัน 

 

Abstract 

This study is to determine crown-root ratio and closed apexes in the lower 
second premolar and the lower second molar in the samples of Thai people aged 10 
years, 15 years, and 18 years, both male and female, on panoramic radiography. The 
study result revealed that the crown-root ratio in the lower second premolar in the 
male samples aged 10 years is 1.348 ± 0.903, the one of those aged 15 years is 0.545 
± 0.084, and the one of those aged 18 years is 0.515 ± 0.062. For the female samples, 
the one of those aged 10 years is 1.137 ± 0.513, the one of those aged 15 years is 
0.550 ± 0.072, and the one of those aged 18 years is 0.508 ± 0.06. For the crown-root 
ratio in the lower second molar, it was found that the one of those aged 10 years is 
1.977 ± 1.267, the one of those aged 15 years is 0.703 ± 0.132, and the one of those 
aged 18 years is 0.621 ± 0.066. For the female samples, the one of those aged 10 
years is 1.576 ± 0.749, the one of those aged 15 years is 0.709 ± 0.108, and the one of 
those aged 18 years is 0.649 ± 0.095. And from study on the closed apexes of the 
samples aged 10 years to 15 years and 18 years, the root of the lower second premolar 
commenced to close at age of 14 years, 51.6% in male samples and 41.7% in female 
samples. And the root of the lower second molar commenced to close at age of 15 
years, 33.3% in male samples and 50.7% in female samples. And the closed apexes  
commenced to be completed for both molar and premolar at age of 15 years, 33.3% in 
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male samples and 50.7% in female samples. Upon comparison among the crown-root 
ratio, it was found that the crown-root ratio of those can be  use classify for aged 10 
years separate from  15, 18 years and has an accurate 100% In the other hand crown-
root ratio able to classify for aged 15 years apart to 18 years not totally. Therefore this 
study make sure to consider by using crown-root ratio and  closed apexes able to 
separate more accuracy aged 15 years apart from 18 years and including 15 years 
which have percentage rise up from 20% to be 75% and 18 years has an accurate from 
45% to be 95% Therefore crown-root ratio and closed apexes in the lower second 
premolar and the lower second molar able to consider to separate aged group and to 
be data base information for aged criteria in Thai legal.      

 

Keywords: panoramic radiography, lower second premolar, lower second molar, 
Closed Apexes 

 

บทนํา 

ฟัน ถูกนํามาใช้ในการประเมินอายุและพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  เนื่องจากฟันมีลําดับ

พฒันาการ การข้ึนตามช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั จึงสามารถนาํมาใชป้ระมาณอายขุองเด็กจนถึงช่วงวยัรุ่นได้

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยเฉพาะตั้ งแต่ช่วงอายุ  6  เดือน ถึง 10 ขวบ (1) การพิจารณา

พฒันาการของฟันสามารถดูไดจ้ากภาพถ่ายรังสีประกอบเพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง แม่นยาํมากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึง

วิธีการน้ีมีประโยชน์ในการประยกุตใ์ชใ้นงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีท่ีตอ้งการพิสูจน์หาอายุท่ี

แทจ้ริงของบุคคลที่ไม่มีเอกสาร บุคคลไม่ทราบอายุที่แท้จริงของตนเอง บุคคลไม่พบประวติั บุคคล

ลกัลอบเขา้เมือง รวมถึงความตอ้งการในการประเมินอายขุองเหยือ่ดว้ยฟัน เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีประเทศไทย

เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีปัญหาเร่ืองการลกัลอบเขา้เมืองและการคา้มนุษยท่ี์ผดิกฎหมาย  

อาชญากรรมขา้มชาติอาศยัประเทศไทยเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์จากการคา้เด็กและสตรี 

จึงทาํใหป้ระเทศไทยอยูใ่นสถานะประเทศตน้ทาง(2) คือ เป็นประเทศท่ีมีการส่งเด็กและสตรีไปคา้ประเวณี

และใชแ้รงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ ดงันั้น หากบุคคลเหล่าน้ีถูกจบักุมและดาํเนินคดีตามกฎหมาย

ของประเทศปลายทาง โดยที่ไม่มีเอกสารยืนยนัเอกลกัษณ์บุคคล จึงเป็นเร่ืองยากที่จะไดรั้บสิทธิในการ

ดูแล คุม้ครองสวสัดิภาพตามกฎหมาย ซ่ึงเกณฑใ์นการรับผิดทางกฎหมายของผูก้ระทาํความผิด แตกต่าง

กนั ในกรณีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิด จะมีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กเพื่อดาํเนินการคุม้ครอง
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สวสัดิภาพเด็กไวเ้ป็นการเฉพาะท่ีต่างจากผูใ้หญ่ โดยศาลอาจจะไม่ลงโทษเด็ก หรืออาจลงโทษนอ้ยกว่าท่ี

กฎหมายกาํหนด หรืออาจจะใชม้าตราการอ่ืนแทนการลงโทษก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรับผิดชอบและช่วง

อายขุองผูก้ระทาํผดิตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ(3)  

  -  โดยเดก็อายไุม่เกิน 10 ปี กระทาํความผดิ เดก็นั้นไม่ตอ้งรับโทษ 

  -  เด็กอายเุกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทาํความผิดไม่ตอ้งรับโทษ แต่ศาลอาจว่ากล่าว

ตกัเตือนหรือส่งตวัไปยงัสถานฝึกอบรม หรือองคก์รท่ีศาลเห็นสมควร 

  -  ผูใ้ดอายเุกิน 15 ปี แต่ตํ่ากว่า 18 ปี กระทาํความผิด ศาลอาจลดโทษให้ก่ึงหน่ึง หรือ

อาจใชว้ิธีการเดียวกบั เดก็อายเุกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีกไ็ด ้แลว้แต่กรณี 

ในบางกรณีท่ีเด็กหรือหญิงอา้งว่าอายเุกิน 18 ปี และไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัร

แสดงตวัอยา่งอ่ืน และมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเด็กหรือหญิงนั้นอายไุม่เกิน 18 ปี พนกังานสอบสวนหรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการจะตอ้งจดัใหมี้การตรวจร่างกายเด็กหรือหญิงนั้น โดยการตรวจ

ฟันหรือตรวจร่างกายดว้ยวิธีอ่ืน เพื่อวินิจฉยัวา่เดก็หญิงนั้นอายเุกินสิบแปดปี หรือตํ่ากวา่ แลว้จึงดาํเนินการ

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างเป็นระบบ และประสานส่งขอ้มูลนั้นให้พนักงาน

สอบสวนเพื่อประกอบการสอบสวนดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิต่อไป 

การพิสูจน์ทางนิติทันตะจึงมีประโยชน์ในการประเมินหาอายุของปัจเจกบุคคล เพื ่อ

สนบัสนุนเกณฑค์วามรับผดิ หรือคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายในกรณีท่ีถูกละเมิด เทคนิคท่ีนาํมาใชป้ระเมิน

อายมีุหลากหลายเทคนิคและแต่ละเทคนิคมีความเหมาะสมในการนาํไปใชแ้ตกต่างกนั จากงานวิจยัอ่ืนๆ 

พบว่ามีการประเมินอายจุากฟัน โดยประยกุตใ์ชห้ลากหลายเทคนิคในหลากหลายกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ได้

เทคนิคเดียว ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มประชากรของตนเอง 

อยา่งไรก็ตามในแต่ละเช้ือชาติ และการอาศยัในถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาฟัน 

ในประเทศไทยยงัไม่พบการสาํรวจอายเุฉล่ียประชากรในขณะท่ีรากฟันปิดสมบูรณ์ พบแต่เพียงการศึกษา

ของ Krailassiri และคณะ(4) ท่ีพบว่าฟันกรามนอ้ยซ่ีท่ีสองมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของกระดูก

โครงสร้างมากท่ีสุด ส่วนรากฟันกรามซ่ีท่ีสองล่างนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะปิดก่อนอาย ุ18 ปี ดงันั้นผูท้าํการวิจยั

มีความเห็นวา่ อตัราส่วนการเจริญเติบโตของตวัฟัน ต่อ ความยาวของรากฟัน รวมถึงการปิดท่ีสมบูรณ์ของ
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ปลายรากฟันสองซ่ีดงักล่าว น่าจะบ่งบอกถึงอายขุองเด็กในช่วง 14-18 ปีได ้และสามารถเป็นขอ้มูลอา้งอิง

ของกลุ่มประชากรคนไทยและเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะเป็นประโยชนใ์นงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

1. เพื่อคาํนวนหาอตัราส่วน ท่ีไดจ้ากการวดัความสูงของตวัฟันต่อความยาวของรากฟัน ใน

ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง ของกลุ่มประชากรไทยอาย ุ10, 15 และ 18 ปี 

2. เพื่อหาความสัมพนัธ์ของอายุกบัการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สอง 

หรือ  ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองอยา่งใดอยา่งหน่ึง และท่ีมีการปิดของปลายรากฟันทั้งสองซ่ี ของกลุ่มประชากร

ไทยอายตุั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี และ 18 ปี 

 

วธีิการวจิัย 

1. แผนการดาํเนินการ 

 1.1 ศึกษาเก่ียวกบักายวิภาคศาสตร์ของอวยัวะภายในช่องปาก, ชุดของฟัน, โครงสร้าง

ของฟัน และพฒันาการการข้ึนของฟัน 

 1.2 ศึกษาเก่ียวกบัทนัตรังสีวิทยา 

 1.3 ศึกษางานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอายฟัุนดว้ยเทคนิคการหาอตัราส่วน

ของฟันบนภาพถ่ายรังสี 

 1.4 พฒันาเทคนิคในการวดัอตัราส่วนของฟันบนภาพถ่ายรังสีแพโนรามา 

 1.5 เก็บตวัอยา่งภาพถ่ายรังสีแพโนรามาของผูท่ี้มารับบริการทางทนัตกรรม คณะทนัต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 1.6 สร้างแบบฟอร์มสาํหรับบนัทึกอตัราส่วนของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง ฟันกราม

ล่างซ่ีท่ีสอง และการปิดของปลายรากฟันของประชากรไทยในกลุ่มอาย ุ10, 15 และ 18 ปี 

 1.7 ก่อนทาํการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวดัระดบัความเห็นพอ้งภายใน และระหว่างผูอ่้าน

ภาพถ่ายรังสี โดยใชเ้กณฑส์ถิติแคปปา (Cohen Kappa Statistics)  
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 1.8 ทาํการวดัค่าอตัราส่วนตวัฟันรวมถึงบนัทึกการปิดของปลายรากฟันทั้ง 2 ซ่ีและ

บนัทึกขอ้มูลท่ีได ้ใหเ้ป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 1.9 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีคาํนวนไดจ้ากอตัราส่วนความสูงของตวัฟันต่อความยาวรากฟันใน

ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง และการปิดของปลายรากฟันในกลุ่มอาย ุ10, 15 และ 18 ปี 

ดว้ยโปรแกรม R  

 1.10 สรุปผลการสงัเกต และเขียนรายงานการคน้ควา้แบบอิสระ 

  1.11 ดาํเนินการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ 

2. ขอบเขตการศึกษา 

ภาพถ่ายรังสีแพโนรามา ของผูม้ารับบริการทางทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จาํนวน  866  คน  (เพศชาย 431 คนและเพศหญิง 435 คน) ในกลุ่มอายตุั้งแต่ 10 ปี 

ถึง 15 ปี และ 18 ปีโดยคุณลกัษณะของภาพถ่ายตอ้งมีฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง และฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

ไม่มีวสัดุอุด  ไม่มีการทาํครอบฟัน ไม่มีการซอ้นเก  ไม่มีการลม้เอียง ภาพถ่ายรังสีตอ้งมีคุณภาพดี และ

สามารถมองเห็นปลายรากฟันไดช้ดัเจน  

ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง 

 1. เก็บรวบรวมภาพถ่ายรังสี ของผูม้ารับบริการทางทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้ภาพถ่ายรังสีที่ได้มีการถ่ายเก็บไวต้ั้งแต่ เดือนธันวาคม 2550 ถึง เดือน 

กมุภาพนัธ์ 2557 แลว้นาํมาบนัทึกขอ้มูล อาย ุเพศ ในแบบฟอร์ม 

ขอบเขตการทดลอง/วิธีการศึกษา 

2. วดัระยะทางจากส่วนท่ีสูงท่ีสุดของตวัฟันลงมายงัระนาบของ DEJ ของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ี

สองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง ดว้ยโปรแกรม (Adobe® Photoshop® CS4) 

3. วดัระยะทางจากระนาบของ DEJ มายงัส่วนท่ียาวท่ีสุดของปลายรากฟันของฟันกรามนอ้ย

ล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง ดว้ยโปรแกรม (Adobe® Photoshop® CS4) 

4. บนัทึกขอ้มูลการปิดของปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง และฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

5. คาํนวนหาอตัราส่วน (ความสูงของตวัฟันต่อความยาวของรากฟัน)ระหวา่งขอ้ 2 และ 3 

6. หาความสมัพนัธข์องอายจุากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
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6.1 การปิดของปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง 

6.2 การปิดของปลายรากฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

6.3 การปิดของปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง และการปิดของปลายรากฟันกรามล่าง

ซ่ีท่ีสอง 

 

ผล/สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาหาอตัราส่วนความสูงตวัฟันต่อความยาวของรากฟันและการปิดของ

ปลายรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 866 คนเป็นเพศ

ชาย 431 คนและเพศหญิง 435 คน ทาํการจดบนัทึกการปิดของปลายรากฟันและวดัหาอตัราส่วนของตวั

ฟันตามระนาบของ DEJ คือ วดัระยะทางจากส่วนท่ีสูงท่ีสุดของตวัฟันลงมายงัคอฟันและวดัระยะทางจาก

คอฟันลงมายงัส่วนท่ียาวท่ีสุดของปลายรากฟันดว้ยโปรแกรม (Adobe® Photoshop® CS4) และนาํค่าท่ี

ไดม้าคาํนวนหาอตัราส่วน คือ ระยะทางจากส่วนท่ีสูงท่ีสุดลงมาคอฟัน/ระยะทางจากคอฟันลงมายงัส่วนท่ียาว

ท่ีสุดของปลายรากฟัน  

ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนที่คาํนวนไดใ้นฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สองในเพศชาย กลุ่มอาย ุ

10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.348 ± 0.903 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.545 ± 0.084  และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 

0.515 ± 0.062  ในเพศหญิง กลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.137 ± 0.513 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.550 ± 

0.072  และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.508 ± 0.06 ส่วนอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดใ้นฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองใน

เพศชาย กลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.977 ± 1.267  กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.703 ± 0.132  และกลุ่มอาย ุ

18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.621 ± 0.066  ในเพศหญิงกลุ่มอาย ุ10 ปีมีค่าเท่ากบั 1.576 ± 0.749 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่า

เท่ากบั 0.709± 0.108 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีค่าเท่ากบั 0.649 ± 0.095 และจากการจดบนัทึกการปิดของปลาย

รากฟัน กลุ่มอายตุั้งแต่ 10 ปีถึง 15 ปีและ 18 ปี พบว่า ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองจะเร่ิมปิดท่ีอาย ุ14 ปี เพศ

ชาย ( 51.6%) เพศหญิง (41.7%)ในฟันกรามล่างซ่ีที่สองปลายรากฟันจะเร่ิมปิดที่อายุ 15 ปี เพศชาย ( 

33.3%) เพศหญิง (50.7%) และพบปลายรากฟันเร่ิมปิดสมบูรณ์ทั้งสองซ่ีท่ีอาย1ุ5 ปี เพศชาย ( 33.3%) เพศ

หญิง (50.7%) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Krailassiri และคณะ ท่ีพบว่ารากฟันกรามซ่ีท่ีสองล่างนั้นมี

แนวโนม้ท่ีจะปิดก่อนอาย ุ18 ปี  
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การใชค่้าอตัราส่วนของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สองและฟันกรามล่างซ่ีที่สองมาพิจารณาแยก

กลุ่มอาย ุจะนาํค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดข้องฟันแต่ละซ่ี นาํไปเทียบกบัค่าอตัราส่วนซ่ึงจะแบ่งเป็นของเพศ

ชายและเพศหญิง ดงัตางรางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1. ตารางแสดงค่าอตัราส่วน (ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ในแต่ละช่วง) ของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟัน

กรามล่างซ่ีท่ีสอง ในเพศชายและเพศหญิง กลุ่มอาย ุ10 ปี 15 ปีและ 18 ปี 

อาย ุ

ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย 

10 

15 

18 

0.624-1.650 

0.478-0.622 

0.448-0.568 

0.445-2.251 

0.461-0.629 

0.453-0.577 

0.827-2.325 

0.601-0.817 

0.554-0.744 

0.710-3.244 

0.571-0.835 

0.555-0.687 

  

ผลจากการเทียบค่าอตัราส่วนของฟันท่ีทาํการวดัหาค่าทั้ง 2 ซ่ีพบว่า ค่าอตัราส่วนสามารถ

นาํมาใชแ้ยกกลุ่มอายุ 10 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิง ออกจากกลุ่มอาย ุ15 ปีและ 18 ปีไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

แม่นยาํ 100 เปอร์เซน แต่การนาํค่าอตัราส่วนไปใช ้แยกกลุ่มอาย ุ15 ปีออกจากกลุ่มอาย ุ18 ปี สามารถแยก

ไดบ้า้งเพียงบางส่วน ทั้งน้ีการใชค่้าอตัราส่วนเพียงอยา่งเดียวในการแยกกลุ่มอาย ุ15 ปีและ 18 ปีอาจไม่

เพียงพอ เน่ืองจากการเจริญเติบโตของฟันในช่วงอาย ุ15 และ 18 ปีใกลเ้คียงกนัมาก และเร่ิมคงท่ี จึงนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกการปิดของปลายรากฟันมาใชพ้ิจารณาร่วมกนักบัค่าอตัราส่วน เพื่อเป็นเกณฑใ์น

การพิจารณาโดยให้ กลุ่มอาย ุ15 ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองยงัไม่ปิดสมบูรณ์ และปลายราก

ฟันกรามซ่ีท่ีสองปิดสมบูรณ์ ส่วนในกลุ่มอาย ุ18 ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่าง

ซ่ีที่สองปิดสมบูรณ์ ผลที่ได้พบว่าการใช้ค่าอตัราส่วนร่วมกับเกณฑ์การปิดของปลายรากฟันสามารถ

นาํไปใชแ้ยกกลุ่มอาย ุ15 ออกจาก 18 ปีไดถู้กตอ้งแม่นยาํมากข้ึน ดงัตารางต่อไปน้ี 
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1. ผลการวดัความเห็นพ้องภายใน และระหว่างผู้อ่านผล 

ระดบัความเห็นพอ้งภายในผูอ่้านผล (Intra Observer Agreement) ในการอ่านภาพถ่ายรังสี

แพโนรามาของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง ตามเกณฑว์ิธีการหาอตัราส่วนความสูง

ของตวัฟันต่อความยาวรากฟันท่ีไดป้ระยกุตจ์ากวิธีของ Pual และคณะ จากการคาํนวณโดยใชส้ถิติแคปปา 

(Cohen Kappa Statistics)   พบว่าผูอ่้านภาพถ่ายรังสีคนท่ี 1 (ทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ)มีค่า 0.84 ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัดีมาก  และผูอ่้านภาพถ่ายรังสีคนท่ี 2 (ผูท้าํการศึกษา) มีค่า 0.8 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก 

ระดบัความเห็นพอ้งระหว่างผูอ่้านผล (Inter Observer Agreement) ในการอ่านภาพถ่ายรังสี

แพโนรามาของฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง ตามเกณฑว์ิธีการหาอตัราส่วนความสูง

ของตวัฟันต่อความยาวรากฟันท่ีไดป้ระยกุตจ์ากวิธีของ Pual และคณะ จากการคาํนวณโดยใชส้ถิติแคปปา 

(Cohen Kappa Statistics) ระหวา่งทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและผูท้าํการศึกษา พบว่ามีค่า 0.86 ซ่ึงอยูใ่นระดบั

ดีมาก 

 

2. ผลความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัอตัราส่วนความสูงของตัวฟันต่อความยาวรากฟันในฟันกรามน้อยล่าง

ซ่ีทีส่องและฟันกรามล่างซ่ีทีส่อง 

ตารางท่ี 2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัอตัราส่วนความสูงของตวัฟันต่อความยาวรากฟัน  

ซ่ีของฟันท่ีใชค้าํนวณหาอตัราส่วน จาํนวน ความสมัพนัธ์ Correlation (r) 

ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง 

ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

386 

386 

- 0.586 

- 0.618 
 

จากการคาํนวณทางสถิติ  Pearson Correlation  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบั

อตัราส่วนความสูงของตวัฟันต่อความยาวรากฟัน ในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สองและฟันกรามล่างซ่ีที่สอง  

พบวา่อตัราส่วนท่ีคาํนวนได ้มีความสมัพนัธ์แบบผกผนักนักบัอายท่ีุ r = - 0.586 และ - 0.618 ตามลาํดบั ซ่ึง

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ทางลบ)   แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ืออายเุพิ่มข้ึนค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวนท่ีไดจ้ะลดลง 
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3. ผลความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามน้อยล่างซ่ีทีส่องและฟันกรามล่าง

ซ่ีทีส่องในเพศหญงิและเพศชาย 

ตารางท่ี 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง 

เพศ 

อาย ุ

 
10 11 12 13 14 15 18 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ชาย 0 0 2 3.8 4 6.7 8 13.8 31 51.6 58 92.1 68 100 
 

หญิง 0 0 4 6.7 5 8.3 11 18.3 25 41.7 66 95.7 68 100 

 

เม่ือพิจารณาการปิดของปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง พบว่าปลายรากฟันเร่ิมปิด

ในช่วงอาย ุ14 ปี เพศชาย ( 51.6%) และเพศหญิง (41.7%) 

 

ตารางท่ี 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

เพศ 

อาย ุ

 
10 11 12 13 14 15 18 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ชาย 0 0 0 0 1 1.7 0 0 2 3.3 21 33.3 64 94.1 
 

หญิง 0 0 1 1.7 3 5 2 3.3 3 5 35 50.7 60 92.3 

 

เม่ือพิจารณาการปิดของปลายรากฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง พบว่าปลายรากฟันเร่ิมปิดในช่วงอาย ุ

15 ปี เพศชาย ( 33.3%) และเพศหญิง (50.7%) 
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ตารางท่ี 5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการปิดของปลายรากฟันทั้งสองซ่ี 

เพศ 

อาย ุ

 10 11 12 13 14 15 18 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ชาย 0 0 0 0 1 1.7 0 0 1 1.7 21 33.3 64 94.1  

หญิง 0 0 1 1.7 3 5 2 3.3 3 5 35 50.7 60 92.3 

 

เม่ือพิจารณาการปิดของปลายรากฟันทั้งสองซ่ี พบว่าปลายรากฟันเร่ิมปิดสมบูรณ์ทั้งสองซ่ีท่ี

อาย1ุ5 ปี เพศชาย ( 33.3%) และเพศหญิง (50.7%) 

 

4. ผลค่ากลางเฉลีย่ ความแปรปรวน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอตัราส่วนความสูงของตัวฟันต่อความ

ยาวรากฟันที่คาํนวณได้  ในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงในฟันกรามน้อยล่างซ่ีที่สองและฟันกราม

ล่างซ่ีทีส่อง 

ตารางที่ 6. จาํนวนของกลุ่มอายุ, ค่ากลาง, ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุ่ม

ตวัอยา่งเพศชายของอตัราส่วนท่ีคาํนวณได ้ในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง 

Subsample Ni Mean (x) Variance SD 

10 

15 

18 

 

60 

63 

68 

 

1.348 

0.545 

0.515 

 

0.816 

0.007 

0.004 

 

0.903 

0.084 

0.062 

 
  

 เมื่อพิจารณาค่าอตัราส่วนที่คาํนวณได้ในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 10 ปี มีค่าเท่ากับ 

1.348±0.903 พบค่า Variance มากท่ีสุด เท่ากบั 0.816 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.545±0.084 และกลุ่มอาย ุ

18 ปี ค่าเท่ากบั 0.515±0.062  โดยมีค่า Variance เท่ากบั 0.007, 0.004 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 7. จาํนวนของกลุ่มอาย,ุ ค่ากลาง, ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่ม

ตวัอยา่งเพศชายของอตัราส่วนท่ีคาํนวณได ้ในฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

Subsample Ni Mean (x) Variance SD 

10 

15 

18 

 

60 

63 

68 

 

1.977 

0.703 

0.621 

1.605 

0.017 

0.004 

 

1.267 

0.132 

0.066 

 
 

เมื่อพิจารณาค่าอตัราส่วนที่คาํนวณไดใ้นแต่ละกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 10 ปี มีค่าเท่ากบั 

1.977±1.267 พบค่า Variance มากท่ีสุด เท่ากบั 1.605 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.703±0.132 และกลุ่มอาย ุ

18 ปี ค่าเท่ากบั 0.621±0.066  โดยมีค่า Variance เท่ากบั 0.017, 0.004 ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 8. จาํนวนของกลุ่มอาย,ุ ค่ากลาง, ค่าความแปรปรวน, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ียในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงของอตัราส่วนท่ีคาํนวณได ้ ในฟันกรามนอ้ย

ล่างซ่ีท่ีสอง 

Subsample Ni Mean (x) Variance SD 

10 

15 

18 

 

61 

69 

65 

 

1.137 

0.550 

0.508 

 

0.263 

0.005 

0.004 

 

0.513 

0.072 

0.06 

   

เมื่อพิจารณาค่าอตัราส่วนที่คาํนวณไดใ้นแต่ละกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 10 ปี มีค่าเท่ากบั 

1.137±0.513 พบค่า Variance มากท่ีสุด เท่ากบั 0.263 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.550±0.072 และกลุ่มอาย ุ

18 ปี ค่าเท่ากบั 0.508±0.06  โดยมีค่า Variance เท่ากบั 0.005, 0.004 ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 9. จาํนวนของกลุ่มอาย,ุ ค่ากลาง, ค่าความแปรปรวน, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ียในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงของอตัราส่วนท่ีคาํนวณได ้ในฟันกรามล่างซ่ีท่ี

สอง 

Subsample Ni Mean (x) Variance SD 

10 

15 

18 

 

61 

69 

65 

 

1.576 

0.709 

0.649 

 

0.561 

0.012 

0.009 

 

0.749 

0.108 

0.095 

 

เมื่อพิจารณาค่าอตัราส่วนที่คาํนวณไดใ้นแต่ละกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 10 ปี มีค่าเท่ากบั 

1.576±0.749 พบค่า Variance มากท่ีสุด เท่ากบั 0.561 กลุ่มอาย ุ15 ปีมีค่าเท่ากบั 0.709±0.108 และกลุ่มอาย ุ

18 ปี ค่าเท่ากบั 0.649±0.095  โดยมีค่า Variance เท่ากบั 0.012, 0.009 ตามลาํดบั  

ในการทดสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่ง จึงทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยการหาอตัราส่วน (K) 

ระหวา่งประชากร (N) และกลุ่มตวัอยา่ง (n)  

โดยใชสู้ตร  K =  N ,  ตอ้งการสุ่มตวัอยา่ง 60 ตวัอยา่ง 

จะไดอ้ตัราส่วน  K =  866

ดงันั้น จาํนวนตวัอยา่งทุกๆ 14 ตวัอยา่ง จะไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 

  = 14.43 หรือประมาณ 14 

โดยกลุ่มอาย ุ10, 15, 18 ปี จะสุ่มมาอยา่งละ 20 ตวัอยา่ง รวมเป็น 60 ตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการ

ทดสอบความถูกตอ้ง ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

n 

60 
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ตารางท่ี 10. ร้อยละความถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งของอายท่ีุคาํนวณไดจ้ากการเทียบค่าอตัราส่วนความสูงตวั

ฟันต่อความยาวของรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง เม่ือเทียบกบัอายจุริง 

กลุ่มตวัอยา่ง 

อาย ุ

จาํนวน 

(N) 

ถูกตอ้ง 

(Accurate) 

ไม่ถูกตอ้ง 

(Inaccurate) 

ไม่สามารถแยกได ้

(  In classify  ) 

10  20 

20 

( 100 % )  

- 

( 0 ) 

- 

( 0 ) 

15 20 

4 

( 20 % ) 

4 

( 20 % ) 

12 

( 60 % ) 

18 20 

9 

( 45 % ) 

- 

( 0 ) 

11 

( 55 % ) 

 

เม่ือพิจารณาผลร้อยละความถูกตอ้งจากการเทียบค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดใ้นฟันกรามนอ้ย

ล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง พบว่าในกลุ่มอาย ุ10 ปีสามารถใชค่้าอตัราส่วนในการช่วยแยกกลุ่ม

อายไุดโ้ดยมีความถูกตอ้ง 100 เปอร์เซน ส่วนกลุ่มอาย ุ15 ปีมีความถูกตอ้งเพียงร้อยละ 20  ไม่สามารถแยก

ไดร้้อยละ 60 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีความถูกตอ้งร้อยละ 45 ไม่สามารถแยกไดร้้อยละ 55   

ทั้งน้ีในกลุ่มอาย ุ15 ปีและ 18 ปีมีค่าอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัมาก เม่ือพิจารณาค่าอตัราส่วน

เพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอในการใชแ้ยกกลุ่มอายอุอกจากกนัได ้จึงนาํการปิดของปลายรากฟันมาใช้

พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะช่วยในการแยกกลุ่ม 15 ปีออกจากกลุ่ม 18 ปี ซ่ึงใชเ้กณฑด์งัน้ีโดยให ้กลุ่มอาย ุ15 

ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองยงัไม่ปิดสมบูรณ์ และปลายรากฟันกรามซ่ีท่ีสองปิดสมบูรณ์ ส่วน

ในกลุ่มอายุ 18 ปี มีปลายรากฟันกรามน้อยล่างซ่ีที่สองและฟันกรามล่างซ่ีที่สองปิดสมบูรณ์ ดงัตาราง

ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 11. ร้อยละความถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งของอายท่ีุคาํนวณไดจ้ากการเทียบค่าอตัราส่วนความสูงตวั

ฟันต่อความยาวของรากฟันร่วมกบัการปิดของปลายรากฟัน เม่ือเทียบกบัอายจุริง  

กลุ่มตวัอยา่ง 

อาย ุ

จาํนวน 

(N) 

ถูกตอ้ง 

(Accurate) 

ไม่ถูกตอ้ง 

(Inaccurate) 

15 20 

15 

( 75 % ) 

5 

( 25 % ) 

18 20 

19 

( 95 % ) 

1 

( 5 % ) 

 

เม่ือพิจารณาร้อยละความถูกตอ้งโดยการเทียบค่าอตัราส่วนท่ีไดใ้นฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง

และฟันกรามล่างซ่ีท่ีสองพิจารณาร่วมกบัการปิดของปลายรากฟัน ผลท่ีไดพ้บว่าสามารถนาํมาใชแ้ยกกลุ่ม

อายไุดแ้ม่นยาํมากข้ึน โดยกลุ่มอาย ุ15 ปีมีความถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มอาย ุ18 ปีมีความ

ถูกตอ้งเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 95   

จะเห็นไดว้า่การเทียบค่าอตัราส่วนท่ีไดใ้นฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง

พิจารณาร่วมกบัการปิดของปลายรากฟัน สามารถนาํมาใชแ้ยกกลุ่มอาย ุ15 ปีและ 18 ปีออกจากกนัได ้และ

มีความถูกตอ้งมากข้ึน 

 

อภปิรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดใ้นฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองและฟันกรามล่างซ่ี

ท่ีสอง ดว้ยภาพถ่ายรังสีแพโนรามา สามารถนาํมาใชแ้ยกกลุ่มอาย ุ10 ปี ออกจากกลุ่มอาย ุ15 และ 18 ปี ได้

อย่างถูกตอ้ง 100 เปอร์เซน แต่กลุ่มอายุ 15 ปีและกลุ่มอายุ 18 ปีสามารถแยกไดเ้พียงบางส่วน ผูท้าํ

การศึกษาจึงใชค่้าอตัราส่วนท่ีคาํนวนไดม้าพิจารณาร่วมกบัการปิดของปลายรากฟันตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

คือ กลุ่มอาย ุ15 ปี มีปลายรากฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสองยงัไม่ปิดสมบูรณ์ และปลายรากฟันกรามซ่ีท่ีสอง

ปิดสมบูรณ์ ส่วนในกลุ่มอายุ 18 ปี มีปลายรากฟันกรามน้อยล่างซ่ีที่สองและฟันกรามล่างซ่ีที่สองปิด
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สมบูรณ์ ผลที่ไดพ้บว่าการใช้ค่าอตัราส่วนร่วมกบัเกณฑ์การปิดของปลายรากฟันสามารถนาํไปใช้แยก

กลุ่มอาย ุ15 ออกจาก 18 ปีไดถู้กตอ้งแม่นยาํมากข้ึน  

สรุป ในกรณีที่เด็กและเยาวชนที่ได้กระทาํความผิด และไม่ทราบอายุที่แทจ้ริง และไม่มี

เอกสารติดตวั พนกังานสอบสวนตอ้งจดัให้มีการตรวจร่างกาย เพื่อประเมินหาอาย ุหากตรวจร่างกายโดย

การพิจารณาการข้ึนของฟันโดยการดูลกัษณะทางกายวิภาคทางช่องปากเพียงอย่างเดียว อาจเกิดความ

คลาดเคลื่อนได ้เน่ืองจากเด็กและเยาวชนมีการเจริญเติบโตของร่างกายที่เร็วข้ึน ดงันั้นการดูอตัราส่วน

ความสูงตวัฟันต่อความยาวรากฟันและรวมถึงการปิดของปลายรากฟันในฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีที่สองและ

ฟันกรามล่างซ่ีที่สองเป็นวิธีที่แม่นยาํ สามารถนาํไปใชแ้ยกอายุของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ี และนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการพิจารณาอายขุองเดก็และเยาวชน เพื่อใชพ้ิจารณาประกอบคดีได ้  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาเพิ่มเติมอาจดูอตัราส่วนของตวัฟันซ่ีอ่ืนร่วมดว้ย ทั้งน้ีอาจมีปัญหาในกรณีท่ีไม่มี

ฟันกรามนอ้ยล่างซ่ีท่ีสอง หรือ ฟันกรามล่างซ่ีท่ีสอง 

2. ปัญหาเร่ืองภาพถ่ายรังสีไม่ชดั มืดเกินไป หรือสวา่งเกินไป ทาํใหก้ารวดัอาจคลาดเคล่ือน

ไดแ้ละอาจไม่เห็นการปิดของปลายรากฟันไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป อาจพฒันาระบบ/เทคนิคการวดัอตัราส่วน พฒันาเกณฑก์าร

พิจารณาใหง่้ายต่อการนาํไปใชม้ากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครั$ งนี$ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
มีว ัตถุประสงค์เพื>อศึกษาการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของสถานที>จําหน่ายอาหาร 
ในเขตเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เครื>องมือที>ใชป้ระกอบดว้ย 1) แบบสอบถาม
เกี>ยวกบัความรู้ พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร และแบบสอบถามเกี>ยวกบัการมีส่วนร่วมที>ผูวิ้จยัสร้างขึ$น
2) แบบตรวจสถานที>จาํหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 3) ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (SI-2) 4) ชุดทดสอบการปนเปื$ อนสารเคมีในอาหาร5) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) 
6) แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา ,t-test 
และวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เนื$อหา (Content analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่าการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของสถานที>จาํหน่ายอาหาร
ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร และภาคส่วนอื>น ๆ ที>เกี>ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทั$ง 
4 ขั$นตอน คือ 1) ขั$นเตรียมการ 2)ขั$นปฏิบัติ 3) ขั$นสังเกตการณ์ และ 4) ขั$นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
และยังพบว่าผู ้ประกอบการสถานที>จําหน่ายอาหารมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.7 
และจากผลการเปรียบเทียบ จาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหารที>ผ่านเกณฑม์าตรฐานสุขาภิบาลอาหารความรู้
พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร สภาพดา้นสุขาภิบาลสิ>งแวดลอ้มทางกายภาพ การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ
และการเฝ้าระวงัการปนเปื$ อนทางเคมีในอาหารทั$ งก่อน-และหลงัการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบ 
มีส่วนร่วม ซึ>งพบวา่มีสถานที>จาํหน่ายอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐานเพิ>มขึ$นจากร้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 69.6
และผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารมีความรู้เกี>ยวกับการสุขาภิบาลอาหารผลการตรวจสภาพ
สิ>งแวดลอ้มทางกายภาพและผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพสูงขึ$นจากก่อนการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบ 
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มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที>ระดบั 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในค่าเฉลี>ยดา้นพฤติกรรมที>เกี>ยวขอ้งกบัสุขาภิบาลอาหาร และไดพ้บว่า ผลการเฝ้าระวงัการปนเปื$ อน
สารเคมีในอาหารลดลงอย่างมาก ผลการศึกษานี$ เป็นอีกแนวทางหนึ> งในการดาํเนินงานการสร้างการมี 
ส่วนร่วมมาประยุกต์ใชใ้นงานสุขาภิบาลอาหาร เพื>อพฒันาสถานที>จาํหน่ายอาหารในทอ้งถิ>นไปสู่เกณฑ์
มาตรฐานอยา่งย ั>งยืนต่อไปได ้
 

คําสําคัญ : การจดัการสุขาภิบาลอาหาร, การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม, สถานที>จาํหน่ายอาหาร 

 
Abstract 
 

 The purpose of this participatory action research was the food sanitary 
participation management of restaurant in Huayyai Sub district Municipality, Amphoe 
Banglamung, Chonburi Province. The tools of the study were 1) Questionnaires on 
food sanitation knowledge, behavior of the food sanitation and a questionnaire about 
the participation which researcher created. 2) The physical environment of food 
sanitation checklist form by the Ministry of Public Health 3) Coliform bacteria 
screening test kit (SI 2) 4) Chemical test kits for food contaminants 5) In-depth 
interview form 6) and focus group discussion form. Descriptive statistics and t- test 
were analyzed on quantitative data. And qualitative data were analyzed by content 
analysis method.   
 The results showed that the food sanitation participatory management 
program of food operators and other related stakeholders were participated in 4 
phases: 1) planning, 2) action, 3) observation and 4) reflection on their actions. The 
participation of food operators were in middle level 45.7%. The statistical 
comparisons of number of restaurants that meet food sanitary standard, food 
sanitation knowledge, behavior of the food sanitation, the physical environment of 
food sanitation checklist results, coliform bacteria screening results and chemical 
screening for food contaminants results, at before and after this program were done. 
And the result showed there was from 10.9% to 69.6% of 46 restaurants meet the food 
sanitation standard. The end program result of food sanitation knowledge, the 
physical environment of food sanitation and Coliform bacteria were better than 
before-program started, statistically different at the 0.05 level. But there was no 
statistically different of the mean behavior of the food sanitation. Moreover, our study 
showed that chemical food contaminants screening test had a very good result at the 
end of program. This study will be an alternative method that applies the participation 
concept and food sanitation. It will raise the ability of local restaurant to meet the food 
sanitation standard with sustainable status.  

 
Key Words: Management of Food Sanitary, Participatory Action Research,    
    Restaurant 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัการจดัการสุขาภิบาลอาหารไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะในครัวเรือนเท่านั$น แต่ยงัมุ่งเนน้ 
ถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามยั การป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและนํ$ าในชุมชนรวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการผลิตและจาํหน่ายอาหารที>สะอาด ปลอดภยั และมีคุณภาพ (ทรงชัย จนัทพนัธ์, 2550) 
จาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ก็มีแนวโนม้เพิ>มขึ$นต่อเนื>องทุกปี เนื>องจาก
เป็นแหล่งที>ใกลส้ถานที>ท่องเที>ยวจึงทาํใหเ้กิดการขยายตวัของประชากรอยา่งรวดเร็ว จากการสาํรวจขอ้มูล
ยอ้นหลงัในปี 2556 พบวา่ สถานที>จาํหน่ายอาหารส่วนใหญ่ดาํเนินกิจการอยา่งไม่ถกูหลกัสุขาภิบาลอาหาร
และผูส้มัผสัอาหารปฏิบติัตวัไม่ถูกสุขลกัษณะ ทาํใหอ้าหารเกิดการปนเปื$ อนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนได ้(โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม, 2556) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ การพฒันางานดา้นสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลตาํบล
หว้ยใหญ่จึงมีความจาํเป็นที>สําคญั ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมในงานพฒันางานทางดา้น
สุขภาพ จึงได้ประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
ในงานสุขาภิบาลอาหารในการศึกษาในครั$ งนี$  เพื>อใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันางานสุขาภิบาลอาหารอย่าง
แท้จริง และเพื>อเป็นการประยุกต์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างย ั>งยืน เกิดการเปลี>ยนแปลงไป 
ในทางที>ดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใหทุ้กฝ่ายที>เกี>ยวขอ้งมาร่วมคิด การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหา มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล เพื>อให้สามารถพฒันาสถานที>จาํหน่ายอาหารไปสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั
กระทรวงสาธารณสุข และเพื>อให้ประชาชนไดรั้บประทานอาหารที>มีคุณภาพ ปลอดภยัจากโรคและ 
การเจบ็ป่วยที>มาจากอาหารต่อไปได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื>อศึกษาการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของสถานที>จําหน่ายอาหาร 
โดยประยุกต์ใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในเขตเทศบาลตาํบลห้วยใหญ่อาํเภอ 
บางละมุงจงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื>อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร สภาพดา้นสุขาภิบาลสิ>งแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ และผลการเฝ้าระวงัทางเคมี ของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่าย
อาหารในเขตเทศบาลตาํบลห้วยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ก่อนและหลงัการจดัการสุขาภิบาล
อาหารแบบมีส่วนร่วม 
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วธีิการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัครั$ งนี$ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: 
PAR) เพื>อหาแนวทางและรูปแบบในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงสถานที>จาํหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาล
ตาํบลห้วยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีให้ผ่านเกณฑม์าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามมาตรฐาน 
ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที>ศึกษา คือ ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร เจา้หนา้ที>ที>รับผิดชอบงานดา้น
สุขาภิบาลอาหารในพื$นที> ประธานชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในเขตเทศบาลตาํบล 
หว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
 กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานที>
จาํหน่ายอาหาร จาํนวน 46 คน (จาก 46 ร้าน) จา้หนา้ที>ที>รับผิดชอบงานดา้นสุขาภิบาลอาหารในพื$นที>
จาํนวน 6 คน ประธานชุมชนจาํนวน 13 คน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจาํนวน 3 คน 
ในเขตเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผูวิ้จยัและผูช่้วยวิจยัจาํนวน 5 คน 
 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถามความรู้ตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร แบบสอบถามเกี>ยวกบัพฤติกรรมดา้น
สุขาภิบาลอาหาร และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมที>ผูวิ้จยัสร้างขึ$น 
 2. แบบตรวจร้านอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื>อประเมินสภาพดา้น
สุขาภิบาลสิ>งแวดลอ้มกายภาพ 
 3. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั$นตน้ (SI-2) เพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 
 4. ชุดทดสอบการปนเปื$ อนสารเคมีในอาหารเพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางเคมี 
 5.แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
 6. แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 ตรวจสอบคุณภาพเครื>องมือโดยการตรวจสอบความตรงของเนื$อหาจากผูเ้ชี>ยวชาญจาํนวน 
3 ท่าน แบบสอบถามส่วนของความรู้เกี>ยวกบัสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหารมีค่า
คะแนน Item Objective Congruence Index (IOC) เท่ากบั 0.65 และ 0.79 ตามลาํดบัและ 
นาํข้อเสนอแนะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเครื> องมือให้สมบูรณ์ร่วมกับอาจารย์ที>ปรึกษา จากนั$นนําไป
ทดสอบคุณภาพเครื>องมือกบัผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลตาํบลบางเสร่ ตาํบล 
บางเสร่ อ ําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ> งมีลักษณะกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกัน และนําข้อมูลไปหา 
ค่าความเที>ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิh แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's alpha) พบว่าความรู้เกี>ยวกบัสุขาภิบาลอาหารและพฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหารมีค่า
ความเที>ยง 0.89 และ 0.77 ตามลาํดบั 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครั$ งนี$ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีการดาํเนินการใน 4 ขั$นตอน 
ดงันี$  
 1. ขั$ นเตรียมการ เป็นการศึกษาปัญหาในการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
โดยใช้เครื> องมือวดัขอ้มูลเชิงปริมาณในผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร โดยใช้แบบสอบถาม 
วดัระดับความรู้ พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมที>ผูวิ้จัยสร้างขึ$ น 
ใชแ้บบตรวจร้านอาหารตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื>อประเมินสภาพดา้นสุขาภิบาลสิ>งแวดลอ้ม
กายภาพ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั$นตน้ (SI-2) เพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ ชุดทดสอบ
การปนเปื$ อนสารเคมีในอาหารเพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางเคมี และขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์เชิง
ลึกในผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารประธานชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
เพื>อศึกษาปัญหาดา้นสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหารยอ้นหลงั
และปัญหาที>ไดจ้ากการตรวจประเมินสถานที>จาํหน่ายอาหาร 
 2. ขั$นปฏิบติั เป็นการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานดา้นสุขาภิบาลอาหารร่วมกนัโดยการ
สนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึกในผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร เจา้หนา้ที>ที>รับผิดชอบงาน
ดา้นสุขาภิบาลอาหาร ประธานชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เพื>อนาํผลการศึกษา 
ในขั$นเตรียมการมาวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกนักาํหนด
เป้าหมายและกลวิธีของการดาํเนินงาน รับรู้ปัญหาร่วมกนั ร่วมคิดวิเคราะห์และประเมินปัญหา 
 3. ขั$นสังเกตการณ์ เป็นขั$นตอนของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารดาํเนินงาน 
ตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาที>ไดจ้ากขั$นปฏิบติังาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผูป้ระกอบการสถานที>
จาํหน่ายอาหารประธานชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านและเจา้หน้าที>ที> รับผิดชอบงาน 
ดา้นสุขาภิบาลอาหาร 
 4. ขั$นสะทอ้นผลการปฏิบติัผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร โดยใชเ้ครื>องมือวดัขอ้มูล
เชิงปริมาณในผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร โดยใชแ้บบสอบถามวดัระดบัความรู้ พฤติกรรม 
ดา้นสุขาภิบาลอาหาร และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมที>ผูวิ้จยัสร้างขึ$น ใช้แบบตรวจร้านอาหารตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื>อประเมินสภาพด้านสุขาภิบาลสิ> งแวดลอ้มกายภาพ ชุดทดสอบ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียขั$นตน้ (SI-2) เพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ ชุดทดสอบการปนเปื$ อน
สารเคมีในอาหารเพื>อประเมินผลการเฝ้าระวงัทางเคมี และขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ผูป้ระกอบการสถานที>จําหน่ายอาหาร ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
เจา้หน้าที>ที>รับผิดชอบงานดา้นสุขาภิบาลอาหารอีกครั$ ง เพื>อตรวจสอบปัญหาที>เกิดขึ$นในแง่มุมต่าง ๆที>
สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน และสังคมโดยร่วมกนัอภิปรายเพื>อสะทอ้นผลการปฏิบติัที>เกิดขึ$น 
โดยที>ขอ้มลูจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และวางแผนการปฏิบติัต่อไป 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2784 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี>ย ส่วนเบี>ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยค่าเฉลี>ยโดยใชส้ถิติ t-test และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการ
ใชก้ารวิเคราะห์เนื$อหา (Content analysis)  

 
ผล/สรุปผลการวจิยั 
 ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารหรือผูส้ัมผสัอาหารส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับ 
ปานกลางร้อยละ 45.7 รองลงมาคือมีส่วนร่วมในระดบัมากร้อยละ 41.3 ดงัรายละเอียดตามตารางที> 1 
โดยมีผลการดาํเนินงานแต่ละขั$นตอนดงันี$  
 ขั2นวางแผน การพฒันาผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นเกี>ยวกบัปัญหาดา้นสุขาภิบาลอาหารที>อยู่ในระดบัมากร้อยละ 26.1 ดงัคาํกล่าวที>ว่า “ปัญหาการ
ดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหารในปีที>ผ่านมาผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในการ
ดาํเนินงานดา้นนี$ ได ้เนื>องจากไม่สามารถปิดกิจการเพื>อเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมได ้ทาํให้ขาดความรู้และ
ความเขา้ใจที>ถกูตอ้ง” 
 ขั2นปฏิบัติ พบว่า ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารอาหารมีส่วนร่วมในการสรุปปัญหา
ดา้นสุขาภิบาลอาหารของสถานที>จาํหน่ายอาหารอยู่ในระดบัมากร้อยละ 26.1 ดงัคาํกล่าวที>ว่า “ปัญหา
สาํคญัดา้นบุคคลเป็นประเด็นปัญหาที>ควบคุมดว้ยยาก เพราะพฤติกรรมของผูป้ระกอบการหรือผูส้ัมผสั
อาหารส่วนใหญ่เกิดจากความเคยชิน เช่น ไม่สวมใส่หมวกคลุมผมเพราะใส่แลว้รู้สึกอึดอดั ไม่ใชภ้าชนะ
อุปกรณ์ในการหยิบจบัอาหารเพราะใชมื้อจะง่ายและรวดเร็วกวา่” 
 ขั2นสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ระกอบการสถานที>จําหน่ายอาหารมีส่วนร่วมในการนําแนว
ทางการดาํเนินงานที>ไดจ้ากการประชุมวางแผนมาปฏิบติัอยู่ในระดบัมากร้อยละ 32.6 ดงัคาํกล่าวของ
ประธานชุมชน “พวกเขาคิดเป็นขั$นตอนมากขึ$นว่าสิ>งไหนควรทาํก่อนหรือทาํหลงั สิ>งไหนที>ทาํง่ายและมี
ผลดีต่อตวัเขาและลกูคา้เขาเลือกทาํสิ>งนั$นก่อน เช่น การเลือกซื$ออาหารเมื>อรู้ว่าอาหารของเขาไม่ปลอดภยั
เขายินดีที>เปลี>ยนแหล่งซื$อทนัที เห็นไดช้ดัว่าเขามีส่วนร่วมในการปรับปรุง” และการซักถามปัญหาขอ้
สงสยักบัเจา้หนา้ที>ที>เกี>ยวขอ้งอยูใ่นระดบัมากร้อยละ 39.1 ดงัคาํกล่าวที>วา่ “การปรับปรุงร้านอาหารตอ้งใช้
ระยะเวลาเพราะตอ้งใชต้น้ทุนค่อนขา้งสูง เจา้หนา้ที>แนะนาํว่าไม่ควรใชโ้ต๊ะอาหารที>ทาํมาจากไมเ้พราะ
เป็นวสัดุที>ทาํความสะอาดยาก ก่อใหเ้กิดความสกปรกและทาํใหอ้าหารปนเปื$ อนได ้ถา้จะใหเ้ปลี>ยนใหม่
เลยคงไม่ได้เลยใช้เสื> อนํ$ ามันปูแทน เพื>อให้ทําความสะอาดง่ายขึ$ นและไม่ทําให้อาหารปนเปื$ อน 
ส่วนถงัขยะกเ็ปลี>ยนเป็นชนิดที>มีฝาปิด กส็ามารถลดการรบกวนของแมลงวนัไดม้ากขึ$น” 
 ขั2นสะท้อนผล พบว่า ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระหวา่งดาํเนินกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 41.3 ดงัคาํกล่าวที>ว่า
“แหล่งที>เลือกซื$ออาหารกส็าํคญัเพราะอาหารจะสะอาด และมีคุณภาพที>ดีจาํเป็นที>จะตอ้งเลือกซื$อแหล่งที>ดี
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เมื>อเจา้หนา้ที>ไดแ้จง้ว่าอาหารที>เราซื$อมานั$นไม่ปลอดภยัมีสารเคมีปนเปื$ อนก็จะตอ้งเปลี>ยนแหล่งซื$อใหม่
เพื>อความปลอดภยัของลูกคา้ และตวัเราเอง” ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสถานที>จาํหน่ายอาหารดา้นกายภาพการปรับปรุงสุขวิทยาส่วนบุคคลของตนเองและมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และติดตามผลอยู่ในระดบัมากร้อยละ 26.1ร้อยละ 43.5 และร้อยละ 41.3 ตามลาํดบั 
ดงัคาํกล่าวของเจา้หนา้ที>สาธารณสุข “จากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการ
สถานที>จาํหน่ายอาหาร หรือผูส้ัมผสัอาหารมีความรู้ และความเขา้ใจในการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาล
อาหารเพิ>มมากขึ$นถึงแมก้ารเปลี>ยนแปลงในบางอย่างตอ้งใช้เงินทุน ก็ตอ้งให้ระยะเวลาพวกเขาในการ
ปรับปรุง จะใหเ้ปลี>ยนแปลงภายในสองสามวนัคงเป็นไปไม่ได ้ส่วนใหญ่มีความยินดีที>จะเปลี>ยนแปลงก็
ถือวา่การดาํเนินงานดา้นนี$สาํเร็จไปแลว้ส่วนหนึ>ง” ดงัรายละเอียดตามตารางที> 2 

 
ตารางที> 1 ร้อยละของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจดัการสุขาภิบาลอาหาร ของผูป้ระกอบการสถานที> 
จาํหน่ายอาหาร 

ระดบัการมส่ีวนร่วมของผู้ประกอบการสถานที� 

จาํหน่ายอาหาร 

การจดัการสุขาภิบาลอาหาร

แบบมีส่วนร่วม (N=46) 

จาํนวน ร้อยละ 

มาก  
ปานกลาง  
นอ้ย  

19 
21 
6 

41.3 
45.7 
13.0 

 
ตารางที> 2 จาํนวนและร้อยละการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร จาํแนกรายขอ้ 

การมส่ีวนร่วม 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ขั2นวางแผนการพฒันา (Planning) 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดั
กิจกรรมการประชุมวางแผน 

 
6 

(13.0) 

 
14 

(30.4) 

 
16 

(34.8) 

 
8 

(17.4) 

 
2 

(4.3) 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม
การประชุมวางแผน 

3 
(6.5) 

14 
(30.4) 

16 
(34.8) 

11 
(23.9) 

2 
(4.3) 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวนัจดักิจกรรมการ
ประชุมวางแผน 

4 
(8.7) 

7 
(15.2) 

16 
(34.8) 

14 
(30.4) 

5 
(10.9) 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี>ยวกบั
ปัญหาดา้นสุขาภิบาลอาหารที>เกิดขึ$นในปัจจุบนั 

9 
(19.6) 

12 
(26.1) 

14 
(30.4) 

8 
(17.4) 

3 
(6.5) 
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ตารางที> 2 (ต่อ) 

การมส่ีวนร่วม 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามการวิจยั 8 
(17.4) 

18 
(39.1) 

12 
(26.1) 

5 
(10.9) 

3 
(6.5) 

ขั2นปฏิบัต ิ(Action) 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม
วางแผน 

 
13 

(28.3) 

 
14 

(30.4) 

 
13 

(28.3) 

 
4 

(87) 

 
2 

(4.3) 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเพื>อคน้หาปัญหา
ของการดาํเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 

7 
(15.2) 

16 
(34.8) 

14 
(30.4) 

6 
(13.0) 

3 
(6.5) 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการพฒันา
สุขาภิบาลสถานที>จาํหน่ายอาหาร 

9 
(19.6) 

9 
(19.6) 

14 
(30.4) 

9 
(19.6) 

5 
(10.9) 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการสรุปปัญหาดา้นสุขาภิบาล
อาหารของสถานที>จาํหน่ายอาหาร 

9 
(19.6) 

12 
(26.1) 

13 
(28.3) 

6 
(13.0) 

6 
(13.0) 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ปัญหาดา้นสุขาภิบาลอาหาร 

7 
(15.2) 

12 
(26.1) 

14 
(30.4) 

8 
(17.4) 

5 
(10.9) 

ขั2นปฏิบัต ิ(Action) 
13. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกกิจกรรม/
โครงการ เพื>อนาํไปปฏิบติั 

 
7 

(15.2) 

 
14 

(30.4) 

 
14 

(30.4) 

 
8 

(17.4) 

 
3 

(6.5) 

14. ท่านมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานกบั
เจา้หนา้ที>ที>เกี>ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมวางแผน 

9 
(19.6) 

10 
(21.7) 

15 
(32.6) 

9 
(19.6) 

3 
(6.5) 

ขั2นสังเกต (Observation) 
15. ท่านมีส่วนร่วมในการนาํกิจกรรม/โครงการที>ไดจ้าก
การประชุมวางแผนมาปฏิบติั 

 
9 

(19.6) 

 
15 

(32.6) 

 
14 

(30.4) 

 
7 

(15.2) 

 
1 

(2.2) 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางที>เหมาะสม
กบัสถานที>จาํหน่ายอาหารของตนเอง 

10 
(21.7) 

17 
(37.0) 

13 
(28.3) 

5 
(10.9) 

1 
(2.2) 

17. ท่านมีส่วนร่วมในการซกัถามปัญหาขอ้สงสยักบั
เจา้หนา้ที>ที>เกี>ยวขอ้ง 

5 
(10.9) 

18 
(39.1) 

15 
(32.6) 

7 
(15.2) 

1 
(2.2) 

18. ท่านมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานกบั
เจา้หนา้ที>ที>เกี>ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมวางแผน 

8 
(17.4) 

13 
(28.3) 

16 
(34.8) 

5 
(10.9) 

4 
(8.7) 
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ตารางที> 2 (ต่อ) 

การมส่ีวนร่วม 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ขั2นสะท้อนผล (Reflection) 
19. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในระหวา่งดาํเนินกิจกรรม/โครงการ 

 
7 

(15.2) 

 
9 

(19.6) 

 
19 

(41.3) 

 
8 

(17.4) 

 
3 

(6.5) 

20. ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที>จาํหน่าย
อาหารดา้นกายภาพใหดี้ขึ$น 

14 
(30.4) 

12 
(26.1) 

11 
(23.9) 

8 
(17.4) 

1 
(2.2) 

21. ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขวิทยาส่วนบุคคล
ของตนเอง 

9 
(19.6) 

20 
(43.5) 

9 
(19.6) 

5 
(10.9( 

3 
(6.5) 

22. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผล และติดตามผล/
ความกา้วหนา้ 

7 
(15.2) 

19 
(41.3) 

12 
(26.1) 

5 
(10.9) 

3 
(6.5) 

  
 หลงัการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมพบว่ามีจาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหาร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ>มขึ$ นจากร้อยละ 10.9 เป็น 69.6 สําหรับผลการเฝ้าระวงัทางเคมีพบสารเคมี 
ในตวัอยา่งอาหารลดลง ดงัรายละเอียดตามตารางที> 3 
 
ตารางที> 3 ผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ และผลการเฝ้าระวงัทางเคมีก่อนและหลงัการจดัการสุขาภิบาล 
อาหารแบบมีส่วนร่วม 

ผลการเฝ้าระวงั 
ก่อน หลงั 

จาํนวนร้าน (ร้อยละ) จาํนวนร้าน (ร้อยละ) 
ผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 
- จาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหารที>ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
- จาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหารที>ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
5  (10.9) 
41 (89.1) 

 
32 (69.6) 
14 (30.4) 

ผลการเฝ้าระวงัทางเคมี 
- บอแรกซ์ 
- สารฟอกขาว 
- สารกนัรา 
- ฟอร์มาลิน 

 
5 (10.9) 

- 
2 (4.3) 
8 (17.5) 

 
- 
- 
- 

2 (4.3) 
  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2788 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 หลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วม พบวา่ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี>ยวกบัสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดบัสูงเพิ>มขึ$นจากร้อยละ 67.4 เป็นร้อยละ 95.7 
พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดบัสูงเพิ>มขึ$นจากร้อยละ 23.9 เป็นร้อยละ 82.6และผลการตรวจ
สภาพด้านสิ>งแวดลอ้มทางกายภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีเพิ>มขึ$นจากร้อยละ 39.1 เป็นร้อยละ 63.0 
ดงัรายละเอียดตามตารางที> 4 
 
ตางรางที> 4 จาํนวนและร้อยละระดบัความรู้ พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหารและ สภาพดา้นสิ>งแวดลอ้ม 
ทางกายภาพของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหาร ก่อนและหลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมี
ส่วนร่วม 

ระดบัคะแนน 
ก่อน หลงั 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน(ร้อยละ) 
ความรู้เกี>ยวกบัสุขาภิบาลอาหาร 
   สูง (15-18) 
   ปานกลาง (11-14) 
   ตํ>า (0-10) 
พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร 
   สูง (3.68-5.00) 
   ปานกลาง (2.34 – 3.67) 
   นอ้ย (1.00 – 2.33 
ผลการตรวจสภาพสิ>งแวดลอ้มทางกายภาพ 
   ดี (12-15) 
   ปานกลาง (9-11) 
   ปรับปรุง (0-8) 

 
31 (67.4) 
11 (23.9) 

4 (8.7) 
 

11 (23.9) 
35 (76.1) 

0 (0.0) 
 

18 (39.1) 
22 (47.8) 
6 (13.0) 

 
44 (95.7) 
1 (2.2) 
1 (2.2) 

 
38 (82.6) 
8 (17.4) 
0 (0.0) 

 
29 (63.0) 
14 (30.4) 
3 (6.5) 

 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ของผู ้ประกอบการสถานที>จําหน่ายอาหาร 
สภาพสิ>งแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ สูงขึ$นจากก่อนการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.05 และพบว่าหลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมี
ส่วนร่วม ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารมีพฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหารไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ แต่อยา่งไรกต็ามพบวา่มีค่าคะแนนเฉลี>ยพฤติกรรมเพิ>มขึ$นจากก่อนการจดัการสุขาภิบาล
อาหารแบบมีส่วนร่วมดงัรายละเอียดตามตารางที> 5 
 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2789 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

ตารางที> 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี>ยความรู้ พฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร ผลการตรวจ 
สภาพสิ>งแวดลอ้มทางกายภาพ และผลการเฝ้าระวงัทางเคมี ของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายก่อนและ
หลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วม 

คะแนนเฉลี>ย 
ก่อน หลงั สถิตทิี�ทดสอบ 

x  S.D. x  S.D. ค่า t p 
ความรู้ 14.72 2.38 16.43 1.75 4.10 0.000* 
พฤติกรรม 44.04 5.76 46.33 6.17 1.88 0.067 
ผลการตรวจสภาพสิ>งแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

11.87 2.08 12.80 1.87 2.38 0.022* 

ผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 0.89 0.32 0.30 0.47 7.36 0.000* 
*แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที> 0.05 
 สรุป การนาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาการดาํเนินงาน
ดา้นสุขาภิบาลอาหารทาํใหส้ถานที>จาํหน่ายอาหารในทอ้งถิ>นมีการพฒันาไปในทางที>ดี และเป็นรูปธรรม
มากยิ>งขึ$นทั$งนี$ เกิดจากการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนทั$งเจา้ของร้านจาํหน่ายอาหารหรือผูส้ัมผสัอาหาร
และผูที้> มีส่วนเกี>ยวข้องในชุมชน จนสามารถที>จะผลักดันจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
เพิ>มขึ$นได ้

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื> องการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการสถานที>
จาํหน่ายอาหารหรือผูส้ัมผสัอาหาร โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
ในเขตเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีประเดน็นาํเสนอ ดงันี$  
 1. จากผลการศึกษาการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมสะทอ้นให้เห็นว่า การมี 
ส่วนร่วมของผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารหรือผูส้ัมผสัอาหารไดม้าซึ> งแนวทางการป้องกนัไม่ให้
อาหารเกิดการปนเปื$ อนที>ส่งผลต่อความสาํเร็จทางดา้นสุขาภิบาลอาหาร นาํไปประยุกตใ์ชเ้พื>อพฒันางาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้มาจากการระดมความคิด และแลกเปลี>ยนประสบการณ์ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของสุภางค์ จันทวานิช (2552) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
คือ วิธีการที>ใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ นบัตั$งแต่การกาํหนดปัญหา 
การดาํเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมการ
ตดัสินใจนั$นๆ เช่นเดียวกบัแนวความคิดของบณัฑิต นิตยค์าํหาญ (2550) ที>ศึกษาการใชก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโครงการอาหารกลางวนันักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 
และจ่าเอกพิชิต คาํภาเกะ (2554) ที>ศึกษาผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงาน
สุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจาํหน่ายอาหาร 
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 2. ผูป้ระกอบการสถานที>จาํหน่ายอาหารหรือผูส้มัผสัอาหารหลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
แบบมีส่วนร่วม มีระดับคะแนนความรู้เกี>ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ผลการตรวจสภาพสิ> งแวดล้อม 
ดา้นกายภาพ และผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพมากกว่าก่อนการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วม 
สอดคลอ้งกบักิตติศกัดิh  เอี>ยมระหงส์ (2552) ที>ทาํการศึกษาการพฒันาระบบสุขาภิบาลอาหารโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้ระกอบการแผงลอยจาํหน่ายอาหาร อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทองพบว่า ผูป้ระกอบการ
แผงลอยจาํหน่ายอาหารมีความรู้ การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสุขาภิบาลอาหารสาํหรับแผงลอยจาํหน่าย
อาหารมากกวา่ก่อนทดลอง สาํหรับผลการเฝ้าระวงัทางชีวภาพหลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วน
ร่วมพบการปนเปื$ อนของเชื$อโคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลง มีจาํนวนสถานที>จาํหน่ายอาหารที>ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ>มมากขึ$น และผลการเฝ้าระวงัทางเคมีหลงัการจดัการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วม พบ
สารเคมีปนเปื$ อนในอาหารลดลง สอดคลอ้งกบั อุมาพร ชาญครไทย (2550) ที>ทาํการศึกษารูปแบบการ
จัดการด้านสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจาํหน่ายอาหารในตลาดไนท์ เทศบาลเมืองหนองบัวลาํภู 
พบว่าหลงัการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมทาํใหแ้ผงลอยผ่านเกณฑด์า้นชีวภาพเพิ>มขึ$นกว่าก่อนดาํเนินการ
สาํหรับระดบัพฤติกรรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร พบวา่ ไม่แตกต่างจากก่อนการจดัการสุขาภิบาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนควรมีระยะเวลาการศึกษาที>มากขึ$ นให้เกิดการ
ดาํเนินการวงจรของ PAR 4 ขั$นตอนที>มากกว่า 1 รอบ เพื>อจะไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานการประเมินผล
สาํเร็จ และการแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ ๆ ก่อใหเ้กิดการพฒันาที>ย ั>งยืน 
 2. การนํากระบวนการมีส่วนร่วมแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร พบว่าผู ้ประกอบการสถานที>จําหน่ายอาหารมีการ
เปลี>ยนแปลงความรู้ และพฤติกรรมที>ดีขึ$น รวมไปถึงสถานที>จาํหน่ายอาหารผ่านเกณฑม์าตรฐานตามแบบ
ที>กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด ซึ> งสามารถนาํรูปแบบการจดัการสุขาภิบาลแบบมีส่วนร่วมนี$
ไปใชป้ระโยชนโ์ดยการประยกุต ์และพฒันาใหก้ารดาํเนินงานปรับปรุงมาตรฐานแผงลอยจาํหน่ายอาหาร
หรือร้านอาหาร ในพื$นที>อื>น ๆ ต่อไปได ้
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การประเมนิอณุหภูมแิละเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วติามนิบ ี
1 เป็นตวับ่งช้ี 
 
Evaluation of time-temperature combination for continuous milk pasteurization 

using thiamine marker 
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2สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

บทคดัย่อ 
กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 

(thermal process) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือยืดอายกุารเกบ็รักษาผลิตภณัฑอ์าหาร ประสิทธิภาพของกระบวนการพาส
เจอไรซ์แสดงไดด้ว้ยพารามิเตอร์ P* ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงระดบัในการท าลายเช้ือจุลินทรียมี์ความสมัพนัธ์กบั
อุณหภูมิของอาหารท่ีเปล่ียนแปลงตลอดทั้งกระบวนการแสดงไดใ้นรูปแบบของอุณหภูมิ และเวลา (time-
temperature profile) ส าหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบไหลต่อเน่ือง (continuous flow) สามารถประเมิน
อุณหภมิู และเวลาของนมในกระบวนการไดโ้ดยการจ าลองเชิงตวัเลขจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(mathematical model) ส่วนในทางปฏิบติัจะสามารถควบคุมอุณหภูมิ และเวลาไดโ้ดยการควบคุมอุณหภูมิของ
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน และอตัราการไหลของนม ในงานวิจยัน้ีจะสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้
ประเมินเวลา และอุณหภูมิของนมในกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 77.93, 79.75, 80.43 และ 81.46ºC 
โดยทุกอุณหภูมิจะก าหนดใหมี้ค่า P* = 1 และตรวจสอบความถกูตอ้งของเวลา และอุณหภูมิจากแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ดว้ยการตรวจสอบการลดลงของวิตามินบี 1 ของนมท่ีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์แลว้ และ
จากการทดลองพบวา่การลดลงของวิตามินบี 1 มีความสมัพนัธ์กบัเวลาและอุณหภูมิท่ีประเมินไดด้ว้ย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ : พาสเจอไรซ,์ กระบวนการแปรรูปดว้ยความร้อน, แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
 
Abstract 

Pasteurization process is the thermal process for preserved foods. Efficiency 

of pasteurization process can be expressed by P* parameter that indicated the level of 

microbial inactivation, related to varying product temperature called time-temperature 
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profile. For continuous flow process, the time-temperature profile can be evaluated by 

mathematical model and controlled by heat exchanger and flow rate of fluid. This study 

carried out to establish the mathematical model for evaluation time-temperature profile of 

milk in pasteurization process. Simultaneously, the accuracy of this mathematical model 

was validated by vitamin B1 reduction in pasteurized milk. The results of this study 

showed that the vitamin B1 reduction correlated with time-temperature profile in 

mathematical model.  

 
Key Word (s): Pasteurization, Thermal process, Mathematical model 

 

บทน า 
นมเป็นอาหารท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหารครบถว้นทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน และ

เกลือแร่ส่งผลใหน้มเกิดการเส่ือมเสียไดง่้ายทั้งทางดา้นเคมี และจุลชีววิทยา ดงันั้นนมจึงตอ้งผา่นกระบวนการ
แปรรูปดว้ยกระบวนการต่างๆเพ่ือชะลอการเส่ือมเสีย เช่น กระบวนการพาสเจอไรซ์  เป็นตน้ (Teknotext, 
1995) 

กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนส าหรับอาหารท่ีมี
ลกัษณะเป็นของเหลว และของไหลแบบนิวโทเนียน (newtonian fluid) เช่น นม น ้าผลไม ้และเบียร์ เป็นตน้ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือท าลายเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อโรค (pathogenic microorganism) และเช้ือจุลินทรียท่ี์ท าใหอ้าหารเน่า
เสีย (food spoilage microorganism) และยบัย ั้งการท างานของเอนไซมบ์างชนิดเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารมีความ
ปลอดภยัจากเช้ือจุลินทรีย ์และมีอายกุารเกบ็รักษายาวนานข้ึน (Saravacos และ Kostaropoulos, 2002) 

ประสิทธิภาพ หรือระดบัความรุนแรงของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนข้ึนอยู่กบั
รูปแบบของอุณหภูมิ และเวลาท่ีใช ้(time – temperature combinations) ในแต่ละกระบวนการ (Aguiar และ 
Gut, 2014) โดยความแตกต่างของรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของกระบวนการ และลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์เช่น กระบวนการพาสเจอไรซ์นม และกระบวนการพาสเจอไรซ์เบียร์จะมีรูปแบบของอุณหภูมิ 
และเวลาท่ีใชแ้ตกต่างกนั เน่ืองจากความแตกต่างของเช้ือจุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดระดบัความ
ปลอดภยั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงคุณสมบติับางอยา่งของผลิตภณัฑ ์เช่น ความหนืด ปริมาณไขมนั 
ปริมาณของแขง็ และอ่ืนๆ เป็นตน้ (Ibarrola และคณะ, 2002) ดงันั้นการควบคุม และติดตามอุณหภูมิ และเวลา
ในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจึงเป็นส่ิงส าคญั 

รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีใชจ้ะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งยากต่อการควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ ดงันั้นจึงมีการก าหนด
พารามิเตอร์ส าหรับบ่งช้ีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์เพ่ือน ามาก าหนดคุณภาพ และระดบัความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยในปี 1981 Kessler ไดก้ าหนด
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พารามิเตอร์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม คือ P* ท่ีใชอุ้ณหภูมิอา้งอิงเท่ากบั 72ºC และ z-value เท่ากบั 8ºC 
โดยกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีมีค่า P* เท่ากบั 1 หมายถึง กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการพาสเจอ
ไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 15 วินาที โดยค่า P* สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

   
 

  
∫   

 -72
8

 

 
       [1] 

เม่ือ   T คือ อุณหภูมิของตวัอยา่ง (ºC) 
 t คือ เวลา (วินาที)  

ดงันั้นเม่ือก าหนดใหค่้า P* เท่ากบั 1 หรือค่าใดๆกต็ามจะสามารถหาเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ี
อุณหภูมิต่างๆ โดยในกระบวนการนั้นจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบักระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีมีค่า P* ตามท่ี
ก าหนดไว ้(ภาพท่ี 1)  

 
ภาพท่ี 1 อุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีระดบั P* ต่างๆ 
ท่ีมา: Lewis และ Heppell (2000) 

ในระหวา่งกระบวนการพาสเจอไรซ์ผลิตภณัฑส์ามารถเกิดการสูญเสีย หรือการสลายตวัของ
สารอาหารบางชนิดเน่ืองจากความร้อนได ้รวมถึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเน้ือสมัผสั (texture) และ
การยบัย ั้งการท างานของเอนไซมข์องผลิตภณัฑอ์าหารเน่ืองจากความร้อนอีกดว้ย โดยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ือมเสียทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหาร ดงันั้นจึงไดมี้การก าหนด
พารามิเตอร์ cooking value (C-value) ไวส้ าหรับอธิบายระดบัของเปล่ียนแปลงทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์
อาหาร โดยค่า C-value สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  ∫   
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        [2] 
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เม่ือ T คือ อุณหภูมิของตวัอยา่ง (ºC) 
Tref คือ อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 
z คือ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีส่งผลใหค่้า D-value ของการเปล่ียนแปลงของเป้าหมายลดลง 90% (ºC) 
t คือ เวลา (นาที) 

พารามิเตอร์ C-value ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปของความ
เขม้ขน้ของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งไดเ้ม่ือก าหนดอุณหภูมิอา้งอิง z-value และ D-value อา้งอิงของวิตามินบี 1 
ใหมี้ค่าเท่ากบั 120ºC, 30ºC และ 120 นาที ตามล าดบั (Maroulis และ Saravacos, 2003) เพ่ือน าไปเปรียบเทียบ
กบัความเขม้ขน้ของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งนมท่ีผา่นการพาสเจอไรซ์ในการทดลองจริงท่ีสภาวะต่างๆ โดย C-
value และปริมาณวิตามินบี 1 มีความสมัพนัธ์กนัดงัต่อไปน้ี 
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       [3] 

แทนสมการ [2] ลงใน [3] 
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      [4] 

เม่ือ [C] คือ ความเขม้ขน้ของวิตามินบี 1  
 [C0] คือ ความเขม้ขน้ของวิตามินบี 1 เร่ิมตน้ 
 Dref คือ เวลาอา้งอิงท่ีท าใหป้ริมาณวิตามินบี 1 มีค่าลดลง 90% 
ดงันั้นสามารถหาปริมาณวิตามินบี 1 ไดต้ามสมการ [4] โดยการแทนค่า C-value ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และแทนค่าอุณหภูมิอา้งอิง z-value และ D-value อา้งอิงของวิตามินบี 1 

การควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบไหลต่อเน่ืองท าไดโ้ดยอาศยัการ
ควบคุมเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน และป๊ัมร่วมกนั และในส่วนวิธีการติดตามอุณหภูมิ และเวลาใน
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนสามารถท าได ้2 วิธี คือ (Lewis และ Heppell, 2000) 
1. วิธีในทางปฏิบติัสามารถท าไดโ้ดยอาศยัการวดัอุณหภูมิ ณ จุดท่ีร้อนชา้ท่ีสุดของอาหาร (cold spot) ใน

ระหวา่งกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 
2. วิธีในทางทฤษฎีสามารถท าไดโ้ดยอาศยัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับท านายรูปแบบของอุณหภูมิ 

และเวลาในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจ าลองสภาวะของ

กระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเน่ือง 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2796 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



วธิีวจิยั 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

อุณหภูมิของตวัอยา่งในระหวา่งกระบวนการพาสเจอไรซ์สามารถท านายไดโ้ดยอาศยัแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงถกูแสดงอยูใ่นรูปของ L p  c ’s  q   i n ดงัสมการ [5] การแกปั้ญหา L p  c ’s  q   i n 
จะอาศยัระเบียบวิธีเชิงตวัเลขดว้ยวิธี Finite difference method ซ่ึงจะท าการเปล่ียนสมการเชิงอนุพนัธ์ใหอ้ยูใ่น
รูปสมการพีชคณิตโดยประมาณโดยอาศยั   y   ’s  h    m ดงัสมการ [6] 
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      [6] 

เม่ือ T  คือ อุณหภูมิของตวัอยา่ง (ºC) 
x คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง x 
y คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง y 
z คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง z 

การแกปั้ญหา L p  c ’s  q   i n ดว้ยวิธี Finite difference method จ าเป็นตอ้งสร้างจุดขอ้ต่อต่างๆส าหรับ
แสดงถึงอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในช่องวา่งของอุปกรณ์การพาสเจอไรซ์ จากสมการ [6] โดยลกัษณะของ
อุปกรณ์การพาสเจอไรซ์ประกอบดว้ยแผน่แลกเปล่ียนความเยน็ (cooling plate) ฉนวน (insulator) และแผน่
แลกเปล่ียนความร้อน (heating plate) ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 
 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ส่วนประกอบของอุปกรณ์การพาสเจอไรซ์ 

LC 

แผน่แลกเปล่ียนความเยน็ 

ฉนวน LI 

แผน่แลกเปล่ียนความร้อน 
LH 
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แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์น้ีไดก้ าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumption) คือ สภาวะของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์น้ีเป็นแบบสถานะคงตวั (steady state) และในส่วนของเง่ือนไขขอบเขตของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
เง่ือนไขขอบเขตของแผ่นแลกเปล่ียนความร้อน 

                        L   
เง่ือนไขขอบเขตของแผ่นแลกเปล่ียนความเยน็ 

                        L   
เง่ือนไขขอบเขตของฉนวน 

       
  

  
     

  

 y
             L  

เม่ือ TH คือ อุณหภูมิท่ีผิวของผนงัดา้นในแผ่นแลกเปล่ียนความร้อน (ºC)  
 TC คือ อุณหภูมิท่ีผิวของผนงัดา้นในแผ่นแลกเปล่ียนความเยน็ (ºC) 
 LH คือ ระยะทางการเคล่ือนท่ีของตวัอยา่งในส่วนแลกเปล่ียนความร้อน (มิลลิเมตร) 
 LC คือ ระยะทางการเคล่ือนท่ีของตวัอยา่งในส่วนแลกเปล่ียนความเยน็ (มิลลิเมตร) 
 LI คือ ระยะทางการเคล่ือนท่ีของตวัอยา่งในส่วนฉนวน (มิลลิเมตร) 
เม่ือท าการก าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และเง่ือนไขขอบเขตแลว้สามารถแกปั้ญหา L p  c ’s  q   i n ดว้ยวิธี 
Finite difference method โดยอาศยัการก าหนดจุดขอ้ต่อต่างๆส าหรับแสดงอุณหภูมิของตวัอยา่งภายใน
อุปกรณ์การพาสเจอไรซ์ดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดจุดขอ้ต่อต่างๆส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในแผน่แลกเปล่ียนความเยน็ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 3 โดยแผน่แลกเปล่ียนความเยน็มีขนาดช่องใส่ตวัอยา่ง 3×40×1 มิลลิเมตร (กวา้ง×ยาว×สูง) 
สามารถแบ่งระยะห่างระหวา่งจุดขอ้ต่อในแนวแกน x ( x) เป็น 1.5 มิลลิเมตร  ระยะห่างระหวา่งจุดขอ้
ต่อในแนวแกน y ( y) เป็น 0.5 มิลลิเมตร และระยะห่างระหวา่งจุดขอ้ต่อในแนวแกน z ( z) เป็น 0.5 
มิลลิเมตร โดยจุดขอ้ต่อบริเวณรอบนอกถกูก าหนดอุณหภูมิใหเ้ป็น 5ºC ตามเข่ือนไขขอบเขตท่ีไดก้ าหนด
ไว ้และในส่วนจุดขอ้ต่อในต าแหน่งจุดก่ึงกลางแรกสุดจะถูกก าหนดอุณหภูมิตามอุณหภูมิเร่ิมตน้ของ
ตวัอยา่งก่อนเขา้แผน่แลกเปล่ียนความเยน็  
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ภาพท่ี 3 จุดขอ้ต่อส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในแผน่แลกเปล่ียนความเยน็ 
2. ก าหนดจุดขอ้ต่อต่างๆส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในฉนวนดงัแสดงในภาพท่ี 4 โดยฉนวนมี

ขนาดช่องใส่ตวัอยา่ง 1.5×20 มิลลิเมตร (รัศมี×สูง) ซ่ึงตามเง่ือนไขขอบเขตท่ีก าหนดไวว้า่ไม่มีการถ่าย
โอนความร้อนผา่นฉนวนในแนวแกน x และ y จึงท าการพิจารณาการถ่ายโอนความร้อนเฉพาะใน
แนวแกน z เท่านั้น โดยสามารถแบ่งระยะห่างระหวา่งจุดขอ้ต่อในแนวแกน z ( z) เป็น 0.5 มิลลิเมตร  

 

ภาพท่ี 4 จุดขอ้ต่อส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในฉนวน 
3. ก าหนดจุดขอ้ต่อต่างๆส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในแผน่แลกเปล่ียนความร้อนดงัแสดงใน

ภาพท่ี 5 โดยแผน่แลกเปล่ียนความร้อนมีขนาดช่องใส่ตวัอยา่ง 3×130×1 มิลลิเมตร (กวา้ง×ยาว×สูง) 
สามารถแบ่งระยะห่างระหวา่งจุดขอ้ต่อในแนวแกน x ( x) เป็น 1.5 มิลลิเมตร  ระยะห่างระหวา่งจุดขอ้
ต่อในแนวแกน y ( y) เป็น 0.5 มิลลิเมตร และระยะห่างระหวา่งจุดขอ้ต่อในแนวแกน z ( z) เป็น 0.5 
มิลลิเมตร โดยจุดขอ้ต่อบริเวณรอบนอกจะถูกก าหนดอุณหภูมิใหเ้ป็น 72ºC ตามเข่ือนไขขอบเขตท่ีได้
ก าหนดไว ้ 

 

ภาพท่ี 5 จุดขอ้ต่อส าหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในแผน่แลกเปล่ียนความร้อน 
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การวดัปริมาณวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งนม 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของอุณหภูมิ และเวลาจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการทดลอง

น้ีใชวิ้ตามินบี 1 เป็น chemicals marker โดยท าการวดัปริมาณการสูญเสียวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งภายหลงัจาก
การผา่นการพาสเจอไรซ ์วิธีการหาปริมาณวิตามินบี 1 ดว้ย HPLC ในตวัอยา่งนมจะใชว้ิธีท่ีดดัแปลงมาจาก 
Albalá-Hurtado และคณะ (1997) ดงัต่อไปน้ี 
การเตรียมสารมาตรฐานของวิตามินบี 1  
1. Stock solution: 1000 mg/l ของวิตามินบี 1 ใน deionized water 
2. Intermediate solution: 50 mg/l ของวิตามินบี 1 ใน deionized water 
3. Working solution 2.5, 5, 10, 15 และ 20 mg/l ของวิตามินบี 1 ใน deionized water  
4. สารละลายมาตรฐานควรกรองผา่นแผน่กรองขนาด 0.45 µm (Millipore) เกบ็ในท่ีไม่มีแสงท่ีอุณหภูมิต ่า  
การเตรียมตวัอยา่งส าหรับการวดัปริมาณวิตามินบี 1 ดว้ย HPLC จะท าการเตรียมดงัน้ี 
1. ตวัอยา่งนม 10.5 กรัม ใส่ลงใน centrifuge tube ขนาด 50 ml (เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 30 mm) 
2. เติม Trichloroacetic acid (TCA) ท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ 1 กรัม  
3. ท าการผสมบน magnetic stirring plate ดว้ย magnetic stirring bar เป็นเวลา 10 นาที 
4. ท าการป่ันเหว่ียงเป็นเวลา 10 นาที ท่ี 1250g เพ่ือใหเ้กิดการแยกชั้น 
5. เกบ็ส่วนของเหลวท่ีแยกไดล้งในขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 10 ml 
6. เติม 4% TCA ปริมาณ 3 ml ลงในส่วนของของแขง็ท่ีไดจ้ากการป่ันเหว่ียง และท าการผสมบน magnetic 

stirring plate เป็นเวลา 10 นาที 
7. ป่ันเหว่ียงท่ี 1250g เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนั้นก าจดัส่วนของแขง็ท่ีได ้
8. น าส่วนของเหลวท่ีไดใ้ส่ลงในขวดปรับปริมาตรในขอ้ 5 และท าการปรับปริมาตรดว้ย 4% TCA  
9. เกบ็ตวัอยา่งในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิต ่า 

การวดัปริมาณวิตามินบี 1 ดว้ย HPLC จะใช ้mobile phase ท่ีประกอบดว้ย 50 mM KH2PO4 (pH 
3.0) และอะซิโตไนไตรลใ์นอตัราส่วน 95:5 ส่วน stationary phase ใช ้C18 column 250 x 4.6 mm และใช ้UV 
detector ท าการวดัท่ีความยาวคล่ืน 205 nm ท าการวิเคราะห์ในรูปแบบ isocratic mode ท่ีอตัราการไหล 1 
ml/min ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
เม่ือท าการจ าลองเชิงตวัเลขดว้ยวิธี Finite difference method ไดแ้ลว้จะสามารถหารูปแบบ

อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีสภาวะต่างๆได ้โดยภาพท่ี 6 แสดงตวัอยา่ง
รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยก าหนดอุณหภูมิบริเวณผนงัดา้นในของแผ่น

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2800 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



แลกเปล่ียนความร้อนเป็น 72ºC และอุณหภูมิบริเวณผนงัดา้นในของแผน่แลกเปล่ียนความเยน็เป็น 5ºC  ใน
ส่วนอุณหภูมิบริเวณผนงัดา้นในของแผน่แลกเปล่ียนความร้อน และแผน่แลกเปล่ียนความเยน็ถกูก าหนดตาม
อุณหภูมิท่ีวดัไดจ้ากแผน่แลกเปล่ียนความร้อน และแผน่แลกเปล่ียนความเยน็ในการทดลอง  

 
ภาพท่ี 6 รูปแบบอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีไดม้าจากการจ าลองเชิงตวัเลข 

รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติ (ideal) จะมีความแตกต่างกบั
รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองท่ีไดม้าจากการจ าลองเชิงตวัเลขส่งผล
ใหส้ภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติ และในการทดลองท่ีอุณหภูมิเดียวกนัจะมีเวลาของ
กระบวนการท่ีแตกต่างกนัเม่ือก าหนดใหก้ระบวนการทั้งสองมีประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือจุลินทรียเ์ท่ากนั 
( P* เท่ากนั) เม่ือก าหนดให ้P* เท่ากบั 1 จะสามารถหาอุณหภมิู และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการ
ทดลองจากการจ าลองเชิงตวัเลขไดด้งัแสดงในภาพท่ี 7 ดงันั้นจะสามารถก าหนดสภาวะของกระบวนการพาส
เจอไรซ์ท่ีใชใ้นการทดลองไดต้ามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีใชใ้นการทดลองเม่ือก าหนด P* เท่ากบั 1 

       สภาวะ        อุณหภูมิ (ºC)                          อตัราการไหลโดยปริมาตร (ml/min) 

                  ร้อน         เยน็ 
          1             77.93±0.05    9.86±0.01          8.60±0.06 
          2             79.75±0.02  10.57±0.06     14.70±0.09 
          3             80.43±0.03  10.91±0.02     17.77±0.42 
          4             81.46±0.08  12.17±0.04     23.70±0.40 
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ภาพท่ี 7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติ (ideal) และในการ
จ าลองเชิงตวัเลข (simulation) เม่ือก าหนด P* เท่ากบั 1 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการพาสเจอไรซ์จะท าการวดัปริมาณการสูญเสียวิตามิน
บี 1 ในนมท่ีผา่นการพาสเจอไรซ์ท่ีสภาวะต่างๆ (ตารางท่ี 1) เพ่ือใชเ้ป็นตวับ่งช้ีส าหรับการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์วา่สามารถท านายรูปแบบของอุณหภูมิ และเวลาไดถู้กตอ้งตามสภาวะ
ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองหรือไม่ เม่ือท าการก าหนดสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ี
P* เท่ากบั 1 สามารถค านวณหา C-value ท่ีสภาวะต่างๆของกระบวนการพาสเจอไรซ์ได ้โดยปกติ C-value จะ
มีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาในการใหค้วามร้อนมีค่ามากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ค่า C-value ของกระบวนการพาสเจอ
ไรซ์ในอุดมคติมีค่าต ่ากวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีไดจ้ากการจ าลองเชิงตวัเลขท่ีอุณหภูมิ และเวลาของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์เดียวกนัดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 C-value ท่ีสภาวะต่างๆในกระบวนการพาสเจอไรซ์เม่ือก าหนด P* เท่ากบั 1  
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จากสมการ [4] จะสามารถเปล่ียน C-value ท่ีสภาวะต่างๆของกระบวนการพาสเจอไรซ์เป็น
ปริมาณของวิตามินบี 1 ได ้(ภาพท่ี 9) ดงันั้นสามารถน าปริมาณของวิตามินบี 1 ในนมท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจาก
การผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดม
คติ และการจ าลองเชิงตวัเลขดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบวา่ปริมาณวิตามินบี 1 ท่ีเหลืออยูจ่ากการทดลองมีค่า
ใกลเ้คียงกบัค่าท่ีไดจ้ากการจ าลองเชิงตวัเลขมากกวา่ค่าท่ีไดจ้ากกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติ อยา่งไรก็
ตามค่าท่ีไดจ้ากการทดลองยงัคงแตกต่างจากค่าท่ีไดจ้ากการจ าลองเชิงตวัเลข นอกจากน้ียงัพบวา่ท่ีสภาวะของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 77.93ºC เกิดการสูญเสียวิตามินบี 1 ในนมสูงท่ีสุด ในขณะท่ีสภาวะของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 81.46ºC กลบัส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียวิตามินบี 1 ในปริมาณต ่าท่ีสุดแสดง
ใหเ้ห็นวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิสูง แต่เวลาสั้นจะเกิดการสูญเสียปริมาณวิตามินบี 1 นอ้ยกวา่
กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิต ่า แต่เวลาของกระบวนการสูง 

 

ภาพท่ี 9 อตัราส่วนของวิตามินบี 1 ท่ีเหลืออยูใ่นนมภายหลงัจากกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติและการ
จ าลองเชิงตวัเลขท่ีสภาวะต่างๆ เม่ือก าหนด P* เท่ากบั 1 

ตารางท่ี 2 อตัราส่วนของวิตามินบี 1 ท่ีเหลืออยูใ่นนมภายหลงัจากผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุดมคติ การ
จ าลองเชิงตวัเลขและการทดลองเม่ือก าหนด P* เท่ากบั 1 

  สภาวะ     [C]/[C]0   [C]/[C]0         [C]/[C]0 

   ในอุดมคติ    ในการจ าลองเชิงตวัเลข                ในการทดลอง 
     1    0.99794   0.99765         0.93316 
     2    0.99859   0.99843         0.97863 
     3    0.99878   0.99863         0.98138 
     4    0.99902   0.99889         0.99522 

0.98

0.985

0.99

0.995

1

68 73 78 83 88

[C
]/[

C 0]  ขอ
งว
ิตา
มิน

บี 
1 

สภาวะกระบวนการพาสเจอไรซ ์(˚ ) 

Ideal

Simulation
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อภิปรายผล 
ผลของการพาสเจอไรซ์ต่อปริมาณการสูญเสียวิตามินบี 1 จากการทดลองท่ีมีค่าแตกต่างจากค่าท่ี

ไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เน่ืองมาจากสมมติฐาน และเง่ือนไขขอบเขตของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนบางขอ้ถกูตั้งข้ึนจากสภาวะ หรือกระบวนการแบบอุดมคติจึงส่งผลใหเ้กิดการท านาย
รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีคลาดเคล่ือนได ้นอกจากน้ียงัคงมีความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์วิตามินบี 1 ในตวัอยา่งซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการวิเคราะห์ %recovery 

สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิสูงเวลาสั้นจะส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียวิตามินบี 1 
นอ้ยกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิต ่า แต่เวลานานซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่า C-value ท่ีมีค่าเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือ
กระบวนพาสเจอไรซ์มีอุณหภูมิต ่าลง และใชเ้วลานานข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของอุณหภูมิ และเวลาจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้

วิตามินบี 1 เป็นตวับ่งช้ีร่วมกบัตวับ่งช้ีอ่ืนๆ เช่น เอนไซม ์และเช้ือจุลินทรียน่์าจะใหผ้ลการตรวจสอบท่ีถกูตอ้ง
มากยิ่งข้ึน 
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ผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ 
EFFECT OF MUSIC ON DEPRESSION IN OLDER ADULTS :  

A SYSTEMMATIC REVIEWS 

 
ภูริพงษ ์ เจริญแพทย ์พย.ม.1       Phuriphong  Charoenphaet M.N.S. 
ทศันา  ชูวรรธนะปกรณ์ Ph.D.2  Tassana  Choowattanapakorn Ph.D. 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทบทวนงานวิจยัผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายเุพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ถึงรูปแบบของการน าดนตรีมาใช้ในการบ าบดัเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าส าหรับผูสู้งอายุ ใน
ปัจจุบนั และแนวทางการศึกษาในอนาคต โดยสืบคน้ยอ้นหลงั 10 ปี (ค.ศ. 2004-2014) จากฐานขอ้มูล
อิเลก็โทนนิกส์ออนไลน์ ไดแ้ก่ SAGE journals online, Wiley online library, Elsevier science direct, 
Oxford journals online, PsycARTICLES  พบงานวิจยัท่ีเขา้เกณฑจ์ านวน 5 งานวิจยั เม่ือใชเ้กณฑ ์National 
Health and Medical Research Council ในการประเมินระดบัคุณภาพของหลกัฐานเชิงประจกัษพ์บว่าอยู่ใน
ระดบั II (randomized controlled trial) ทั้ง 5 งานวิจยั  โดยเป็นการท าการศึกษาในผูสู้งอายุในชุมชน
แบ่งเป็นผูสู้งอายุทัว่ไปและผูสู้งอายุโรคสมองเส่ือม มีการใช ้Geriatric Depression Scale ในการประเมิน
ภาวะซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่  ลกัษณะการใชด้นตรีในการทดลองมีทั้งการฟังดนตรีจากรายการเพลงท่ี
ผูสู้งอายุเลือกดว้ยตนเอง และการใชก้ลุ่มดนตรีบ าบดั ระยะเวลาท่ีจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังคือ 30-40 นาที 
วนัละคร้ังจนถึงสปัดาห์คร้ัง และใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 4-16 สัปดาห์ จากผลการทดลองพบว่าดนตรี
สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าไดใ้นผูสู้งอายุทัว่ไป และสามารถเห็นผลไดต้ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 3 อย่างไรก็ตาม
ดนตรีบ าบดัไม่เหมาะสมในการน ามาลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายโุรคสมองเส่ือม จากการทบทวนงานวิจยั
ทั้งหมดพบว่าควรมีการท าการศึกษาการใชด้นตรีในการบ าบดัเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุเพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง โรคหวัใจ อมั
พฤกษอ์มัพาต หรือโรคพาร์กินสัน เป็นตน้ เพ่ือท าให้งานวิจยัเก่ียวกบัผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผูสู้งอายมีุความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ  ดนตรี ภาวะซึมเศร้า ผูสู้งอาย ุ

Abstract 

The purpose of this study was to review trial the effectiveness of music on 

depression in older adults and identify areas requiring further study. The systematic 

reviews search from 2004-2014 A.D. in 5 online database namely, SAGE journals 

online, Wiley online library, Elsevier science direct, Oxford journals online, 

PsycARTICLES. The 5 evidences were founded and the quality level of evidence 

assess by the NHMRC (National Health and Medical Research Council) Evidence 

                                           
1 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบนัประสาทวิทยา 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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Hierarchy which all evidences were level II (RCT). The setting was in the community 

(home, community center, nursing home) and the participants were older adults and 

older adults with dementia. The depression level measure by the Geriatric Depression 

Scale (GDS) mostly. The music intervention had 2 design there were the individual 

music listening and a group music program. The session of music intervention was 

30-40 min per session one time per day to one time per week for 4-16 weeks. The 

result showed that the music intervention could reduce depression in older adults and 

it was significant after the 3
rd

 week of intervention however it was unsuitable to use in 

older adults with dementia. Further research should be focus to other health problems 

in older adults such as diabetes, chronic hypertension, heart disease, stroke, 

Parkinson’s disease to identify whether the music intervention can reduce depression 

or not. 

 

Key word  “music” “depression” “older adults”  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาติพนัธ์ุ ปัจจุบนัพบผูท่ี้มีภาวะ
ซึมเศร้าราว 121 ลา้นคนทัว่โลก (Maratos, Gold, Wang, & Crawford, 2008) ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้
ค านิยามของภาวะซึมเศร้าไวว้่าเป็นกลุ่มของอาการแสดงของการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะไดแ้ก่ เศร้าซึม ส้ินหวงั หมดความสนใจต่อส่ิงรอบตวั รู้สึกผิดหวงัหรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า 
นอนไม่หลบั อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่มีสมาธิ (World Health Organization [WHO.], 2012) ในผูสู้งอายุ
สามารถพบภาวะซึมเศร้าไดร้้อยละ 8.2-23.6 (Li, Zhang, Shao, Qi, & Tian, 2014; Pirkis, 2009) และมี
ความสัมพนัธ์กบัอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเจ็บป่วย การบกพร่องทางความคิด ความจ า และทางกายอีกดว้ย 
(Hermans, Beekman, & Evenhuis, 2013; Polyakova, 2014) โดยระดบัความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าจะ
ส่งผลโดยตรงกบัความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั และคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุ (Dissanayaka, 2011; Stek, Gussekloo, Beekman, van Tilburg, & Westendorp, 2004; 
Wada, 2004) จนน าไปสู่ความคิดอยากตายและการฆ่าตวัตาย (ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ & สิริเกียรติ  ยนัตดิลก, 
2541) ซ่ึงสามารถท าส าเร็จไดถึ้งร้อยละ 20 (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข [สวรส.], 2553) 

แนวทางการรักษาภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายขุองแพทยคื์อใชย้าตา้นภาวะซึมเศร้าเป็นหลกั (Baldwin, 
2010) ซ่ึงแมจ้ะใหผ้ลดีแต่ก็ตามมาดว้ยผลขา้งเคียงของยาหลายอาการ (สายฝน เอกวรางกรู, 2553) จึงควร
ใชใ้นปริมาณนอ้ย (กรมสุขภาพจิต, 2553) แลว้ใหก้ารช่วยเหลือโดยการบ าบดัเพ่ิมเติม ซ่ึงการบ าบดัเพ่ือลด
ภาวะซึมเศร้านั้นมีหลายวิธีการดว้ยกนั ทั้งการบ าบดัทางจิต เช่น กลุ่มบ าบดัประคบัประคอง โปรแกรมการ
จดัการอาการ (จินตนา  รักค า, 2549; รัตนาภรณ์  กรุณา, 2554; อจัชาวรรณ  แก่นอินทร์, 2548) และการ
บ าบดัแนวใหม่ เช่น ศิลปะบ าบดั ดนตรีบ าบดั (กาญจนา  พิบูลย,์ พวงทอง  อินใจ, & เอียน  สมิท, 2552; 
นฤมล  อินทหม่ืน, 2555) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการใชด้นตรีบ าบดัสามารถช่วย
ลดภาวะซึมเศร้าไดม้ากกว่าการบ าบดัทางจิต (Castillo-Perez, Gomez-Perez, Velasco, Perez-Campos, & 
Mayoral, 2010) โดยดนตรีท่ีน ามาท าเป็นกระบวนการเพ่ือการบ าบดัมีมานานกว่า 60 ปี (Michel & Pinson, 
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2005) และใชก้นัอย่างแพร่หลายในการบ าบดัทางการพยาบาล ไดแ้ก่ ลดภาวะวิตกกงัวลในผูป่้วยท่ีไดรั้บ
เคร่ืองช่วยหายใจ (Chlan, 1998) ช่วยบรรเทาความปวดหลงัผา่ตดัทั้งการผา่คลอด ผา่ตดัไส้เล่ือน ผ่าตดัช่อง
ทอ้ง ศลัยกรรมกระดูก ผา่ตดัหวัใจแบบเปิด และศลัยกรรมจมูก (Engwall & Duppils, 2009) ลดอาการปวด
ในผูป่้วยมะเร็ง (Huang, Good, & Zauszniewski, 2010) ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งใน
ระยะ 2 สัปดาห์แรก (Jun, Roh, & Kim, 2013) และระยะพกัฟ้ืน (Knight & Wiese, 2011) โดยเฉพาะการ
น ามาบ าบดัภาวะซึมเศร้า เน่ืองจากดนตรีท่ีเป็นส่วนประกอบของจงัหวะ ท านอง ระดบัเสียง และความ
กลมกลืนของเสียง จะท าใหเ้กิดการตอบสนองทางจิตใจของบุคคลผ่านศูนยก์ารไดย้ินท่ีอยู่ในสมองกลีบ
ใน แลว้ถูกแปลผลจากกระบวนการในระบบลิมบิคอนัเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ทางอารมณ์และ
ความรู้สึก เพ่ือกระตุน้การสร้างและการท างานของสารส่ือประสาทท่ีสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า (Murrock 
& Higgins, 2009) โดยช่วยปรับอารมณ์เป็นดา้นบวก (บุษกร  บิณฑสันต์, 2553) ขจดัอารมณ์ดา้นลบ 
(Boothby & Robbins, 2011) ซ่ึงพบงานวิจยัจากการทบทวนอย่างเป็นระบบท่ียืนยนัประสิทธิภาพของ
ดนตรีในการน ามาบ าบดัทั้งประชากรท่ีเป็นเด็กและผูใ้หญ่ (Chan, Wong, & Thayala, 2011; Maratos et 
al., 2008) แต่การน าดนตรีมาใชใ้นการวิจยัเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุยงัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ียงัขาด
การทบทวนอยา่งเฉพาะเจาะจง ผูว้ิจยัซ่ึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของการลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุจึงไดท้ า
การทบทวนงานวิจยัอยา่งเป็นระบบเพ่ือน ามาเป็นขอ้สรุปและแนวทางในการใชด้นตรีเพ่ือลดภาวะซึมเศร้า
ในผูสู้งอายขุองไทยในอนาคต 
ค าถามการวจิยั 

1. ดนตรีส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายหุรือไม่ อยา่งไร 
2. คุณลกัษณะและรายละเอียดของงานวิจยัเก่ียวกบัดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาและทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
2. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนงานวิจยั เก่ียวกบัผลของดนตรีต่อภาวะ

ซึมเศร้าในผูสู้งอายุ 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผูสู้งอาย ุโดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกงานวิจยัเขา้ศึกษาดงัน้ี 

1.1 เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
1.2 เป็นงานวิจยัท่ีมีการเผยแพร่บทความฉบบัเตม็และเขา้ถึงไดจ้ากฐานขอ้มลูออนไลน ์
1.3 เป็นงานวิจยัท่ีอยูร่ะหวา่งปี ค.ศ. 2004-2014 

2. ก าหนดค าส าคญัในการสืบคน้งานวิจยั คือ “music”, “depression”, “depressive symptom”, 
“older adults”, “older persons”, “elderly”, “late-life” 
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3. ท าการสืบคน้งานวิจยัจาก 5 ฐานขอ้มูลอิเลก็โทรนิกส์ออนไลน์ ไดแ้ก่ SAGE journals online, 
Wiley online library, Elsevier science direct, Oxford journals online, PsycARTICLES   

4. ด าเนินการคดัเลือกงานวิจยัเขา้สู่การทบทวนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
5. ประเมินระดบัคุณภาพของงานวิจยั (level of evidence) โดยใช้ระบบการแบ่งระดบัความ

น่าเช่ือถือและคุณภาพของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ตามเกณฑข์อง National Health and Medical Research 
Council (NHMRC, 1999) ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัของคุณภาพของงานวิจยัไวด้งัน้ี 

5.1 ระดบั I คือ หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบ ท่ีทั้งหมด
เป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีมีการสุ่มตวัอยา่งและมีกลุ่มควบคุม 

5.2 ระดบั II คือ หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากงานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีการสุ่มตวัอย่างและมีกลุ่ม
ควบคุม 

5.3 ระดบั III-1 คือหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากงานวิจยัท่ีออกแบบเทียบเคียงการวิจยัเชิง
ทดลอง (สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง) 

5.4 ระดบั III-2 คือหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการศึกษาเปรียบเทียบท่ีมีกลุ่มควบคุมและไม่มี
การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง เช่น การศึกษาไปขา้งหนา้ (cohort study) การศึกษายอ้นหลงั (case-control study) 
หรือการศึกษาแบบอนุกรมเวลา 

5.5 ระดบั III-3 คือหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกนั (ไม่
มีกลุ่มควบคุม) 

5.6 ระดบั IV คือหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากกรณีศึกษา รายงานผูป่้วย งานวิจยัเชิงส ารวจ 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

6. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนงานวิจัยทั้ งหมดโดยแจกแจงตาม
คุณลกัษณะของงานวิจยั และผลของงานวิจยั 
ผลการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการ
วิจยัโดยการทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการใชด้นตรีเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ แลว้น ามา
วิเคราะห์สรุปประเดน็หลกัของผลการวิจยัในแต่ละเร่ือง และบรรยายถึงความสมัพนัธ์หรือความขดัแยง้กนั
ระหวา่งผลการวิจยัท่ีได ้โดยมีรายละเอียดของการสงัเคราะห์ดงัน้ี 

1. ผลการคดัเขา้งานวิจยั 
จากการสืบคน้ดว้ยค าส าคญัใน 5 ฐานขอ้มลูอิเลก็โทรนิกส์ออนไลน ์พบงานวิจยัทั้งหมดจ านวน 

21 งานวิจยั เม่ือพิจารณาตามเกณฑก์ารคดัเขา้งานวิจยัเหลืองานวิจยัจ านวน 5 งานวิจยั (Chan, Chan, & 
Mok, 2010; Chan, Chan, Mok, & Kwan Tse, 2009; Chan, Wong, Onishi, & Thayala, 2012; Chu H. et al, 
2014; Cooke, Moyle, Shum, Harrison, & Murfield, 2010) ซ่ึงมีขั้นตอนการคดัออกดงัน้ี 

1.1 คดัออก 13 งานวิจยัเน่ืองจากไม่ใช่งานวิจยัท่ีศึกษาผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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1.2 คดัออก 2 งานวิจยัเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงบทความฉบบัเตม็ (full text) 
1.3 คดัออก 1 งานวิจยัเน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท าการศึกษาก่อนปี ค.ศ. 2004 

2. ผลการประเมินลกัษณะและคุณภาพของงานวิจยั (ตารางท่ี 1) 
มีรายละเอียดตามชนิด แหล่งท่ีมา และคุณภาพของงานวิจยัดงัน้ี 

ผลการประเมนิ จ านวน 

ชนิดงานวจิยั รายงานการวิจยั 5 
แหล่งที่มา SAGE journals online 2 

Wiley online library 2 
Elsevier science direct 1 

ระดบัคุณภาพ ระดบัท่ี II งานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีการสุ่มตวัอยา่งและมีกลุ่มควบคุม (RCT) 5 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินลกัษณะและคุณภาพของงานวิจยั 

3. ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ(ตารางท่ี 2) 
จากการทบทวนพบวา่ทั้ง 5 งานวิจยัเป็นการท าการทดลองกบัผูสู้งอายุในชุมชนแบ่งเป็นการจดั

กระท าท่ีบา้น 2 งานวิจยั ศูนยบ์ริการผูสู้งอายใุนชุมชน 1 งานวิจยั ศูนยบ์ริบาลผูสู้งอายุในชุมชน 1 งานวิจยั 
และจดักระท าทั้งท่ีบา้นและศูนยบ์ริการผูสู้งอายใุนชุมชน 1 งานวิจยั 

เป็นงานวิจัยในผูสู้งอายุทัว่ไป 3 งานวิจยั ผูสู้งอายุโรคสมองเส่ือม 2 งานวิจยั โดยมีเพียง 1 
งานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาถึงตวัแปรตามท่ีเป็นภาวะซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นเป็นการศึกษาตวัแปร
ตามท่ีเป็นภาวะซึมเศร้าร่วมกบัตวัแปรตามอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิต คุณภาพการนอนหลบั การตอบสนอง
ทางกายภาพ และการรับรู้ 

กิจกรรมการทดลองใช้การฟังเพลงจากรายการเพลงท่ีผูวิ้จยัน ามาให้เลือกเพียงอย่างเดียว 3 
งานวิจยัและทั้ง 3 งานวิจยัดงักล่าวเป็นการท ากิจกรรมดนตรีบ าบดัรายบุคคล อีก 2 งานวิจยัเป็นการจดั
กิจกรรมผสมผสานโดยนักดนตรีบ าบดัและทั้ง 2 งานวิจยัน้ีก็เป็นการท ากิจกรรมดนตรีบ าบดัรายกลุ่ม
เช่นเดียวกนั 

ระยะเวลาท่ีท ากิจกรรมดนตรี 30 นาที 4 งานวิจยั โดยอีก 1 งานวิจยัท่ีเหลือใชเ้วลาในการจดั
กิจกรรมดนตรีเป็นเวลา 40 นาที จ านวนคร้ังของกิจกรรมมีตั้งแต่ 1 คร้ัง/วนั - 1 คร้ัง/สัปดาห์ ใชเ้วลานาน 
4-16 สปัดาห์ และการวดัผลการทดลองมีตั้งแต่วดัซ ้ าสปัดาห์ละคร้ังจนถึงวดัห่างกนั 8 สปัดาห ์

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูมี 3 งานวิจยัท่ีใช ้Geriatric Depression Scale 15 ค าถาม (GDS-
15) 1 งานวิจยัท่ีใช ้Geriatric Depression Scale 30 ค าถาม (GDS-30) และ 1 งานวิจยัท่ีใช ้Chines Version 
of the Cornell Scale for Depression in Dementia (C-CSDD) 
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ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

Chan et al., 
2009 

RCT with a 
two-tailed 
repeated 
measures 

ANOVA to 
test for 

differences 
between and 

within 
groups 

บา้นและ
ศูนยบ์ริการ
ผูสู้งอายใุน
ชุมชน 

ผูสู้งอายใุนชุมชน
ของเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง  

(n = 47 music 23 
and control 24)  
อาย ุ60-80+ ปี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง : แผ่นซีดี
เพลงบรรเลงจาก 4 แนวดนตรีไดแ้ก่ เพลง
คลาสสิคตะวันตก เพลงแจ๊ซตะวันตก 
เพลงคลาสสิคจีน เพลงคลาสสิคเอเชีย มี
จงัหวะ 60-80 คร้ัง/นาที 
ลักษณะการจัดกระท า : กลุ่มทดลองเลือก 
1 ซีดีจาก 4 แนวดนตรีแลว้น าไปฟังก่อน
นอนวนัละคร้ังคร้ังละ 30 นาทีนาน 4 
สปัดาห ์
 

Geriatric 
Depression 

Scale  
(GDS-30) 
วดัสปัดาห์
ละคร้ังรวม 
4 สปัดาห ์

1. ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองในสัปดาห์ท่ี 1 
และ 2  แต่พบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มในสัปดาห์ท่ี 3 และ 4 โดยพบว่า
กลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
.001 
2. พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทั้ง
ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
โดยพบว่าหลังทดลองกลุ่มควบคุมมี
ภาวะซึมเศร้าเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และกลุ่มทดลองมี
ภาวะซึมเศร้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001 ในสปัดาห์ท่ี 3 และ 4 

Cooke et 
al., 2010 

RCT cross-
over design 
with a music 
intervention 

ศูนยบ์ริการ
ผูสู้งอายใุน
ชุมชน 

ผูสู้งอายโุรคสมอง
เส่ือมท่ีบริสเบน
เหนือ รัฐควีนส
แลนด ์ประเทศ

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง :  
1. กิจกรรมทดลอง : กลุ่มดนตรี

แบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือกิจกรรมท่ี 1 น า
โดยนกัดนตรีจ านวน 2 คนเป็นผูร้้องเพลง

Geriatric 
Depression 

Scale  
(GDS-15) 

1. ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ของกลุ่ม A และกลุ่ม B ทั้งในสัปดาห์ท่ี 
1,8 และ 16 
2. ไม่พบความแตกต่างภายในกลุ่มของ

ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

and a 
reading 
control 
group 

ออสเตรเลีย 
(n=47 group A 
Intervention to 

control = 24 and 
group B Control to 
intervention = 23) 
อาย ุ65-95+ ปี 

และเล่นกีตาร์ให้ผูสู้งอายุฟังเป็นเวลา 30 
นาที กิจกรรมท่ี 2 คือการฟังเพลงส าหรับ
ผูป่้วยโรคสมองเส่ือมซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัไว้
ให้โดยอา้งอิงจากหลกัฐานเชิงประจักษ์
เป็นเวลา 10 นาที 

2. กิจกรรมควบคุม : กลุ่มการอ่าน 
โดยผูช่้วยนักวิจัยเป็นผู ้น าการอ่านข่าว
ประจ าวนั เร่ืองสั้ น เร่ืองข าขัน มุกตลก 
หรือการเล่นเกมส์ตอบค าถาม แลว้แต่การ
เลือกของกลุ่ม เป็นเวลา 40 นาที 
ลักษณะการจัดกระท า : แบ่งกลุ่มตวัอย่าง
เป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่ม A จดักิจกรรมทดลองตอนเชา้ 3 
วนัต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์) นาน 8 
สัปด า ห์  หลัง จากนั้ น จึ งสลับไป เข้า
กิจกรรมควบคุมตอนเชา้ 3 วนัต่อสัปดาห์ 
นาน 8 สปัดาห์เช่นกนั (รวม 16 สปัดาห์)  

กลุ่ม B จดักิจกรรมควบคุมตอนเชา้ 3 

วดั 3 คร้ัง
คือสปัดาห์
ท่ี 1,8,16 

กลุ่ม A และกลุ่ม B ทั้งในสัปดาห์ท่ี 1,8 
และ 16 
3. กิจกรรมกลุ่มดนตรีไม่มีผลต่อระดบั
ของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุโรคสมอง
เส่ือม 

ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

วนัต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์) นาน 8 
สัปด า ห์  หลัง จากนั้ น จึ งสลับไป เข้า
กิจกรรมทดลองตอนเชา้ 3 วนัต่อสัปดาห์ 
นาน 8 สปัดาห์เช่นกนั (รวม 16 สปัดาห์) 

Chan et al., 
2010 

RCT with 
repeated 
measures 

บา้น ผูสู้งอายใุนชุมชน
ของเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง  

(n = 42 music 21 
and control 21)  
อาย ุ60-80+ ปี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง : ไฟลเ์พลง 
MP3 ลกัษณะเป็นเพลงบรรเลง โดยให้
ผูสู้งอายุสร้างรายการเพลงท่ีต้องการฟัง
จาก 3 แนวดนตรีซ่ึงผู ้วิจัยจัดไว้ได้แก่ 
เพลงคลาส สิคตะวันตก  เพลงแจ๊ ซ
ตะวนัตก เพลงคลาสสิคจีน มีจงัหวะ 60-
80 คร้ัง/นาที 
ลกัษณะการจดักระท า :  

กลุ่มทดลองฟังเพลงท่ีเลือกไว้ตาม
รายการเพลงของตนเอง สัปดาห์ละคร้ัง 
คร้ังละ 30 นาที นาน 4 สัปดาห์ ขณะฟัง
เพลงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูวิ้จยั 

กลุ่มควบคุมนั่ง /นอนพักในห้องท่ี
เงียบสงบโดยไม่ถูกรบกวนจากส่ิงใดๆ 

Geriatric 
Depression 

Scale  
(GDS-15) 
วดัสปัดาห์
ละคร้ังรวม 
4 สปัดาห ์

1. ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองในทุกสปัดาห์ 
2. ไม่พบความแตกต่างภายในกลุ่ม
ควบคุมในทุกสปัดาห์ 
3. ไม่พบความแตกต่างภายในกลุ่ม
ทดลองระหว่างสัปดาห์ท่ี 1 และ 2  แต่
พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ระหว่างสัปดาห์ท่ี 1 
และ 3 และพบความแตกต่างอย่างมี
นั ย ส า คัญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  .001 
ระหวา่งสปัดาห์ท่ี 1 และ 4  

ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                        2813 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 30 นาที นาน 4 
สัปดาห์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผูว้ิจยั 

Chan et al., 
2012 

RCT with 
repeated 
measures 

บา้น ผูสู้งอายใุนชุมชน
ของประเทศ
สิงคโปร์ 

(n = 50 music 24 
and control 26) 
อาย ุ55-75+ ปี 

เคร่ืองมีที่ใช้ในการทดลอง : ไฟลเ์พลง
หรือซีดีเพลง ลกัษณะเป็นเพลงบรรเลง 
โดยให้ผู ้สู งอายุส ร้ างรายการเพลง ท่ี
ตอ้งการฟังจาก 4 แนวดนตรีซ่ึงผูว้ิจยัจัด
ไวไ้ดแ้ก่ เพลงจีน เพลงมาเลย ์เพลงอินเดีย 
และเพลงตะวนัตก มีจงัหวะ 60-80 คร้ัง/
นาที 
ลกัษณะการจดักระท า : 

กลุ่มทดลองฟังเพลงท่ีเลือกไว้ตาม
รายการเพลงของตนเอง สัปดาห์ละคร้ัง 
คร้ังละ 30 นาที นาน 8 สัปดาห์ ขณะฟัง
เพลงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูวิ้จยั 

กลุ่มควบคุมนั่ง /นอนพักในห้องท่ี
เงียบสงบโดยไม่ถูกรบกวนจากส่ิงใดๆ 
สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 30 นาที นาน 8 

Geriatric 
Depression 

Scale  
(GDS-15) 
วดัสปัดาห์
ละคร้ังรวม 
8 สปัดาห ์

1. ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองในสัปดาห์ท่ี 1, 
2, 3 และ 5 แต่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มทดลองมีภาวะ
ซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน
สปัดาห์ท่ี 6 และท่ีระดบั .01 ในสัปดาห์
ท่ี 4, 7 และ 8 
2. ไม่พบความแตกต่างก่อนและหลงั
ทดลองภายในกลุ่มควบคุม แต่พบ
ความแตกต่างก่อนและหลังทดลอง
ภายในกลุ่มทดลอง โดยพบว่าหลัง
ทดลองมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 

ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

สัปดาห์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผูว้ิจยั 

Chu et al., 
2014 

RCT with a 
prospective, 

parallel-
group design  

ศูนยบ์ริบาล
ผูสู้งอายใุน
ชุมชน 

ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่
ในศูนยบ์ริบาล

ผูสู้งอายขุองเกาะใต้
หวนั 

(n = 100 music 49 
and control 51) 
อาย ุ65-97 ปี  

(Mean 82 SD = 
6.8)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง : โปรแกรม
ดนตรีบ าบดัจ านวน 12 คร้ัง โดยกิจกรรม
ในโปรแกรมแบ่งเป็น  

คร้ังท่ี 1 และ 2 เป็นกิจกรรมการเล่น
เคร่ืองดนตรีได้แก่  ไตรแองเกิล ไม้ตี
จงัหวะ มาราคา กระด่ิงมือ และแทมโบรีน 

คร้ังท่ี 3 และ 4 เป็นกิจกรรมร้องเพลง 
คร้ังท่ี 5 และ 6 เป็นกิจกรรมการฟัง

เพลง 
คร้ังท่ี 7 และ 8 เป็นกิจกรรม

ผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างการท างาน
ร่วมกนัระหว่างสมาธิและการเคล่ือนไหว
ของมือ โดยจบัคู่กระด่ิงเสียงและสี แลว้
ผู ้ วิ จัย เ ป็นผู ้บอก สีแล้ว ให้ผู ้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรมสัน่กระด่ิงตามสีท่ีจบัคู่ไว ้

คร้ังท่ี 9 และ 10 เป็นกิจกรรมการเล่น

Chines 
Version of 
the Cornell 
Scale for 

Depression 
in 

Dementia 
(C-CSDD) 
วดัทั้งหมด 
4 คร้ังคือ 
1. ก่อน
ทดลอง 1 
สปัดาห์  
2. หลงั
กิจกรรม
การทดลอง

1. ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองในการวดัคร้ัง
ท่ี 1 2 และ 4 แต่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มทดลองมีภาวะ
ซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ในการ
วดัคร้ังท่ี 3 
2. ไม่พบความแตกต่างก่อนและหลงั
ทดลองของค่า เฉ ล่ียคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าภายในกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่ม
ทดลองมีค่า เฉล่ียของคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าลดลงจากการวดัคร้ังท่ี 1-4 คือ 
17.39 11.47 8.22 และ 11.23 ตามล าดบั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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ผู้วจิยั รูปแบบ สถานที่จดั
กระท า 

ประชากรและ 
กลุ่มตวัอย่าง 

วธีิการ เคร่ืองมอื ผลการวจิยั 

ดนตรีโดยนกัดนตรี ซ่ึงเพลงทั้งหมดท่ีเล่น
จะเป็นเพลงประจ าของ เทศกาลตาม
ช่วงเวลาท่ีจดักิจกรรมเพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองต่อเทศกาลนั้นๆ 

คร้ังท่ี 11 และ 12 เป็นกิจกรรมการ
เ ล่นดนต รี โดยผู ้ วิ จัย เ ปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผูเ้ลือกเคร่ืองดนตรี
ท่ีตอ้งการเล่นดว้ยตนเอง 
ลกัษณะการจดักระท า :  

กลุ่มทดลองเขา้โปรแกรมดนตรีบ าบดั 
โดยมีการจัดกิจกรรม คร้ังละ 30 นาที 2 
คร้ังต่อสปัดาห์ นาน 6 สปัดาห์ 

กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลจากศูนย์
บริบาลตามปกติ 

 
 
 

คร้ังท่ี 6 
3. หลงั
กิจกรรม
การทดลอง
คร้ังท่ี 12 
4. หลงั
กิจกรรม
การทดลอง 

1 เดือน 

  ตารางท่ี 2 ผลการทบทวนวิธีการและผลลพัธ์ของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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ผลลพัธ์การวิจยัพบว่าดนตรีช่วยลดภาวะซึมเศร้าไดใ้นกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3 
งานวิจยั ซ่ึงเป็นงานวิจยัในผูสู้งอายุทัว่ไปทั้งหมด นอกจากน้ียงัสามารถพบความแตกต่างภายในกลุ่ม
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติไดไ้วท่ีสุดคือ 3 สัปดาห์หลงัเร่ิมการทดลอง โดยกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียของภาวะซึมเศร้าลดลงจากก่อนการทดลองตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 3 (P<.001) เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตามใน
กลุ่มทดลองยงัพบอีกว่าคะแนนเฉล่ียของภาวะซึมเศร้าหลงัจบการทดลอง 1 เดือนจะมากกว่าคะแนนเฉล่ีย
ของภาวะซึมเศร้าหลงัจบการทดลองทนัที แสดงใหเ้ห็นว่าควรใชด้นตรีบ าบดัเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองจึง
จะไดผ้ลดีในการช่วยลดภาวะซึมเศร้า 
อภิปรายผล 

ผลจากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบในคร้ังน้ีพบว่าการศึกษาผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้า
ในผูสู้งอายยุงัมีจ านวนนอ้ยและไม่หลากหลาย คือมีการศึกษาดว้ยผูวิ้จยักลุ่มเดิมๆถึง 3 งานวิจยั รวมถึงเป็น
การศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในประเทศท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ประเทศ
สิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเกาะไตห้วนั อย่างไรก็ตามพบว่าการจดักิจกรรมดนตรีบ าบดัโดย
การใหผู้สู้งอายไุดรั้บฟังเพลงท่ีชอบเป็นเวลา 30 นาทีต่อคร้ังเป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 สัปดาห์อย่างต่อเน่ืองจะ
สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าได ้ นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นอีกว่ากิจกรรมดนตรีบ าบดัไม่เหมาะสมในการ
น ามาใชเ้พ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายโุรคสมองเส่ือม 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการท าการศึกษาการใชด้นตรีในการบ าบดัเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุเพ่ิมเติมเพ่ือหา
แนวทางท่ีส่งผลต่อการลดภาวะซึมเศร้าใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีการศึกษาไม่ควรจ ากดัอยูท่ี่ผูสู้งอายทุัว่ไปเพียง
อย่างเดียว ควรศึกษาในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรังอย่างอ่ืนดว้ย เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง 
โรคหัวใจ อมัพฤกษ์อมัพาต หรือโรคพาร์กินสันเป็นตน้ เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนมากป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงจะท าใหง้านวิจยัเก่ียวกบัผลของดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุมีความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2817 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

รายการอ้างอิง 
Baldwin, R. C. (2010). Depression in later life. New York: Oxford University Press. 
Boothby, D. M., & Robbins, S. J. (2011). The effects of music listening and art production on negative 

mood : A randomized, controlled trial. The Arts in Psychotherapy, 38(3), 204-208. doi: 
10.1016/j.aip.2011.06.002 

Castillo-Perez, S., Gomez-Perez, V., Velasco, M. C., Perez-Campos, E., & Mayoral, M.-A. (2010). 
Effects of music therapy on depression compared with psychotherapy. The Arts in 
Psychotherapy, 37(5), 387-390. doi: 10.1016/j.aip.2010.07.001 

Chan, M. F., Chan, E. A., & Mok, E. (2010). Effect  of  music  on  depression  and  sleep  quality  in 
elderly people : a randomised controlled trial. Complementary Therapies in  Medicine, 18(3-4), 
150-159. doi: 10.1016/j.ctim.2010.02.004 

Chan, M. F., Chan, E. A., Mok, E., & Kwan Tse, F. Y. (2009). Effect of music on depression levels and 
physiological responses in community-base olders adults. International Journal of Mental 
Health Nursing, 18(4), 285-294. doi: 10.1111/j.1447-0349.2009.00614.x 

Chan, M. F., Wong, Z. Y., Onishi, H., & Thayala, N. V. (2012). Effect of music on depression in older 
people : a randomized controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 21(5-6), 776-783. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2011.03954.x 

Chan, M. F., Wong, Z. Y., & Thayala, N. V. (2011). The effectiveness of music listening in reducing 
depressive symptoms in adults : A systematic review. Complementary Therapies in Medicine, 
19(6), 332-348. doi: 10.1016/j.ctim.2011.08.003 

Chlan, L. (1998). Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patients 
receiving ventilator assistance. Heart and Lung, 27(3), 169-176.  

Chu H. et al. (2014). The Impact of Group Music Therapy on Depression and Cognition in Elderly 
Persons With Dementia: A Randomized Controlled Study. Biological Research For Nursing, 
16(2), 209-217. doi: 10.1177/1099800413485410 

Cooke, M., Moyle, W., Shum, D., Harrison, S., & Murfield, J. (2010). A randomized controlled trial 
exploring the effect of music on quality of life and depression in older people with dementia. 
Journal of Health Psychology, 15(5), 765-776. doi: 10.1177/1359105310368188 

Dissanayaka, N. N. W., et al. (2011). Factors  associated  with  depression  in  Parkinson’s  disease. 
Journal of Affective Disorders, 132(1-2), 82-88. doi: 10.1016/j.jad.2011.01.021 

Engwall, M., & Duppils, G. S. (2009). Music as a Nursing intervention for postoperative pain : a 
systematic review. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 24(6), 370-383. doi: 
10.1016/j.jopan.2009.10.013 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2818 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

Hermans, H., Beekman, A. T. F., & Evenhuis, H. M. (2013). Prevalence of depression and anxiety in 
older users of formal Dutch intellectual disability services. Journal of Affective Disorders, 
144(1-2), 94-100. doi: 10.1016/j.jad.2012.06.011 

Huang, S.-T., Good, M., & Zauszniewski, J. A. (2010). The effectiveness of music in relieving pain in 
cancer patients : A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 
47(11), 1354-1362. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.03.008 

Jun, E.-M., Roh, Y. H., & Kim, M. J. (2013). The effect of music-movement therapy on physical and 
psychological states of stroke patients. Journal of Clinical Nursing, 22(1-2), 22-31. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2012.04243.x 

Knight, A. J., & Wiese, N. (2011). Therapeutic music and nursing in poststroke rehabilitation. 
Rehabilitation Nursing, 36(5), 200-204,215.  

Li, D., Zhang, D.-J., Shao, J.-J., Qi, X.-D., & Tian, L. (2014). A meta-analysis of the prevalence of 
depressive symptoms in Chinese older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 58(1), 
1-9. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.016 

Maratos, A., Gold, C., Wang, X., & Crawford, M. (2008). Music therapy for  depression. Cochrane 
Database of Systematic Reviews(1), 1-13. doi: 10.1002/14651858.CD004517.pub2. 

Michel, D. E., & Pinson, J. (2005). Music therapy in principle and practice. Illinois: Charles C Thomas 
Publisher. 

Murrock, C. J., & Higgins, P. A. (2009). The theory of music, mood and movement to improve health 
outcomes. Journal of Advanced Nursing, 65(10), 2249-2257. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05108.x 

NHMRC. (1999). A guide to the development, implementation and evaluation of clinical practice 
guidelines. Canberra: National Health and Medical Research Council. 

Pirkis, J., et al. (2009). The community prevalence of depression in older Australians. Journal of 
Affective Disorders, 115(1-2), 54-61. doi: 10.1016/j.jad.2008.08.014 

Polyakova, M., et al. (2014). Prevalence of minor depression in elderly persons with and without mild 
cognitive impairment: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 152-154, 28-38. 
doi: 10.1016/j.jad.2013.09.016 

Stek, M. L., Gussekloo, J., Beekman, A. T. F., van Tilburg, W., & Westendorp, R. G. J. (2004). 
Prevalence, correlates and recognition of depression in the oldest old: the Leiden 85-plus study. 
Journal of Affective Disorders, 78(3), 193-200. doi: 10.1016/S0165-0327(02)00310-5 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2819 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

Wada, T., et al. (2004). Depression in Japanese community-dwelling elderly-prevalence and association 
with ADL and QOL. Archives of Gerontology and Geriatrics, 39(1), 15-23. doi: 
10.1016/j.archger.2003.12.003 

World Health Organization [WHO.]. (2012). Depression. Mental health.   Retrieved 20 April, 2013, 
from http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/ 

กรมสุขภาพจิต. (2553). แนวทางทางการจดัการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปในสถานบริการ
ระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ.  เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 http://www.thaidepression.com/www/ 
news54/CPG-MDD-GP.pdf 

กาญจนา  พิบูลย,์ พวงทอง  อินใจ และ เอียน  สมิท. (2552). ผลของดนตรีบ าบดัต่อภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอาย.ุ การพยาบาลและการศึกษา, 2(3), 101-102.  

จินตนา  รักค า. (2549). การศึกษาการใชก้ลุ่มจิตบ าบดัประคบัประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุใน
ชมรมผูสู้งอายุต าบางเจ้าฉ่า อ  าเภอโพทธ์ิทอง จังหวดัอ่างทอง. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

นฤมล  อินทหม่ืน. (2555). ผลของศิลปะบ าบดัต่อการลดระดบัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุในศูนยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นธรรมปกรณ์ เ ชียงใหม่. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
สุขภาพจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

บุษกร  บิณฑสันต์. (2553). ดนตรีบ าบัด (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

รัตนาภรณ์  กรุณา. (2554). ผลของโปรแกรมการจดัการกบัอาการร่วมกบัสุวคนธบ าบดัต่อภาวะซึมเศร้า
ของผูสู้งอายุโรคไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ และ สิริเกียรติ  ยนัตดิลก. (2541). ความคิดอยากตายและความพยายามฆ่าตวัตายใน
ผูป่้วยสูงอาย.ุ วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 43(1), 39-55.  

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข [สวรส.]. (2553). การจดัการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบติัของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  :  แนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผูมี้ความเส่ียงต่อ
การฆ่าตวัตาย. กรุงเทพฯ: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสช่ิง. 

สายฝน เอกวรางกูร. (2553). รู้จกั เข้าใจ ดูแล ภาวะซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

อจัชาวรรณ  แก่นอินทร์. (2548). การศึกษาการใชก้ลุ่มบ าบดัประคบัประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผูป่้วย
สูงอายโุรงพยาบาลบางกรวย จงัหวดันนทบุรี. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2820 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/


Title  Effect of solid carriers on drug release from solid self-nanoemulsifying 

drug delivery system 

Author: Yotsanan Weerapol
1,2

, Sontaya Limmatvapirat
1,2

, Hirofumi Takeuchi
3
, 

Pornsak Sriamornsak
1,2,

* 
1
 Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, 

Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 

Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, 

Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
3 

Laboratory of Pharmaceutical Engineering, Gifu Pharmaceutical 

University, 1-25-4 Daigaku-Nishi, Gifu 501-1196, Japan  

*Corresponding author 

 

Abstract  

Self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS), which is a mixture of 

oil, surfactant, solvent and co-solvent/co-surfactant, can be used for the design of lipid-

based formulation in order to improve the oral absorption of lipophilic compounds. In 

this study, the homogenous mixtures of liquid-SNEDDS containing nifedipine (80 

mg/mL), polyethoxylated castor oil, caprylic/capric glyceride and diethylene glycol 

monoethyl ether, were prepared (1:1:8). The liquid-SNEDDS was incorporated into 

various types and surface properties of inert solid carriers, including amorphous colloidal 

silica, porous silicon dioxide and porous calcium silicate (Florite
®

 RE). Powder X-ray 

diffractometry and differential scanning calorimetry analysis were carried out. For all 

solid-SNEDDS formulations, no drug crystal peak was observed. Drug release from 

solid-SNEDDS was carried out in gastric fluid. The results showed that all solid carriers 

can be used for adsorption of liquid-SEDDS. The release was independent of the surface 

area and chemical nature of solid carrier. The solid-SNEDDS gave higher in-vitro drug 

dissolution than the drug powders. The formulation using porous calcium silicate showed 

the highest drug dissolution.   

 

Keywords: Self-nanoemulsifying drug delivery system, SNEDDS, adsorption, solid 

carrier, silicon dioxide, calcium silicate, porous material  

 

Introduction 

The bioavailability of poorly water-soluble drugs is considered as poor 

absorption due to slow and/or incomplete drug dissolution in the lumen of gastro 

intestinal (GI) tract. Regarding this problem, the enhancement of drug absorption can be 

achieved by the use of drug delivery system, which can improve the rate and/or the extent 

of drug solubilizing into aqueous intestinal fluids. The enhanced bioavailability effects of 

food or oil on hydrophobic drug were reported and several successful oral pharmaceutical 

products have been marketed as lipid-based formulation. Consequently, there are 

considerable interests in the potential of lipid-based formulation (Kohli, K., S. Chopra, et 

al. 2010). Self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS), which is homogenous 

mixture of oil, surfactant, solvent and co-solvent/co-surfactant, can be used for the design 

of lipid-based formulation (Pouton, C. W. 1997, Pouton, C. W. and C. J. Porter 2008).  
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SNEDDS can rapidly form a fine oil-in-water (O/W) emulsion (a droplet size between 

100 and 300 nm) when exposes to aqueous medium under condition of gentle agitation or 

digestive motility that is encountered in the GI tract. The solid-SNEDDS comprising 

liquid-SNEDDS and adsorbent has been developed to obtain free-flowing powders. 

Adsorption technique has been used to prepare solid-SNEDDS as it provides good 

content uniformity as well as high liquid uptake (up to 70% w/w) (Iosio, T., D. 

Voinovich, et al. 2011). This technique uses simple instruments, requiring minimal 

investment in equipment and facilitating formulation of dosages. It has been successfully 

applied to gentamicin and erythropoietin with caprylocaproyl polyoxyl glycerides 

(Labrasol
®
) (Venkatesan, N., J. Yoshimitsu, et al. 2005, Venkatesan, N., J. Yoshimitsu, et 

al. 2006). Silica derivatives have been used as solid adsorbent to adsorb liquid-SNEDDS 

by a simple incorporation method. Drug dissolution form adsorbed-SNEDDS was found 

to depend on pore size at lipid/adsorbent interface. Moreover, the increased dissolution 

rate was found with an increase in adsorbent surface area and was independent on the 

chemical nature of adsorbent. To produce free-flowing powders of solid-SNEDDS, the 

particle size, specific surface area, type and amount of adsorbent should be considered.   

Nifedipine (NDP), a dihydropyridine type (molecular weight 346, solubility in 

water 5.8 mg/L, pKa <1, log P 2.50) (Yalkowsky, S., Y. He and P. Jain 2010 ), is 

classified as biopharmaceutical classification system (BCS) class II (low solubility and 

high permeability drugs). The drug dissolution rate from its stable crystalline form has 

been reported to be a limiting step during drug absorption process and cause poor drug 

bioavailability.  In our previous study, the liquid-SNEDDS containing Cremophor
®

 

RH40 (or Cremophor
®
 EL), Transcutol

®
 HP and Imwitor

®
 742 was developed and mixed 

with fumed silica (50%) to solidify the formulations (Weerapol, Y., S. Limmatvapirat, et 

al. 2014).  In this study, the liquid-SNEDDS was prepared and mixed with various solid 

carriers to form solid-SNEDDS using a mortar and pestle. Drug dissolution of selected 

solid-SNEDDS was then determined.  

 

Materials and methods 

The surfactant, polyethoxylated castor oil (Cremophor
®
 EL, P35) was 

supported from BASF, Thailand. Caprylic/capric glyceride (Imwitor
®
 742, CCG) was 

purchased from Sasol, Germany. Diethylene glycol monoethyl ether (Transcutol
®

 HP, 

DGE) was a gift from Gattefossé (France). Fumed silica (Aerosil
®
 200, FS200) was 

supported from EVONIK (Germany). Porous silicon dioxide (Sylysia
®
 320, PSD300) 

was supported from FUJI SYLYSIA Chemical, Ltd. (Japan). Porous calcium silicate 

(Florite
®
 RE, PCS120) was a gift from Eisai R&D Management Co., Ltd (Japan).  NDP 

was purchased from Xilin Pharmaceutical Raw Material Co., Ltd. (China).  
 

Preparation of liquid-SNEDDS and solid-SNEDDS 

The liquid-SNEDDS formulation (LSE) is composed of P35:CCG:DGE at a 

ratio of 1:1:8.  The surfactant, oil and co-solvent were mixed at room temperature, in 

light resistant containers, until clear solution was obtained. NDP (80 mg/mL) was added 

and mixed to obtain the homogenous mixture. LSE formulations were kept at ambient 

temperature (25
o
C). Solid carrier and LSE, at various ratios, were blended by mortar and 
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pestle. Table 1 shows the properties of different solid carriers and Table 2 shows the 

composition of solid-SNEDDS formulations.   
 

Table 1.  Properties of solid carriers 

Table 2. Composition of solid-SNEDDS formulations  

Formulations 

 

Silica 

derivatives 

Amount of 

silica 

derivatives 

(%) 

Polyethoxylated 

castor oil (%) 

Caprylic/capric 

glyceride (%) 

Diethylene 

glycol 

monoethyl 

ether (%) 

LSE - - 10 10 80 

LSE/ PSD300_20 Sylysia
®
 320 20 8 8 64 

LSE/ PSD300_30 Sylysia
®
 320 30 7 7 56 

LSE/ PSD300_40 Sylysia
®
 320 40 6 6 48 

LSE/ PSD300_50 Sylysia
®
 320 50 5 5 40 

LSE/ PCS120_20 Florite
®
 RE 20 8 8 64 

LSE/ PCS120_30 Florite
®
 RE 30 7 7 56 

LSE/ PCS120_40 Florite
®
 RE 40 6 6 48 

LSE/ PCS120_50 Florite
®
 RE 50 5 5 40 

LSE/ FS200_20 Aerosil
®
 200 20 8 8 64 

LSE/ FS200_30 Aerosil
®
 200 30 7 7 56 

LSE/ FS200_40 Aerosil
®
 200 40 6 6 48 

LSE/ FS200_50 Aerosil
®
 200 50 5 5 40 

 

Drug content in solid-SNEDDS 

Sample containing 25 mg of NDP was dissolved in 25 mL of methanol and 

then diluted with mixed solvent (water, acetonitrile and methanol at a ratio of 50:25:25.  

The mixed solvent was filtered through a 0.22-µm membrane filter, and degassed in a 

sonicator bath before use. The samples were centrifuged at 3500 rpm for 15 min. Drug 

content was analyzed with a high performance liquid chromatography, HPLC (model 

JASCO PU-2089plus quaternary gradient inert pump, and a JASCO UV-2070plus 

multiwavelength UV–vis detector, Jasco, Japan) using Luna 5u C18 column (5 µm, 4.6 

nm  25 cm) (Phenomenex
®
, USA). The flow rate of mobile phase (water, acetonitrile 

and methanol at a ratio of 50:25:25) was 1 mL/min and the detection wavelength was 235 

nm.   

 

Differential scanning calorimetry (DSC) analysis 

The physical state was characterized by DSC thermal analysis (model 

Sapphire DSC, Perkin Elmer, USA). All selected samples were scanned at a temperature 

ramp speed of 10
o
C/min and the heat flow from 25 to 200

o
C.  

 

Solid carrier Code Type of silica 

derivatives 

Surface area 

(m
2
/g) 

Particle 

size (nm) 

Pore size 

(nm) 

Oil adsorption 

(mL/100g) 

Fumed silica FS200 Aerosil
®
 200 200 12 No pore Not available  

Porous silicon 

dioxide 

PSD300 Sylysia
®
 320 300 3000 21 310 

Porous calcium 

silicate 

PCS120 Florite
®
 RE 120 21600 150 4800 
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Powder X-ray diffractometry (PXRD) analysis 

Powder X-ray diffractometry analysis was carried out with an X-ray 

diffractometer (model MiniFlex II, Rigaku, Japan) at angle speed 4
o
/min from 5

o
 to 45

o
.  

All samples were fixed on plates. A voltage of 30 kV and a current of 15 mA for the 

generator were applied using Cu Kα radiation as the tube anode material. 

 

In-vitro dissolution evaluation 

The dissolution study was carried out using dissolution apparatus II 

(PharmaTest, Germany). NDP-loaded solid-SNEDDS was filled into hard gelatin 

capsules (equivalent to 10 mg of NDP) and put into a sinker. The dissolution medium 

was 900-mL SGF (pH 1.2), operating at 37
o
C and a rotating speed of 50 rpm. During the 

study, 5 mL aliquots were removed from the dissolution medium at predetermined time 

intervals and replaced with 5 mL of fresh SGF. Samples were collected from the 

dissolution vessels at 5, 10, 15, 30, 60, 90, and 120 min and passed through 0.45-µm 

nylon membrane filters. The amount of NDP dissolved in the dissolution medium was 

analyzed by HPLC. The dissolution experiments were carried out in triplicate with light 

protection. 

 

Results and discussion 

Solid-SNEDDS was prepared by simple mixing with various solid carriers, 

i.e., FS200, PSD300 and PCS120 at 20-50% of solid carriers. Powder X-ray 

diffractogram and DSC thermogram of NDP powder presented the crystalline property 

(Figures. 1-2).  Crystalline peak of NDP was presented as sharp peaks in the powder X-

ray diffractogram and endothermic peak in DSC thermogram (Cilurzo, F., P. Minghetti, 

et al. 2002, Miyazaki, T., S. Yoshioka, et al. 2007). For all solid-SNEDDS formulations, 

no drug crystal peak was observed, suggesting that the drug was dissolved in the liquid 

content and adsorbed on solid carriers.  

The dissolution test was carried out using dissolution apparatus. Figure 3 

demonstrates drug dissolution profiles of LSE and solid-SNEDDS formulations in SGF.  

The highest drug dissolved was found in the formulation using solid carrier at 50%, in all 

solid carriers used.  The dissolution profile was independent on the surface area and 

chemical nature of solid carrier. In contrast, Agarwal et al. (Agarwal, V., A. Siddiqui, et 

al. 2009) reported that dissolution of drug from adsorbed SEDDS is found to depend on 

pore length at the lipid/adsorbent interface. The larger surface area of solid carrier 

provides the higher drug dissolution. In this study, PCS120 provided the highest drug 

dissolution (Figure 3c).  Furthermore, porous (PSD300) and non-porous (FS200) silica 

derivatives also influenced the drug dissolution. FS200 gave incomplete drug dissolution 

(Figure 3a,b), similar to previous report (Weerapol, Y., S. Limmatvapirat, et al. 2014). It 

is possible that the particles of FS200 were agglomerated and could not disperse in the 

dissolution medium; therefore, the LSE was entrapped inside the agglomerated particles.  
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Figure 1. Thermograms of NDP, solid-SNEDDS and physical mixture (PM) of drug and solid carriers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 2. Powder X-ray diffractograms of NDP, solid-SNEDDS and physical mixture (PM) of drug and 

solid carriers 
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In case of porous material, LSE can be filled in the pore. According to Ito et 

al. (Ito, Y., T. Kusawake, et al. 2005), oral solid gentamicin preparation using emulsifier 

and porous calcium silicate provides the highest drug dissolution, compared to these 

using porous silicon dioxide or magnesium aluminometasilicate. It is likely that porous 

calcium silicate (PCS120) has low specific surface area (120 m
2
/g), and interparticle and 

intraparticle pores (12 and 0.15 μm, respectively). In general, PCS120 has been used to 

adsorb oily or lipophilic drugs PSD300 has small pores (21 nm) in which LSE can be 

filled in the pores. Therefore, it is difficult for the dissolution medium to penetrate into 

the pores, resulting in poor drug dissolution.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3. Drug dissolution profiles of LSE and solid-SNEDDS formulations in simulated gastric fluid (n=3) 

 

Conclusion  

The solid-SNEDDS were developed using various solid carriers, i.e., FS200, 

PCS120 and PSD300. Drug dissolution of solid-SNEDDS was found to depend on the 

type of solid carrier and pore size at the LSE/adsorbent interface. The results indicated 

that the formulation containing LSE/PCS120_50 provided the highest drug dissolution in 

this study. 
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ชื�อผลงานวจิัยภาษาไทย   ภาวะแทรกซ้อนที�เกดิจากโรคเบาหวานของผู้ป่วยที�ขึ�น ทะเบียน

รักษาในโรงพยาบาลชุมชนคดัสรร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ชื�อผลงานวจิัยภาษาองักฤษ  Complication among diabetes patients in a selected 

community hospital in the northeast. 

  

ผู้วจิัย   นางสาวยพุิน   ภูวงษ,์  รศ.นพ.สมเดช  พินิจสุนทร  

 สาขาวิชาการพฒันาสุขภาพชุมชน  มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาครั� งนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษาความครบถว้นในการบนัทึกผลภาวะแทรกซอ้นที�

เกิดจากโรคเบาหวานของผูป่้วย กลุ่มตวัอยา่ง ที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ ผูป่้วยเบาหวานที�ขึ�นทะเบียน             

ในโรงพยาบาลชุมชนคดัสรร จาํนวน  270 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลจากทะเบียน

ผูป่้วย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษา  พบวา่  ผูป่้วยเบาหวานตวัอยา่ง เป็นเพศชาย ร้อยละ  27.0  และหญิง ร้อยละ 

73.0 อายเุฉลี�ย 57.2 ปี  นํ�าหนกัเฉลี�ย  59.4  กิโลกรัม  ร้อยละ  61.1  ประกอบอาชีพเกษตรกร  กลุ่มตวัอยา่ง

ร้อยละ 77.4 เป็นเบาหวานชนิดที� 2 ระยะเวลาที�เป็นโรคเบาหวานเฉลี�ย 5.8 ปี  ในจาํนวนนี�ร้อยละ 71.6  

เป็นโรคความดนัโลหิตสูงร่วมดว้ย โดยมีระดบันํ�าตาลในเลือดล่าสุด เฉลี�ย 161.8 มก./ดล. และร้อยละ 50.4   

ไม่เคยขาดการนดัพบแพทย ์

 ภาวะแทรกซอ้นที�เกิดจากโรคเบาหวาน  พบว่า (1) ภาวะแทรกซอ้นที�ไต ร้อยละ 45.2 โดยมี

ความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง ร้อยละ 45-96  (2) ภาวะแทรกซอ้นที�ตา ร้อยละ 46.7 

โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง ร้อยละ 46-58 (3) ภาวะแทรกซอ้นที�เทา้ ร้อยละ  

50.7 โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง ร้อยละ 50-93 (4) ภาวะนํ� าตาลในเลือดตํ�า 

ร้อยละ 41.5  โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง ร้อยละ 41-98 (5) ภาวะนํ� าตาลใน

เลือดสูง ร้อยละ 83.0 โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง ร้อยละ 83-99 (6) ภาวะ

ไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 50.0 โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง  ร้อยละ 50-97   

และ (7)  ภาวะความดนัโลหิตสูง  ร้อยละ 54.8 โดยมีความครบถว้นสมบูรณ์ของการบนัทึกผลระหว่าง    

ร้อยละ 54-99 

 

คาํสําคญั :  ภาวะแทรกซอ้น  โรคเบาหวาน 
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Abstract  
 The study objective was to explore the completion medical record 
regardingcomplication among diabetes patient 270 study samples were randomly 
selected from medical record of registered diabetes patients in the selected community 
hospital.  Data was taken from medical record through recording form.  Descriptive 
statistics was utilised. 
 Of the sample 27.0% of the study sample were male, 73.0% were female.  
Age average was 57.2 years old with average weight of 59.4 kilograms and 61.1% 
were farmer.  77.4% were diabetes type 2 with duration average 5.8 years. Of these, 
high blood pressure was present as comorbidity for 71.6%.  An average blood sugar 
level of the last visit was 161.8 mg/dl. and 50.4% were never missing their clinical 
appointment. 
 For diabetes complication, it is emerged that (1) 45.2% were diagnosed as 
kidney complication with the record completion between 45-96% (2) 46.2% were 
were diagnosed as eye complication with the record completion between 46-58% (3) 
50.7% were diagnosed as foot complication with the record completion between 50-
93% (4) 41.5% were diagnosed as hypoglycaemia with the record completion 
between 41-98% (5) 83.0% were diagnosed as high blood sugar with the record 
completion between 83-99% (6) 50.0% were diagnosed as high cholesterol with the 
record completion between 50-97% and (7) 54.8% were diagnosed as high blood 
pressure with the record completion between 54-99% 

 
Key Word (s): Complication  ,diabetes  

 

บทนํา 

   เบาหวานเป็นโรคเรื� อรังที�มี ระยะฟักตัวและระยะการเป็นโรคยาวนาน พบในวยัผูใ้หญ่

มากกว่าวยัเด็ก เมื�อป่วยแลว้จะรักษาไม่หายขาดและมกัจะตามดว้ยภาวะแทรกซอ้น หรือเกิดความพิการ

ตามมา มีการศึกษาพบวา่ผูป่้วยเบาหวานบางคนไม่แสดงอาการของโรคถึง 9-12 ปี ทาํให้ไม่ไดรั้บการดูแล

รักษาเนื�องจากไม่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน (Harris et al., 1992)   ในปี ค.ศ. 2012 มีรายงานว่า

โรคเบาหวานเป็นโรคที�มีอตัราการป่วยสูงขึ�นมากในทุกประเทศ และพบในทุกกลุ่มอายปุระมาณร้อยละ 

8.3 หรือประมาณ 371 ลา้นคนทั�วโลก ทั�งที�ในปี ค.ศ. 2010 ความชุกอยูที่�ร้อยละ 6.4 เท่านั�น และคาดการณ์

แนวโน้มการเพิ�มขึ�นของความชุกในปี ค.ศ. 2030 อยูที่�ร้อยละ 8.9 ความชุกสูงในประเทศที�ยากจนไดแ้ก่

ประเทศแถบอาฟริกาตอนเหนือและตะวนัออกกลาง  คือร้อยละ 10.9 รองลงมาไดแ้ก่ ประเทศแถบอเมริกา

เหนือและทะเลแคริเบียน ความชุกร้อยละ 10.5 เอเชียใต-้ตะวนัออก ความชุกอยูท่ี�ร้อยละ 8.7 ภาวะก่อน

เบาหวานก็พบไปในทิศทางเดียวกบัความชุกของเบาหวานเช่นกนั และประชากรอีกครึ� งหนึ�งยงัไม่ไดรั้บ

การวินิจฉัยโรค   อตัราตายในหญิงสูงกว่าชาย (International diabetes federation[IDF], 2011) ขอ้มูลของ

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าปี 2553มีผูเ้สียชีวิตจากโรคเบาหวานทั�งหมด 6,855 คน หรืออตัราร้อยละ 

10.76 ต่อประชากรหนึ�งแสนคนเพิ�มเป็น 7,625 คน หรืออตัราร้อยละ 11.88 ต่อประชากรหนึ�งแสนคน ใน
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ปี 2554 และเพิ�มเป็น 7,749 คน หรืออตัราร้อยละ 12.06 ต่อประชากรหนึ�งแสนคนในปี  2555 (สาํนกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข,2556) 

   สิ�งสาํคญัหลงัจากไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก็คือการควบคุมระดบันํ�าตาลในเลือดให้

อยูใ่นเกณฑป์กติให้มากที�สุด เพื�อลดหรือชะลอภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะที�เกิดกบัหลอดเลือดทั�งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่ ซึ�งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที�สาํคญัของผูป่้วยเบาหวาน จากหลายการศึกษา  เช่น

UKPDS33, 36(UK Prospective Diabetes Study) DCCT(Diabetes Control and Complications Trial 

Research Group) พบว่า การควบคุมระดบันํ� าตาลสามารถป้องกนัและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก

หลอกเลือดได ้ การปฏิบติัตวัที�ดีจะช่วยลดระดบันํ�าตาลในเลือด (p<0.05)  การควบคุมอาหาร  จะทาํให้

ระดบันํ� าตาลลดลง  ร้อยละ 31.8 (ธวชัชยั ฉันทวุฒินนัท,์ 2551) ดงันั�นการควบคุมโรคและป้องกนัภาวะ 

แทรกซอ้น ประกอบดว้ย  การปรับเปลี�ยนวิถีชีวิต ไดแ้ก่ การควบคุมเรื�องอาหาร การออกกาํลงักาย การใช้

ยาและการใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป่้วย 

  ผูว้ิจัยจึงสนใจภาวะแทรกซ้อนที�เกิดจากโรคเบาหวานของผูป่้วยที�ขึ�นทะเบียนรักษาใน

โรงพยาบาลชุมชนเพื�อเป็นขอ้มูลพื�นฐาน ในการจดัวางระบบการบนัทึกภาวะแทรกซ้อนเบาหวานของ

โรงพยาบาลในอนาคต เพื�อการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย  ขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาการดูแลผูป่้วยเบาหวานที�เหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื�อศึกษาความครบถว้นในการบนัทึกภาวะแทรกซอ้นที�เกิดจากโรคเบาหวานของผูป่้วยที�ขึ�น

ทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 

 

วธีิการวจิัย  
  การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive study) ประชากรที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  คือ ผูป่้วยเบาหวานที�ขึ�นทะเบียนในโรงพยาบาลชุมชนที�ทาํการคดัเลือกเป็นพื�นที�ศึกษา 

ทั�งหมด 1,239 คน กาํหนดขนาดตวัอยา่งดว้ยการคาํนวณขนาดตวัอยา่งจากโปรแกรมสาํเร็จรูป WINPEPI 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการแทนค่าในโปรแกรม ดงันี�  

 Population Size =  1,239 

Confidence level =  95% 

 Acceptable difference  =  0.05 

 Assumed proportion     =  0.25 (อา้งอิงจากรายงานการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของ

โรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาํเภอนาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู ) 

 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 269 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 

โดยอาศยัตารางเลขสุ่ม (random table)  ดาํเนินการการเก็บขอ้มูล ดว้ยการใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลที�สร้างขึ�น 
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คดัลอกขอ้มูลจากทะเบียนผูป่้วย สถิติที�ใชใ้นการศึกษาคือ  สถิติพรรณนา  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี�(Frequency) 

ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standrard Deviation)  ค่ามธัยฐาน (Medain)  

ค่าสูงสุด(Maximum) และค่าตํ�าสุด (Minimum) 

   

ผล/ สรุปผลการวจิยั  
 กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยเบาหวานที�ขึ�นทะเบียน เป็นเพศชาย ร้อยละ  27.0  และหญิง ร้อยละ 73.0 

อายเุฉลี�ย 57.2 ปี  นํ�าหนกัเฉลี�ย  59.4  กิโลกรัม  ร้อยละ  61.1  ประกอบอาชีพเกษตรกร  และร้อยละ 77.4 

เป็นเบาหวานชนิดที� 2 

 1. ข้อมูลการเจ็บป่วย  

 ระยะเวลาที�เป็นโรคเบาหวานเฉลี�ย 5.8 ปี ร้อยละ 71.9 เป็นโรคความดนัโลหิตสูงร่วมกบั

เบาหวาน ในการมาพบแพทยค์รั� งล่าสุดมีระดบันํ�าตาลในเลือด เฉลี�ย 161.8 มก./ดล.  และร้อยละ 50.37               

มาพบแพทยต์ามนดัทกุครั� งไม่เคยขาดนดั  

 2. การบนัทกึภาวะแทรกซ้อนที�เกดิจากโรคเบาหวาน 

 ภาวะแทรกซอ้นที�เกิดจากโรคเบาหวาน  พบว่า (1) ภาวะแทรกซอ้นที�ไต ร้อยละ 45.2 (2) 

ภาวะแทรกซอ้นที�ตา ร้อยละ 46.7 (3) ภาวะแทรกซอ้นที�เทา้ ร้อยละ 50.7 (4) ภาวะนํ� าตาลในเลือดตํ�า             

ร้อยละ 41.5 (5) ภาวะนํ�าตาลในเลือดสูง ร้อยละ 83.0 (6) ภาวะไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 50.0 และ (7) 

ภาวะความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 54.8 

 3. ความครบถ้วนในการบนัทึกภาวะแทรกซ้อนที�เกิดจากโรคเบาหวาน 

 ในส่วนของความครบถว้นในการบนัทึกภาวะแทรกซ้อนที�เกิดจากโรคเบาหวาน ที�พบจก

ทะเบียนในกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่   

  1)  การบนัทกึภาวะแทรกซ้อนที�ไต ร้อยละ 95.93 มีการบนัทึกผล microalbumin ร้อยละ 

96.30 มีการบนัทึกผล BUN/Scr ร้อยละ 86.30 มีการคาํนวณ GFและร้อยละ 45.19 มีการระบุเป็น

ภาวะแทรกซอ้นทางไต 

  2) การบันทึกภาวะแทรกซ้อนที�ตา ร้อยละ 58.52 มีผลการตรวจการมองเห็น(ทาง

สายตา) ร้อยละ 46.67 มีการตรวจจอภาพกระจก (Retinal) ร้อยละ 46.67 มีการระบุเป็นภาวะแทรกซ้อน           

ที�ตา   

  3)  การบันทึกภาวะแทรกซ้อนที�เท้า ร้อยละ  93.33 มีการบนัทึกการตรวจเทา้(Sensory)  

ร้อยละ  83.70  มีการบนัทึกการตรวจชีพจร(Pulse) ร้อยละ  90.00  มีการบนัทึกการตรวจแผล  และร้อยละ  

49.26  มีการระบเุป็นภาวะแทรกซอ้นที�เทา้  

  4) การบันทึกภาวะนํ�าตาลในเลือดตํ�า ร้อยละ 97.78   มีการบนัทึกระดบันํ�าตาลในเลือด

ตํ�า ร้อยละ 60.22 มีการบนัทึกอาการของนํ�าตาลในเลือดตํ�า และร้อยละ 41.48 มีการระบุเป็นภาวะนํ�าตาล

ในเลือดตํ�า 
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 5) การบนัทกึภาวะนํ�าตาลในเลอืดสูง ร้อยละ 99.26 มีการบนัทึกระดบันํ�าตาลในเลือดสูง 

ร้อยละ 88.15 มีการบนัทึกอาการของนํ�าตาลในเลือดสูง และร้อยละ 82.96 มีการระบเุป็นภาวะนํ�าตาลใน

เลือดสูง  

6) การบนัทกึภาวะไขมนัในเลอืดสูง ร้อยละ 96.67 มีการบนัทึกระดบัไขมนัในเลือด และ

ร้อยละ 50.00 มีการระบเุป็นภาวะไขมนัในเลือดสูง 

 7) การบนัทกึภาวะความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 98.89 มีการบนัทึกค่าความดนัโลหิตใน

เลือด และร้อยละ 54.81 มีการระบุเป็นภาวะความดนัโลหิตสูง 

 

อภปิรายผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษานี� เป็นโรคเบาหวานเฉลี�ย 5.9 ปี  ร้อยละ 71.9  มีภาวะความดนัความ

ดนัโลหิตสูงร่วมดว้ย โดยพบภาวะแทรกซ้อนที�เกิดจากโรคเบาหวานที�สําคญัคือภาวะแทรกซ้อนที�ไต 

ภาวะแทรกซอ้นที�ตา ภาวะแทรกซอ้นที�เทา้ ภาวะนํ�าตาลในเลือดตํ�า ภาวะไขมนัในเลือดสูง และภาวะความ

ดนัโลหิตสูงการวิจัยนี� พบว่าการบนัทึกภาวะแทรกซอ้นมีความสมบูรณ์ครบถว้นอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ�งความ

ครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลผูป่้วยเป็นสิ�งที�บุคคลากรางการแพทยค์วรให้ความสาํคญั การละเลยการบนัทึก

ขอ้มูลส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล   

 จากหลกัฐานทางระบาดวิทยาบ่งชดัเจนว่าการเกิดโรคเบาหวานชนิดที� 2 มีความเกี�ยวขอ้งกบั

ปัจจยัดา้นวิถีชีวิตอยา่งมาก เช่นประชากรที�อพยพจากแหล่งอื�นไปอยูใ่นประเทศตะวนัตกและเปลี�ยนแปลง

วิถีชีวิตเป็นแบบตะวนัตก คือ เคลื�อนไหวร่างกายน้อยแต่บริโภคอาหารที�มีพลงังานสูงจะมีความเสี�ยงต่อ

โรคเบาหวานเพิ�มขึ�น ขณะเดียวกนัก็มีการศึกษาแบบ Cohort บ่งชี�ว่าการบริโภคอาหารร่วมกบัวิถีชีวิตแบบ

ชาวตะวนัตกเป็นสาเหตุหลกัของความเสี�ยงต่อโรคเบาหวาน (วิโรจน์ เจียมจรัสรังสีและวิฑูรย ์โล่สุนทร, 

2550) การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมหรือวิถีดาํเนินชีวิต(lifestyle intervention หรือ lifestyle modification)

การระบุเป็นภาวะแทรกซอ้นทางไต 

การระบุเป็นภาวะแทรกซอ้นที�ตา 

การระบุเป็นภาวะแทรกซอ้นที�เทา้ 

คาํการวินิจฉยัภาวะนํ�าตาลในเลือดตํ�า 

คาํการวินิจฉยัภาวะนํ�าตาลในเลือดสูง 

คาํการวินิจฉยัภาวะไขมนัในเลือดสูง 

คาํการวินิจฉยัภาวะความดนัโลหิตสูง 
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0 20 40 60 80 100

ร้อยละ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2832 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



6 

 

นาํไปสู่การควบคุมระดับนํ� าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตได ้ (International 

Diabetes Federation [IDF], 2005) เหล่านี� เป็นการลดปัจจยัเสี�ยงในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด(Wing 

et al., 2001) รวมทั�งลดภาวะแทรกซ้อน ของระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมองดว้ย(Skinner et al., 

2002)สามารถลดอุบติัการณ์ของโรคเบาหวาน (incident diabetes) ไดถ้ึงร้อยละ 40-60(Pan et al., 1997; 

Tumilehto et al., 2001) และป้องกนัการป่วยไดน้านขึ�นในกลุ่มเสี�ยงของการเป็นเบาหวาน (Li et a., 2008) 

การควบคุมอาหารเฉพาะโรคเบาหวาน เป็นการป้องกนัระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิของผูป่้วยโรคเบาหวาน

ชนิดที� 2 (ADA, 2008) และการควบคุมอาหารยงัสามารถลดค่าเฉลี�ยของนํ�าตาลสะสมที�เม็ดเลือดแดงใน

ผูป่้วยเบาหวานชนิดที� 2 ไดร้้อยละ 1-2 โดยจะเห็นผลภายในระยะเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี�การควบคุม

อาหารยงัช่วยลดระดบัLDL(low density lipoprotein cholesterol ) ซึ� งเป็นตวัชี� วดัความเสี�ยงต่อโรคหลอด

เลือดหวัใจ เพื�อควบคุมระดบันํ�าตาลในเลือดไม่ใหสู้งหรือตํ�าเกิน การที�ระดบันํ�าตาลสูงเป็นเวลานาน จะทาํ

ให้เซลถูกทาํลาย และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา (สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2554; วีระศกัดิ�   

ศรีนนภากร, 2553; เทพ หิมะทองคาํ, 2546, 2552; Kim et al., 2004) ดงันั�นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

เพื�อใหถ้ึงเป้าหมายสาํคญัในการควบคุมโรคเพื�อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที�จะเกิดตามมา 

 

ข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาครั� งนี�   มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อศึกษาความครบถว้นในการบนัทึกภาวะแทรกซ้อนที�

เกิดจากโรคเบาหวานของผูป่้วยที�ขึ�นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเป็นหลกั  และอาจเป็นแบบอยา่ง

สาํหรับโรงพยาบาลแห่งอื�นเพื�อศึกษาต่อไป โดยไดข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา การบริการ

ผูป่้วยเบาหวาน ดงันี�  

              1.กาํหนดแนวทางและการจัดการ ให้มีการบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการที�สําคญั เช่น 

HbA1C, Lipid profiles, Urine microalbumin และการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา 

และเทา้ ใหค้รอบคลุมตามเป้าหมาย 

  2. พฒันาคลินิกบริการ ในการคดักรอง และดูแลปัจจยัเสี�ยงที�มีผลต่อการควบคุมระดบันํ�าตาล

ในเลือด หรือภาวะแทรกซ้อน เพื�อให้บริการเฉพาะเป็นรายบุคคลอย่างเขม้ข้น เช่น จัดตั� งคลินิกดูแล

โภชนาการและส่งเสริมการออกกาํลงักาย คลินิกลดนํ�าหนกั คลินิกอดบุหรี�  คลินิกสุขภาพจิต เพื�อคดักรอง

และดูแลภาวะซึมเศร้า การคัดกรองและดูแลสุขภาพฟัน เพื�อให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual 

Couselling) อยา่งเขม้ขน้ รวมถึงการให้คาํแนะนาํและการทบทวนการใชย้าของผูป่้วยแต่ละรายดว้ย 

  3.ปรับเปลี�ยน เครื� องมือทางห้องปฏิบติัการที�ใช้ติดตามผลการรักษาระดับนํ� าตาลในเลือด 

นอกจากค่า HbA1C ซึ� งเป็นมาตรฐานในการติดตามผลการรักษาแลว้ ให้ใช้ค่านํ�าตาลในเลือดหลงัอด

อาหาร (FPG) ร่วมกบันํ�าตาลในเลือดหลงัอาหาร 2 ชั�วโมง (2 – hours post pandrial glucose) เป็นเครื�องมือ

ในการติดตามผลการรักษา โดยส่งเสริมให้สถานบริการระดบัปฐมภูมิใกลบ้า้น (รพ.สต.และศูนยสุ์ขภาพ
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ชุมชนเขตเมือง) เป็นผูด้าํเนินการ  หรือในผูป่้วยที�มีความพร้อมดา้นเศรษฐานะและความรู้ความเขา้ใจ ก็

สามารถตรวจเลือด (Self - monitoring blood glucose) ดว้ยตวัเองหรือญาติได ้

  4.ในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานที�ไม่สามารถควบคุมระดับนํ� าตาลในเลือดได้ดี (HbA1C ³ 8%) 

ในขณะที�ไดรั้บการรักษาดว้ยยา ในขนาดที�เหมาะสม และไดร้ับการให้คาํปรึกษาดา้นโภชนาการและการ

ออกกาํลังกายในคลินิกบริการแล้ว ให้ใช้กลวิธีเชิงรุกโดยการใช้กิจกรรมระดับครอบครัว (Family 

Intervention) ซึ� งได้แก่การเยี�ยมบา้น เพื�อเห็นสภาพที�แทจ้ริงของการดาํรงชีวิตในครอบครัว การให้

คาํแนะนาํเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเพื�อลดปัจจยัเสี�ยง การจดัการดา้นโภชนาการ และการออกกาํลงักาย 

ตามสภาพความเป็นจริงในครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเอง

ของผูป่้วยเบาหวาน 

 5. ควรทาํการตรวจสอบเนื�อหาสาระของการบนัทึกและคุณภาพของการบนัทึก ว่าสิ�งที�ทาํการ

บนัทึกมีความชัดเจนเพียงพอที�จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลหรือสื�อสารระหว่างบุคคลากรที�

เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งควรปลูกฝังให้ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการบนัทึกทางการพยาบาลที�มีคุณภาพ

และสามารถบนัทึกตามหลกัการบนัทึกการพยาบาลที�มีคุณภาพอย่างถูกตอ้งครบถว้นชดัเจนไดใ้จความที�

สะท้อนการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื�องประกอบด้วยการประเมิน

ผูรั้บบริการ การตั�งขอ้วินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการปฏิบติัการพยาบาลและการประเมินผลการ

พยาบาล โดยผูบ้ริหารการพยาบาลควรจดัการอบรมวิธีการบนัทึกที�มีคุณภาพการพยาบาลที�เหมาะสมใน

ผูป่้วยแต่ละรายและกาํหนดโครงสร้างของแบบบนัทึกที� มีเป้าหมายครอบคลุมกระบวนการพยาบาล 
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Abstract 
 The purpose of this study is to figure out geographical indication in whole 
milk powder.  Thus, 32 whole milk powder samples labeled as originating in New 
Zealand, Australia, the Netherlands and the Czech Republic were analyzed.  The 
amounts of Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, V and 
Zn were determined by an inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICP-MS).  
The data obtained was analyzed by principal component analysis (PCA).  The results 
revealed that New Zealand milk samples could be differentiated from Australia and 
the Netherland milk samples by the amounts of Al, As, Ba, Cs, Fe, and Pb.  However, 
there was a limit of using mineral profiles to distinguish the milk samples of New 
Zealand and Czech Republic. 
 
Keywords: Whole milk powder, Treaceability, Dry-ashing digestion, Microwave-
assisted acid digestion, Inductively coupled plasma-mass spectrometry, Principal 
component analysis 
 
Introduction 
 Milk is a unique fluid produced by female mammals.  It is usually 
considered as a sole source of food for newborn offspring because it contains most of 
nutrients required for growing.  Even though milk is generated from the same species, 
its composition is varied.  In terms of minerals, the previous study reported that the 
condition of a mammary gland and extrinsic conditions were two main factors of the 
milk variation.  The former factor comprises the lactation stage, calf birth weight and 
health status, while the latter factor comprises season, diet, geological origin, 
contamination, and production system (Kondyli et al 2007; Vergara et al. 2003; 
Hamann and Krömker 1997; Pennington 1990; Herwig et al. 2011; Patra et al. 2008; 
do Nascimento et al. 2010).   The EU Regulation No. 178/2002 stated that any food, 
feed, food-producing animal or substance intended to be needs to be performed 
traceability in all stages.  This requirement can ensure about food safety, fair trading 
system, and the reliability in such a product. Moreover, traceability also applies in 
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Free Trade Agreement (FTA).  The customs officer in the importing country has to 
carry traceability in the goods imported whether they are produced or obtained in the 
importing country or not before he abolishes tariff in such products.    
 Because one of the factors influencing the milk composition is geological 
origin, variation in minerals can be used as criteria in traceability.  Santos et al. (2012) 
reported that the concentration of Al, Br, Ca, Cr, Cu, K, Mn, Ni, Rb and Sr 
demonstrates the potential to differentiate the regional origin of milk from two dairy 
farms located in Brazil.  In their study the researcher team applied the high 
performance ion chromatography (HPIC), inductively coupled plasma atomic 
emission spectroscopy (ICP-AES), nuclear magnetic resonance (NMR) and isotope 
ratio mass spectrometry (IRMS), and Principle Component Analysis (PCA)   
Moreover, Bilandžić et al. (2011) reported that the concentration of Cd and Hg 
provides the capacity of determining the region of milk production in Northern and 
Southern region of Croatia.  They conducted their research by using graphite furnace-
atomic absorption spectroscopy.  The authors suggested that the variation of Cd 
depended on type of food i.e. feeding crops, trace element premixes, fish meal and 
minerals, while the variation of Hg is based on the place animal rears.  However, the 
previous studies focus on the differentiation on the region within a country.   
 
Objective 
 This study proposed to investigate the possibility to distinguish the origin 
among countries by using mineral profiling in order to apply this approach for 
distinguishing in milk based on its country of origin. 
 
Research Methodology 
 Materials 
 Sample 
 Thirty two samples of whole milk powder labeled as originating in New 
Zealand (n=10), Australia (n=10), the Netherland (n=8), and the Czech Republic (n=4) 
were analyzed.  They were obtained from the ports of entry of the The Customs 
Department of Thailand and from bakery-supplied shops located in Bangkok, 
Nonthaburi, and Nakhon Pathom during December 2010 to May 2011. 
 Reagent 
 65% nitric acid was from Merck (Darmstadt, Germany); Multi-element 
standard of Al, As, Ba, Br, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Rb, Se, Ag, Sr, 
V and Zn (10 µg/mL) in 5% nitric acid, RhO (1,000 µg/mL) in 10% HCl and ScO 
(1,000 µg/mL) in 2% HNO3 were supplied by Accutrace, Inc. (PA, USA), and 
deionized and free organic water (ASTM type 1) was prepared by Ultreapure water 
system  (Barnstead D9015-33, Barnstead International, USA) with a resistivity of 18.2 
MΩ cm-1. 
 Instrument and quality control of measurement 
 Inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICP-MS) (SCIEX ELAN 
DRC-e, Perkin Elmer, USA) was used for mineral analysis.  The condition of the 
instrument was shown in Table 2.  The instrumental limit of detection (LOD) was 
determined based on IUPAC recommendation, calculated from LOD = (3s)/S, where s 
was the standard deviation of blank measurement and S was the slope of three standard 
concentrations determining in five replicates.  The repeatability of a method was 
reported in the Horwitz ratio, which is also called Horrat value.  It is the ratio of 
relative standard deviation (RSD) of three concentrations with five replicates, to the 
corresponding predicted relative standard deviation (PRSD).  PRSD is calculated by 
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using Horwitz equation where PRSDR = 2(1-0.5logC).  Here, C is concentration of analyte 
in the standard as a decimal fraction (g/g).  The acceptable Horwitz ratio is 0.5 – 0.7 
(Horwitz 2006). 
 Methods  
 Sample treatment 
 Dry-ashing digestion  Whole milk powder sample (0.5 g) was accurately 
weighed in a crucible and charred on a hot plate at 150° C.  The charred sample was 
moved into a furnace for ashing at 550° C for four hours.  The white ash obtained was 
dissolved with HNO3 and adjusted the volume to 25 mL by deionized water.  In case, 
the ash was not completely ashed, 1 mL conc. HNO3 was added and repeated ashing 
steps.   
 Microwave-assisted acid digestion  Sample (0.5 g) was accurately weighed 
in the digestion vessel and 2 mL of concentrated HNO3 and 10 mL deionized water 
were added.  Closed vessels were placed inside a microwave oven (Microwave 
Activated Reaction System Mar X, CEM Corporation, USA) and decomposition was 
carried out according to Table 1.  After digested, the sample was adjusted the volume 
to 25 mL by deionized water.   
 All samples were prepared in triplicate. The final concentration of 10 mgL-1 
Sc and Rh were added as internal standards.  All diluted sample solutions were filtered 
and kept at 4° C until performing mineral analysis. 
 Statistical analyses 
 The data obtained was performed the Descriptive and Principal Component 
Analyses (PCA) by using the software XLSTAT version 2012.4.02 (ADDINSOFTTM 
1995-2012).  PCA was applied to identify patterns in data with a large number of 
variables.   
 
Results/ Discussion 
 Sample pretreatment 
 Two sample treatment techniques including dry-ashing digestion and 
microwave-assisted acid digestion were compared for averages of measured values, 
precision, and recovery percentage (Table 3).  In terms of precision, microwave-
assisted acid digestion gave precision better than dry-ashing digestion because the 
samples digested by microwave digestion provided lower RSD.  Moreover, the 
replicates results of Al, Fe, Li, and Ni in the samples treated by dry-ashing digestion 
was unacceptable because their values were higher than PRSD.  For recovery 
percentage, the samples treated by dry-ashing digestion gave unacceptable recovery 
percentage in seven minerals i.e. Al, Cs, Fe, Ni, Se, Sr, and Zn.  In contrast, the 
sample treated by microwave-assisted digestion provided acceptable recovery 
percentage in all minerals.  These ranges of recovery percent were set according to 
AOAC Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical Methods.  Method 
verification concluded that microwave-assisted digestion was suitable for whole-milk-
powder digestion.  This conclusion was in agreed with Herwig et al. (2011) and 
Soylak et al (2004). 
 Quantitation 
 Table 4 revealed that all minerals except Li showed their amounts higher 
than LOD.  Hence, all minerals except Li were performed PCA.  Theoretically, PCA 
uses two mathematical concepts – Statistics and Matrix Algebra.  The concepts of 
standard deviation, variance, and co-variance in Statistics are applied to observe 
distribution measurements and spread of data.  Furthermore, the concepts of 
eigenvector and eigenvalue in Matrix Algebra are used in analysing and rearranging 
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PCA results.  Descriptive statistics in Table 4 also demonstrated that some minerals 
e.g. Ag or Cd could not distinguish the difference in the country of origin for milk 
samples because their mineral amounts observed in milk from different countries were 
closed to each other. Ag, for example, showed its amount ranged from 0.035 – 0.041 
µg/g, 0.034 – 0.038 µg/g, and 0.035 – 0.041 µg/g for samples from New Zealand, 
Australia, the Netherlands, and the Czech Republic, respectively.  However, some 
minerals showed potential to differentiate the country of origin.  For instance, Ba 
showed its amounts ranged from 0.368 – 0.735 µg/g, 0.279 – 0.508 µg/g, 0.305 – 
0.408 µg/g, and 0.406 – 0.562 µg/g for samples from New Zealand, Australia, the 
Netherlands, and the Czech Republic, respectively.  It meant that by using Ba, New 
Zealand samples could be differentiated from Australia and the Netherland samples, 
but they could be distinguished from the Czech Republic samples with limitation. 
 Principal component analysis 
 In this study, PCA was applied with determinations of 18 minerals in each 
milk sample.  The Figure 1 showed the trends of mineral profiles in a two-dimension 
graph.  The results in Figure 1 showed that New Zealand milk could be differentiated 
from Australia and the Netherland milks by PC2, which was 22.92% of the total 
variance.   On this PC New Zealand milk showed high scores, while Australia and the 
Netherlands showed low scores.  The highest loading value on PC2 included Al, As, 
Ba, Fe and Pb, and all of them were positive.  However, PC3, which showed 16.42 % 
of the total variance, showed the possibility to discriminate New Zealand milk from 
the Czech Republic milk because the trend of mineral profiles in New Zealand milk 
showed higher scores when comparing with the trend in the Czech Republic milk.  
The highest values on PC3 consisted of Ag, Co, Cr, Ni, Rb, and V, which were all 
positive. 
 The results showing that New Zealand samples could be differentiated 
from Australia and the Netherlands samples were in agreement with the study of dos 
Santos et al. and Bilandžić et al.  The authors concluded that by using the difference of 
mineral amounts the area of origin of milk could be determined (dos Santos et al. 
2012; Bilandžić et al. 2011).  However, the results shown the limited discrimination in 
New Zealand samples from the Czech Republic samples supported the conclusion in 
Sola-Larranaga nad Navarri-Blasco’s study.  The authors suggests that not only 
feeding plays a role in the variation of mineral content in milk, but other factors such 
as nutrition additives and supplementary contamination, or stress factors have an 
impact as well (Sola-Larranaga and Navarro-Blasco 2009) Furthermore, numerous 
study works revealed the variability in milk occurs in many factors.  Therefore, in 
order to avoid variability, the sample size from each country should be increased. 
 However, regarding the diagram, there were two outliers from Australia 
and the Netherlands sample groups.  This phenomenon could describe by using 
descriptive statistical data.  It showed that two outliers show higher amount in Fe and 
Zn comparing to the sample from the same country. 
 
Conclusions 
 The results revealed that the set of mineral comprising Al, As, Ba, Cs, Fe, 
and Pb could distinguish New Zealand whole milk powder samples from Australia and 
the Netherlands milk samples.  These minerals were high in New Zealand milk sample 
when comparing with Australia and the Netherland samples.  However, there was 
limitation in the differentiation of New Zealand samples and the Czech Republic 
samples based on this data set. 
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Table 
 
 
Table 1 Working conditions for microwave-assisted acid digestion 
 

Operating parameter Setting 
Program Ramp to temperature 

Max powers 1200 watts 
Pressure 200 psi 

Temperature 200°C 
Hold time 30 min 

 
 
Table 2 Working conditions of ICP-MS 
 

Operating parameter Setting 
RF power (W) 1000 
Nebulizer (carrier gas) flow rate (L/min) 0.95 
Lens voltage (V) 6.00 
Analog stage voltage (V) -2250 
Pulse stage voltage (V) 11550 
Discriminator threshold (V) 55 
Quadrupole rod offset (V) 0 
Detector Dual 
Speed of peristaltic pump 24 
Sweeps / reading 40 
Replicates 3 
Dwell time 50 ms 
Scan mode Peak hopping 
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Table 3 Mean values of mineral amount (dry weight), relative standard deviation 
(RSD, n=3), predicted relative standard deviation (PRSD) and recovery percentage of 
each mineral in the samples prepared by different techniques 
 

Dry-ashing digestion Microwave-assisted acid digestion Minerals 
Mean RSD PRSD Recovery 

(%) 
Mean RSD PRSD Recovery 

(%) Ag (µg/g) 
(µg/g) 

0.055 2.61 49.09 104.56d 0.071 4.55 8.51 97.64d 
Al (µg/g) 
(µg/g) 

3.470 66.73 26.27 157.17c 0.692 6.01 7.81 102.44d 
As (µg/g) 
(µg/g) 

0.038 1.56 51.89 127.18d 0.054 6.08 8.59 99.15d 
Ba (µg/g) 
(µg/g) 

0.259 17.97 38.82 109.39d 0.432 5.89 7.96 97.24d 
Cd (µg/g) 
v(µg/g) 
(µg/g) 

0.036 5.56 52.36 117.95d 0.045 4.18 8.65 99.80d 
Co (µg/g) 
(µg/g) 

0.047 13.57 50.18 122.07d 0.096 6.56 8.41 99.57d 
Cr (µg/g) 
(µg/g) 

0.136 28.36 42.77 121.66d 0.107 5.90 8.38 96.87d 
Cs (µg/g) 
(µg/g) 

0.165 0.05 41.55 134.70d 0.206 0.11 8.18 101.86d 
Cu (µg/g) 
(µg/g) 

12.770 20.31 21.59 105.57b 10.465 6.92 6.99 95.80b 
Fe (µg/g) 
(µg/g) 

3.030 28.54 26.81 139.44c 7.280 6.48 7.10 100.63c 
Li (µg/g) 
(µg/g) 

22.370 49.13 19.84 88.97b 0.120 7.51 8.34 96.80d 
Mn (µg/g) 
(µg/g) 

0.131 13.61 43.02 80.91d 0.073 7.88 8.49 96.71d 
Ni (µg/g) 
(µg/g) 

0.260 51.29 38.80 134.70d 0.104 8.34 8.39 98.05d 
Pb (µg/g) 
(µg/g) 

0.116 40.83 43.81 123.24d 0.194 6.84 8.20 101.72d 
Rb (µg/g) 
(µg/g) 

0.087 13.08 45.75 95.41d 0.418 2.28 7.97 99.21d 
Se (µg/g) 
(µg/g) 

0.025 10.55 55.30 137.84d 0.064 5.25 8.54 102.86d 
Sr (µg/g) 
(µg/g) 

0.315 12.32 37.69 136.07d 0.363 3.32 8.01 99.56d 
V  (µg/g) 0.033 7.07 52.98 107.63d 0.047 3.74 8.63 103.13d 
Zn (mg/g) 20.430 4.62 7.11 84.25a 14.243 4.25 4.79 99.73b 

 
  Acceptable recovery based on AOAC requirement for Single 
Laboratory Validation of Chemical Methods, a, b, c, and d are for 80-110%, 80-115%, 
75-120%, and 70-125% respectively. 
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Table 4 Descriptive statistics of minerals found in the whole milk powder samples 
from New Zealand (n=10), Australia (n=10), the Netherlands (n=8), and the Czech 
Republic (n=4) comparing with instrumental LOD 
 

Mineral LOD Country Mean + SD Min Max 
NZ 0.037 + 0.002 0.035 0.041 
AU 0.035 + 0.001 0.034 0.035 
NL 0.038 + 0.002 0.035 0.041 

Ag (µg/g) 0.48 pg/g 

CZ 0.036 + 0.002 0.034 0.039 
NZ 8.694 + 2.942 1.079 11.789 
AU 11.028 + 3.280 7.221 16.868 
NL 29.514 + 28.033 4.127 83.646 

Al (µg/g) 2.27 pg/g 

CZ 3.613 + 4.485 0.809 10.298 
NZ 0.052 + 0.002 0.049 0.008 
AU 0.054 + 0.007 0.044 0.017 
NL 0.068 + 0.005 0.057 0.017 

As (µg/g) 3.60 pg/g 

CZ 0.051 + 0.001 0.049 0.002 
NZ 0.514 + 0.132 0.368 0.735 
AU 0.343 + 0.064 0.279 0.508 
NL 0.339 + 0.037 0.305 0.408 

Ba (µg/g) 1.85 pg/g 

CZ 0.455 + 0.073 0.406 0.562 
NZ 0.034 + 0.001 0.033 0.735 
AU 0.035 + 0.001 0.033 0.508 
NL 0.035 + 0.001 0.034 0.408 

Cd (µg/g) 2.07 pg/g 

CZ 0.035 + 0.001 0.034 0.562 
NZ 0.119 + 0.006 0.111 0.128 
AU 0.106 + 0.006 0.100 0.122 
NL 0.119 + 0.010 0.108 0.137 

Co (µg/g) 0.30 pg/g 

CZ 0.115 + 0.004 0.111 0.120 
NZ 0.947 + 0.165 0.733 1.173 
AU 0.919 + 0.338 0.389 1.483 
NL 0.799 + 0.415 0.545 1.811 

Cr (µg/g) 0.27 pg/g 

CZ 0.830 + 0.167 0.729 1.079 
NZ 0.212 + 0.067 0.159 0.333 
AU 0.160 + 0.006 0.153 0.169 
NL 0.164 + 0.005 0.160 0.176 

Cs (µg/g) 0.23 pg/g 

CZ 0.173 + 0.023 0.161 0.208 
NZ 0.220 + 0.069 0.161 0.384 
AU 0.298 + 0.147 0.115 0.463 
NL 0.376 + 0.264 0.237 1.023 

Cu (µg/g) 0.35 pg/g 

CZ 0.287 + 0.062 0.229 0.360 
NZ 78.068 + 24.778 49.490 115.649 
AU 25.421 + 15.657 3.269 49.153 
NL 21.648 + 11.512 15.209 49.904 

Fe (µg/g) 7.69 pg/g 

CZ 61.514 + 18.966 51.416 89.936 
NZ 0.045 + 0.044 0.019 0.162 
AU 0.028 + 0.004 0.023 0.032 

Li (µg/g) 83.85 pg/g 

NL 0.084 + 0.022 0.035 0.105 
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Mineral LOD Country Mean + SD Min Max 
  CZ 0.025 + 0.004 0.023 0.031 

NZ 0.240 + 0.027 0.204 0.283 
AU 0.281 + 0.102 0.163 0.416 
NL 0.357 + 0.260 0.226 0.988 

Mn (µg/g) 0.80 pg/g 

CZ 0.204 + 0.028 0.181 0.245 
NZ 0.293 + 0.097 0.128 0.461 
AU 0.260 + 0.133 0.141 0.579 
NL 0.548 + 0.212 0.219 0.872 

Ni (µg/g) 3.24 pg/g 

CZ 0.346 + 0.105 0.200 0.450 
NZ 0.061 + 0.034 0.045 0.156 
AU 0.059 + 0.009 0.050 0.071 
NL 0.083 + 0.011 0.065 0.096 

Pb (µg/g) 
 

1.60 pg/g 

CZ 0.046 + 0.003 0.044 0.051 
NZ 10.275 + 2.590 7.039 14.733 
AU 4.083 + 3.923 0.306 11.106 
NL 10.747 + 1.691 7.319 12.311 

Rb (µg/g) 0.25 pg/g 

CZ 7.833 + 1.565 5.486 8.668 
NZ 0.204 + 0.030 0.170 0.262 
AU 0.096 + 0.357 0.024 0.243 
NL 0.149 + 0.017 0.122 0.183 

Se (µg/g) 38.70 pg/g 

CZ 0.249 + 0.045 0.213 0.308 
NZ 1.064 + 0.202 0.775 1.338 
AU 1.138 + 1.494 0.296 5.329 
NL 0.869 + 0.192 0.745 1.302 

Sr (µg/g) 1.17 pg/g 

CZ 1.255 + 0.222 0.981 1.471 
NZ 0.050 + 0.003 0.046 0.054 
AU 0.047 + 0.005 0.041 0.058 
NL 0.069 + 0.007 0.059 0.078 

V (µg/g) 0.32 pg/g 

CZ 0.049 + 0.001 0.048 0.049 
NZ 15.240 + 3.316 10.705 19.852 
AU 9.306 + 9.628 0.895 30.985 
NL 9.818 + 9.902 5.172 34.223 

Zn (mg/g) 158.65 pg/g 

CZ 16.259 + 2.199 13.402 18.766 
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Figure 
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Fig. 1  PCA graph showing correlation between 32 whole milk powder samples and 
18 variables (Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, V and 
Zn) 
	  

! New Zealand 
!  Australia 
– The Netherlands 
! The Czech Republic 

(C2) 

(C1) 
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กรอบแนวคดิการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มติิ 
 

A Framework of 3D Game VARK Learning Style 

 

นางสาวรวีพร  จรูญพนัธ์เกษม , ดร.สมคิด   แซ่หลี ,  ดร.สรเดช  ครุฑจอ้น 

ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ           
เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนการสอนแบบทบทวนในรายวิชาต่าง ๆ  ซ่ึงวิธีด าเนินการวิจยั   
แบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด           
3)ร่างกรอบแนวคิดขั้นตน้  4) เก็บรวบรวมขอ้มูล   5) ปรับปรุงแกไ้ขกรอบแนวคิดและสรุปผล  ผลการวิจยั
ปรากฏวา่ไดผ้ลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  10 คน พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
เป็นกรอบแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก สามารถน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ 
 
ค าส าคญั : เกมส์ 3 มิติ , การเรียนรู้ VARK 

 
Abstract 

 The objective of this research was to synthesize A Framework of 3D Game 

VARK Learning Style to do prototype for learning review in subject. The research   

procedure consisted of 5 steps as follows: 1) Study the related theories and other 

researches, 2)Zynthesize a framework, 3)Design a framework, 4) Collect data, and     
5) Improve the framework and conclude the model. The evaluation results of the 

synthesized model from 10 experts. It revealed that the experts had accepted the 

synthesized model in high level. It can be used to be a prototype for developing an 

effectively computer instruction. 

 
Key Words: 3D Game, VARK 
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บทน า 
 จากพื้นเพทางวฒันธรรม ประสบการณ์ในอดีต และแรงจูงใจของบุคคลท าให้แต่ละคนเกิด
การรับรู้ท่ีมีความแตกต่าง ส่วนหน่ึงก็เพราะบุคคลท่ีมีการรับรู้ ประสาทในการสัมผสัท่ีแตกต่างกนั โดยท่ี
ลกัษณะเฉพาะของรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) แต่ละคนมีรูปแบบเป็นของตนเอง ซ่ึงในการจดั
เรียนการเรียนการสอนแบบบรรยายแบบเดิม  จะเนน้ครูเป็นผูบ้รรยาย ท าใหไ้ม่เกิดแรงจูงใจ  และไม่สนใจ
ในการเรียน  เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละบุคคลมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เช่น บางคนชอบฟังครูบรรยาย 
บางคนชอบการปฏิบติั บางคนชอบการอ่านหรือการเขียน ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนค่อนขา้งต ่า 
(Kolb, D.A & Rubin, 1992) จากปัญหาดงักล่าวจึงเกิดการคน้หารูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหต้รงกบั
ความตอ้งการหรือความถนัดเพื่อจูงใจในการเรียนรู้  โดยการใช้แบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู้ 
VARK มาเป็นเคร่ืองมือในการปรับระบบการเรียนการสอนให้เหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการค่อนขา้งง่าย   และน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง โดยมีการรับรู้ 4 ช่องทางคือ Visual (V) เป็นการเรียนรู้ผา่นทางรูปภาพ เช่น สามารถท าความ
เข้าใจกับแผนท่ี แผนภูมิ และภาษาสัญลักษณ์  ชอบสีสันและสามารถจ าแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ จาก
สัญลกัษณ์ รูปลกัษณ์และสีสัน สามารถจ าลองเร่ืองราว ล าดบัเหตุการณ์ และขั้นตอนต่างๆ ท่ีไดเ้ห็น เป็น
ภาพหรือแผนภาพในสมองไดดี้  Aural (A) เรียนรู้ผ่านการฟังหรือส่ือทางเสียง เช่น ชอบอ่านออกเสียง  
ชอบฟังค าอธิบาย และชอบอธิบาย  จดจ าช่ือคนและส่ิงต่างๆ ไดดี้ ไดย้ินและระบุเสียงประกอบฉากท่ีได้
ยนิในภาพยนตร์ได ้สามารถปฏิบติัตามค าบอกไดดี้ Read/Write (R ) เรียนรู้ผา่นการอ่านหรือการเขียนชอบ
อ่าน คน้หาขอ้มูลในห้องสมุด หรืออินเตอร์เน็ต  ชอบเขียนบทความ สามารถปฏิบติัตามค าสั่งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไดดี้ และ Kinesthetic (K) เรียนรู้ผ่านการทดลอง ทดสอบ กิจกรรมหรือประสบการณ์จริง 
จดจ าไดดี้เม่ือมีการใชอุ้ปกรณ์ สร้างแบบจ าลอง และจบัตอ้งส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ สามารถปฏิบติัตามการสาธิต
ไดดี้  ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนตอบแบบสอบถาม VARK ท่ีมีจ านวนทั้งส้ิน 16 ขอ้ เสร็จแลว้จะน ามาพิจารณาว่าผูเ้รียน
แต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ในช่องทางใด (Fleming and Mill, 1992) ซ่ึงในการคน้หารูปแบบการ
เรียนรู้เป็นแนวทางหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เกมเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้         
ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาเกม 3 มิติ ท่ีท าให้ภาพในเกมมีความสมจริงมากยิ่งข้ึน เช่น เกมไฟนอลแฟนตาซี,     
เกมคาบาล, เกมลินเนจ, เกมแลคนาร็อค, เกมวอร์คาร์ฟ จากตวัอย่างเกมดงักล่าวจึงมีการน าเกมมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน        
การสอน และเพื่อแกปั้ญหาความเบ่ือหน่าย จ าเจในการเรียนในชั้นเรียน และความบนัเทิงควบคู่กนัไป      
เป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและส่งเสริม    
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามศกัยภาพได้ (สุวิชยั, 2551) ซ่ึงนบัว่าเป็นการสร้างทางเลือกในการเรียนท่ี
หลากหลาย และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีไดดี้ ท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน (อปัสร, 2550) 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK  ในรูปแบบเกม 3 มิติ 
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี เพื่อน ามาใชท้บทวนบทเรียน ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนาน และผ่อน
คลาย และน ามาแกปั้ญหาการเรียนไม่ทนั เพื่อดึงดูดความสนใจ และสามารถเรียนทบทวนไดซ้ ้ าๆ ตามท่ี
ตอ้งการ กจ็ะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 1.  เพื่อสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ 
 2.  เพื่อประเมินรูปแบบของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติท่ีสังเคราะห์ข้ึน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

 
วธีิการวจิัย 
การสังเคราะห์กรอบแนวคดิ 
 การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ  ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 :  การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม  3  มิติ 
 การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดของการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม  3  มิติ มีขั้นตอนดงัน้ี  

 1.  ศึกษาทฤษฏี เอกสาร งานวิจัย  และบทความท่ีเ ก่ียวข้องกับ การเรียนรู้ VARK               
เกม 3 มิติ การเรียนการสอนแบบออนไลน ์และทฤษฏีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการรับรู้ของแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกันไป        
ตามความถนดัหรือท่ีเรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) โดยท่ีรูปแบบการเรียนรู้นั้นเป็นลกัษณะ

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

เอกสารงานวิจยั 

 

Tool 

ตารางสงัเคราะห์

กรอบแนวคิด 

 

(ร่าง) 
กรอบแนวคิด 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

กรอบแนวคิด 
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เฉพาะท่ีแต่ละคนมีรูปแบบเป็นของตนเอง (Kolb, D.A & Rubin, 1992) ในการคน้หารูปแบบการเรียนรู้
ของกลุ่มผูเ้รียนเป็นเร่ืองส าคญั ในการใช้เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยท่ีวิธีการหน่ึงของการคน้หารูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนคือ
การใชแ้บบสอบถาม และแบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บความนิยม 
ในแบบสอบถามจะสามารถแบ่งความถนดัออกเป็น 4 ช่องทางคือ Visual (V) เป็นการเรียนรู้ผ่านทาง
รูปภาพ Aural (A) เรียนรู้ผา่นการฟัง Read/Write (R) เรียนรู้ผา่นการอ่านหรือการเขียน  และ Kinesthetic 
(K) เรียนรู้ผา่นการทดลอง ทดสอบ กิจกรรมหรือประสบการณ์จริง (Fleming and Mill, 1992) และในปัจจุบนั
มีการน า VARK มาใชว้ิเคราะห์ความถนดัของผูเ้รียน  และน ามาใชใ้นการเรียนการสอนแบบบรรยายวิชา
คณิตศาสตร์ในหวัขอ้เชิงปริมาณ สามารถแบ่งการเรียนรู้ได ้4 แบบ คือ  1) V Learning  การอธิบายดว้ย
ภาพ 2) A Learning การอธิบายดว้ยค าพูด 3) R Learning การอธิบายดว้ยการเขียนบนกระดาน 4) K 
Learning การอธิบายดว้ยการยกตวัอยา่ง หรือแสดงสถานการณ์จ าลองซ่ึง“วิธีสอนแบบอฉัริยะ” ในหวัขอ้ 
เชิงปริมาณ โดยอาศยัโมเดลรูปแบบการเรียนรู้ VARK ไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ VARK มาปรับเป็นวิธีการ
สอนตามความถนดัของผูเ้รียน (Moazeni, 2013)  ซ่ึงในการคน้หารูปแบบการเรียนรู้เป็นแนวทางหน่ึงท่ี
ส าคญั ท่ีจะช่วยในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน แต่ในการเรียน
การสอนในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดงักล่าวจะเนน้ครูเป็นผูบ้รรยายหลกัท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจ และไม่
สนใจในการเรียน จึงมีการน าเกมมาประยุกตใ์ชเ้พื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนซ่ึงมีการพฒันารูปแบบ
การสอนแบบเกมในการจดัการเรียนการสอนสายวิชาการตลาด (ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
ภูมิศาสตร์ภาคใต)้ เป็นการพฒันารูปแบบการสอนแบบเกมท่ีจ าแนกตามลกัษณะเน้ือหาวิชา เช่น กลุ่ม
เน้ือหานิยามความหมาย จะจดัเกมประเภท เกมจิกซอว ์เกมกระซิบ และเกมลายแทงขมุทรัพย ์กลุ่มเน้ือหา
การค านวณ จะจดัเกมประเภท เกมหาท่ีนัง่ เกมวดัดวง และเกมปริศนาตวัเลข ฯลฯ  ซ่ึงพบว่า มีผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาภายหลงัการเรียนวิชาการตลาด โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบเกมสูงกว่าแบบไม่ใชเ้กม
ประกอบการสอน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการตลาดท่ีใชรู้ปแบบการสอนแบบเกมสูง
กวา่แบบไม่ใชเ้กมประกอบการสอน และในส่วนความคิดเห็นของคณาจารยต่์อการสอนวิชาการตลาดโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  (อปัสร, 2550)  ซ่ึงในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยเีขา้
มามีบทบาทส าคญัในการศึกษามีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนมากข้ึน         
มีการน าส่ือแอนิเมชนั 3 มิติมาเพื่อการเรียนรู้วิชาเคมีเร่ืองการจดัเรียงตวัแบบชิดของอะตอมที่เนน้สร้าง
แบบจ าลอง และการก าหนดการเคลื่อนไหวของอะตอมให้มีความสมจริงมากยิ่งข้ึน (อคัรวิช, 2550)    
แต่ส่ือแอนิเมชัน่เป็นการดูภาพประกอบเสียงเพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงมีการพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  ในลกัษณะมุมมองบุคคลท่ี 3 โดยใชช่ื้อว่าเกมโซลาผจญภยั 
เน้ือหาภายในเกมใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติด (สุวิชยั, 2551)  และนอกจากน้ียงัน าเกม 3 มิติมาท าเป็นเกม
การทดลองทางกายภาพขอ้มูลพื้นฐานของเคร่ืองยนตใ์นรูปแบบ  3 มิติ ใช้กบัการเรียนการสอนปฏิบติั

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2852 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



เก่ียวกบัเคร่ืองยนต ์ใชใ้นกรณีตรวจสอบการชน ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองยนต ์โดยใหผู้เ้รียนมีการทดลอง
การควบคุมดว้ยสภาพแวดลอ้มเสมือนก่อนการน าไปปฎิบติัจริง  เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายและยงัเป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย (Hongyan  &  Zheng, 2009)  และนอกจากน้ียงัมีการพฒันาเกม 3 มิติ ทางการศึกษา
เก่ียวกบัเกมท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัไดโนเสาร์แบบ 3 มิติ แบบออนไลน์ท่ีน าเสนอความรู้เก่ียวกบัไดโนเสาร์
เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาโครงสร้างของไดโนเสาร์ในรูปแบบภาพ 3 มิติท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีเสมือนจริงท าให้
เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนานยิง่ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อแกปั้ญหา
ความเบ่ือหน่าย และจ าเจในการเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงนบัว่าเป็นการสร้างทางเลือกในการเรียนท่ีหลากหลาย 
และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนท าใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน (Merabti, M. &  Ruwei, 2011) 
 
ตารางการสงัเคราะห์กรอบแนวคิด 
 ตารางการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม  3  มิติ ดงัตารางท่ี 1 

ช่ืองานวิจยั ขอ้ดี ขอ้เสีย การน ามาปรับใช้
ในงานวิจยั 

วิธีสอนแบบอฉัริยะ” ในหวัขอ้ 
เชิงปริมาณ   
(Moazeni, 2013) 

ใชแ้บบสอบถาม 
VARK ในการจดักลุ่ม
ความถนดัของผูเ้รียนใน
การสอนแบบบรรยาย
ในรายวิชาคณิตศาสตร์  

ใช้ในคลาสบรรยาย
เพียงอยา่งเดียว 

น า VARK ในการ
จดักลุ่มความถนัด
ของผูเ้รียนมาปรับ
ใช ้

การพฒันารูปแบบการสอน
แบบเกมในการจดัการเรียนการ
สอน สายวิชาการตลาด (ศึกษา
เฉพาะกรณีมหาวิทยาลยัราชภฎั
กลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต)้      
(อปัสร, 2550)   

น ารูปแบบเกมมาใชใ้น
การจดัการเรียนการ
สอนในสายวิชาการ
ตลาดโดยจ าแนกตาม
ลกัษณะเน้ือหาวิชา 
 

1. ไม่มีการจดักลุ่ม
ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง
ผูเ้รียน 
2. สอนในรูปแบบ
เกมแต่ไม่มีการใช้
คอมพิวเตอร์และการ
ออนไลน ์

น า แ น ว คิ ด ก า ร
จ า แ น ก ต า ม
ลกัษณะเน้ือหาวิชา
ในการจัดเกมแต่
ละประเภท 

การพฒันาส่ือแอนิเมชนัสามมิติ
เพื่อการเรียนรู้เร่ืองเคมีสภาวะ
ของแขง็เบ้ืองตน้  
(อคัรวิช, 2550)    

น าส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ   
มาใชเ้พื่อการเรียนรู้        
ในวิชาเคมี  เร่ืองการ
จดัเรียงตวัแบบชิดของ
อะตอมท่ีเนน้สร้าง
แบบจ าลอง และการ
ก าหนดการเคล่ือนไหว

1. ผูเ้รียนไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน   
2. ไม่มีการจดักลุ่ม
ความถนดัของผูเ้รียน 
3. ไม่ไดท้ ารูปแบบ
ออนไลน ์

พฒันาในรูปแบบ 
3 มิติ 
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ช่ืองานวิจยั ขอ้ดี ขอ้เสีย การน ามาปรับใช้
ในงานวิจยั 

ของอะตอมใหมี้ความ
สมจริง 

การพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ 3 
มิติเกมโซลาผจญภยั                
(สุวิชยั, 2551) 

การพฒันาเกม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติใน
ลกัษณะมุมมองบุคคลท่ี 
3 โดยใชช่ื้อวา่เกมโซลา
ผจญภยั 

1. ไม่ได้พฒันา
รูปแบบออนไลน ์
2. ไม่มีการจดักลุ่ม
ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง
ผูเ้รียน 

พฒันาในรูปแบบ 
3 มิติ 

เกมการทดลองทางกายภาพ
ขอ้มูลพื้นฐานของเคร่ืองยนต์ใน
รูปแบบ  3 มิติ  
(Hongyan  &  Zheng, 2009) 

เกมการทดลองทาง
กายภาพขอ้มูลพื้นฐาน
ของเคร่ืองยนตใ์น
รูปแบบ  3 มิติ ใชก้บั
การเรียนการสอน
ปฏิบติัเก่ียวกบั
เคร่ืองยนต ์

1. ไม่ไดพ้ฒันาใน
รูปแบบออนไลน์ 
2. ไม่มีการจดักลุ่ม
ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง
ผูเ้รียน 

พฒันาในรูปแบบ 
3 มิติ 

การพฒันาเกม 3 มิติทาง
การศึกษาเก่ียวกบัเกมท่ีให้
ความรู้เก่ียวกบัไดโนเสาร์แบบ 
3 มิติ  
(Merabti, M. &  Ruwei, 2011) 
 

เกม 3 มิติเก่ียวกบัเกมท่ี
ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ไดโนเสาร์แบบ 3 มิติ 
แบบออนไลนท่ี์
น าเสนอความรู้เก่ียวกบั
ไดโนเสาร์  

ไ ม่ มี ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง
ผูเ้รียน 
 

ใช้แนวคิดเกม 3 
มิติแบบออนไลน์
ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น
งานวิจยั 

ตารางที ่1 :  ตารางการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม  3  มิติ 
 จากตารางการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ พบว่า       
จากเอกสารงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาสามารถน าขอ้ดีการจดักลุ่มความถนดัของผูเ้รียนVARK มาใชร่้วมกบัขอ้ดี
ของการน าแนวคิดการจ าแนกตามลกัษณะเน้ือหาวิชาในการจดัเกมแต่ละประเภทของนกัศึกษาปริญญาตรี 
และใชแ้นวคิดเกม 3 มิติในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนทบทวนเน้ือหาได ้และเพื่อสร้าง
ทางเลือกในการเรียนท่ีหลากหลายในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 2.  สังเคราะห์กรอบแนวคิด  การเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติจากทฤษฏี เอกสาร 
งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3.  ร่างกรอบแนวคดิ  และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแบบร่างกรอบแนวคิด  
และท าการสร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด โดยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลกัของ Likert  5  ระดบั ไดแ้ก่   มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด โดยสร้างให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ หลงัจากนั้นก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
จ านวน  10 ท่าน โดยใชก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูส้อนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ท างาน
ทางคอมพิวเตอร์ไม่ต ่ากวา่ 2 ปี เป็นผูป้ระเมินกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนมา  
 
รูปแบบกรอบแนวคิด 
 รูปแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK  ในรูปแบบเกม  3 มิติ   ดงัภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 :  รูปแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ 
 รายละเอียดโดยย่อของรูปแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ 
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

  1. Online Module การจดัการเรียนการสอนแบบทบทวนเป็นการจดัการเรียนการสอน
ในรูปแบบ (online) เช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนจากท่ีไหนก็ได ้และสามารถ
เรียนซ ้ า ๆ ได ้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
  2. Pretest เม่ือผูเ้รียนเขา้สู่ระบบจะมีการท าขอ้สอบ Pretest เพื่อเป็นการทดสอบผูเ้รียน
ก่อนการเขา้เรียน  
  3. VARK Test หลงัจากท่ีผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแลว้ ระบบจะเขา้สู่
แบบสอบถาม VARK แบบทดสอบจ านวน 16 ขอ้ ท่ีมีค  าถามในลกัษณะท่ีใชใ้นการแบ่งผูเ้รียนตามความถนดั      
เป็นล าดบัแรก โดยแบ่งความถนดัของผูเ้รียนออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) Visual (V)  2) Aural / Auditory (A)       
3) Read / Write (R) 4) Kinesthetic (K) จากนั้นระบบจะท าการ Classification ผูเ้รียนตามความถนดัดา้นต่างๆ  
  4. 3D Game Module เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ระบบจะท าการวิเคราะห์ว่าผูเ้รียนมี
ความถนดัดา้นใดดา้นหน่ึงใน VARK และระบบจะเขา้สู่บทเรียนแบบเกมในสภาพแวดลอ้มตามความถนดั
นั้นๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  1) ถา้ผูเ้รียนมีความถนดัในดา้น V ระบบจะเขา้สู่เกมในดา้น Visual  เช่น         

3D   GAME  3D Game Module 

Student 

 

Subject 

Pretest 

 

VARK   

Test 

V 

A 

R 

K 

Visual 

Aural / Auditory 

Read / Write 

Kinesthetic 

 

Online  Module 

 

2 

3 

4 1 

 Classification 

3D Game Module   

Posttest 

Learning 

Evaluation 

5 
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เกมดูภาพ จบัผดิภาพ 2)  ถา้ผูเ้รียนมีความถนดัในดา้น A ระบบจะเขา้สู่เกมในดา้น Aural / Auditory เช่น เกม
เก่ียวกบัการฟังและตอบค าถาม 3) ถา้ผูเ้รียนมีความถนดัในดา้น R  ระบบจะเขา้สู่เกมในดา้น Read / Write  เช่น 
เกมท่ีจะตอ้งใชก้ารอ่านและการตอบค าถาม และ 4) ถา้ผูเ้รียนมีความถนดัในดา้น K  ระบบจะเขา้สู่เกมใน
ดา้น Kinesthetic เช่น เกมท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม หรือเป็นประเภทการทดลองผา่นทางคอมพิวเตอร์ 
  5.   Evaluation Module หลงัจากท่ีเรียนเสร็จแลว้ระบบจะเขา้สู่ขอ้สอบ Posttest เพื่อเป็นการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนในรูปแบบเกมแต่ละดา้นมาแลว้ และจากนั้นระบบจะท า
การประเมินผลการเรียนออกมาทางหน้าจอภาพและผูเ้รียนสามารถสั่งพิมพใ์บประเมินผลการเรียนของ
ตนเองได ้
 
          4.  เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็น “ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ” พร้อมทั้งยอมรับขอ้เสนอแนะ  
ต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ 
          5. ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคดิ และสรุปผล  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจะไดก้รอบแนวคิด
การเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ   

 

ผล/สรุปผลการวจิัย 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติของ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน  มีผลการประเมิน ดงัตารางท่ี 1  

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
 

S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   ความเหมาะสมของ  online Module 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4.6 0.52 มากท่ีสุด 
2.   ความเหมาะสมของ Pretest 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4.3 0.48 มาก 
3.   ความเหมาะสมของ VARK TEST  5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4.8 0.42 มากท่ีสุด 
4.   ความเหมาะสมของ 3D Game Module  4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.8 0.42 มากท่ีสุด 
6.   ความเหมาะสมของ Evaluation Model 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4.4 0.52 มาก 
7.  ความเหมาะสมของภาพรวมของ Model 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4.2 0.42 มาก 
8.   ความเหมาะสมของการน าไปใชง้านจริง 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4.6 0.52 มากท่ีสุด 

รวม                     4.5 0.50 มาก 
ตารางที ่2 :  ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2856 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 การวิจัยคร้ังน้ีได้ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK           
ในรูปแบบเกม 3 มิติจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน ผลปรากฏว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมใน
หวัขอ้รายการประเมินความเหมาะสมของ  ONLINE MODULE,  VARK TEST,  3D Game module  และ
ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้จริงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.5 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.50 เป็นกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก     

        สรุปไดว้่า กรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ สามารถน าไปเป็นตน้แบบ      
และประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนได ้
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษากรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ มีประเด็นส าคญัท่ีน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 จากผลการประเมินพบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมในหวัขอ้รายการประเมินความ
เหมาะสมของ  ONLINE MODULE,  VARK TEST,  3D Game module   และความเหมาะสมต่อการ
น าไปใชจ้ริงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญให้ความสนใจในเร่ืองของ ONLINE 
MODULE เน่ืองจากงานวิจยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นรูปแบบออนไลน์ได ้ขอ้ดีคือผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งอยูใ่น
หอ้งเรียนก็สามารถเรียนได ้สามารถเรียนไดซ้ ้ าๆ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ในส่วนของ VARK TEST  
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามสนใจในเร่ืองของการการจดัความถนดัของผูเ้รียนเน่ืองจากสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดท้ั้งในหอ้งเรียนแบบบรรยาย และแบบอ่ืนๆ และ 3D Game module ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามสนใจในการจดั
กลุ่มของ VARK ตามสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนนั้นๆ เพราะนอกจากผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ ยงัไดรั้บความ
สนุกและเพลิดเพลินในการเรียนดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยประยกุตใ์ชก้บั
เกมในหลายๆ รูปแบบ 
 2.  ควรน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับการพฒันากรอบแนวคิดการเรียนรู้ VARK  ในรูปแบบเกม 
3 มิติ ส าหรับผูเ้รียนในระดบัอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3. ควรศึกษาเคร่ืองมือในการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ VARK ในรูปแบบเกม 3 มิติ 
ใหส้ามารถใชบ้นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
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การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร 
 
Effects of the Supportive – Educative Nursing System  Program on Knowledge 

and Self-care Behaviors in Peptic Ulcer Patients 

 
ผู้วิจัย     นางรัชดา เย็นสวัสดิ,์  อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร. วริยา  วชิราวัธน์, ดร. พูลพงศ์ สุขสว่าง 

   หลักสูตร  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่  มหาวิทยาลัย บูรพา 
 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โดยใช้
ทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem (2001) เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามี
แผลในกระเพาะอาหารหลังการส่องกล้องกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 30 ราย ท าการสุ่มเข้ากลุ่มอย่างง่าย โดยกลุ่มทดลอง
เป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
การดูแลตนเองของ Orem ส่วนกลุ่มควบคุมให้การพยาบาลตามปกติ  สื่อท่ีใช้ในการให้การพยาบาล
ระบบสนับสนุน และให้ความรู้ประกอบด้วย ภาพน่ิง (Power point ) ประกอบการสอนเรื่องโรค
กระเพาะอาหารและการปฏิบัติตน  คู่มือการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร และแบบ
บันทึกการติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้านทางโทรศัพท์  ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนโดยการบรรยาย
ประกอบภาพน่ิง (Power point ) แบบรายบุคคล  จ านวน 3 ครั้งติดต่อกันทุกวัน ครั้งละ 15-20 นาที และ
ให้คู่มือการดูแลตนเอง หลังจากน้ันติดตามทางโทรศัพท์  2 ครั้ง  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความรู้ และแบบประเมินพฤติกรรม
ในการดูแลตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบค่าที ( t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารที่ได้รับการ พยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนความรู้ และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 
 ผลการศึกษาครั้งน้ี  แสดงให้เห็นว่าพยาบาลควรน าแนวคิดการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมและสามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการกลับเป็นซ้ าได้ ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข                                                                                
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ค าส าคัญ : การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้, ความรู้ในการดูแลตนเอง,  พฤติกรรมการดูแลตนเอง, 
ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร 
 
Abstract  

    This quasi-experimental research aimed to study the effects of  

a supportive - educative nursing system on self-care behaviors of patients with 

peptic ulcer.  The researcher used Orem’s self-care deficit theory of nursing as the 

framework for this study with peptic ulcers 30 subjects were selected from the 

Inpatient medical department, Buddhasothorn hospital, Chachoengsao province and 

were assigned to be the experimental group, control group, equally.  Subjects were 

selected through a simple random sampling. Subjects in the experimental group 

individually received a program of supportive - educative nursing system (which 

was developed by the research based on Orem’s theory) while those in the control 

group received regular nursing care.  The program was continuously provided over 

a period of three days, with a duration of 15-25 minutes per session.  The researcher 

also provided instructional handbooks for self-care behaviors to the subjects who 

were in the experimental group.  After provided the program and followed up by 

phone  2 times. The educational materials for the program included power point , 

patients’ reminding  by phone, and instructional handbooks for self-care behaviors 

of patients with peptic ulcer.  There were three instruments used in this study, The 

instruments for data collection were a demographic questionnaire, knowledge 

questionnaire and self - care behaviors  questionnaire The data were analyzed using 

descriptive and t-test statistical method.   

    The results of the study who received the program of the educative-

supportive nursing system had higher mean scores of knowledge and self - care 

behaviors than those in the control group, with a statistically significant level of 

0.001  

    The evidence from the study reveal that nurse should integrate a 

supportive – educative nursing program on knowledge and self – care behaviors in 

peptic ulcer disease patients with continuous chronic disease to supportive and 

encourage them to perform self care , prevent complications, relapse and promote 

health and well being.            

 

Key Word (s) : Supportive – educative nursing program, Knowledge , Self -  care 

behaviors, Peptic  ulcer patients 
 

บทน า 
   โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคเรื้อรัง ที่นับวันจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศที่มี

ความส าคัญ โดยเป็นโรคที่พบบ่อยท่ีสุดโรคหน่ึงซึ่งพบได้ในประชากรวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่ทุก
กลุ่มอายุ ผู้ป่วยมักมีอาการเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ได้นานนับปี จากสถิติพบอุบัติการณ์การเกิดโรคกระเพาะ
อาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 4 ล้านคนต่อปี เพศชายพบร้อยละ 14 และเพศหญิงร้อยละ 11 
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(Kate et al, 2007) ในประเทศไทยพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงถึงร้อยละ 12.2 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) เป็นโรคที่มีกระบวนการธรรมชาติของโรคที่หลากหลายตั้งแต่สามารถหายได้เอง
ภายในระยะเวลาไม่นาน จนกระทั่งมีความรุนแรงชนิดท่ีการตอบสนองต่อยาที่ใช้ในการรักษาไม่ได้ผล
และเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ การตกเลือดในทางเดินอาหาร กระเพาะทะลุและล าไส้อุดตันเป็นสาเหตุของ 
การเจ็บป่วยและการตายที่ส าคัญจากภาวะแทรกซ้อน โดยมีอัตราตายถึงร้อยละ 10-15 (กลุ่มวิจัยโรค
กระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, 2552) จากสถิติหน่วยเวชระเบียน
โรงพยาบาลพุทธโสธรพบอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารในโรงพยาบาลพุทธโสธร ปีพ.ศ.2553, 
2554 และ 2555 จ านวน 142, 155  และ 198 รายตามล าดับ และพบอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
รุนแรงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนกระเพาะอาหารทะลุต้องได้รับการผ่าตัดจ านวน 56 , 44 และ 64 ราย และจาก
การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังจ านวน 30 ราย (มกราคม – มีนาคม 2555) พบว่าภายหลังการรักษา
โรคกระเพาะอาหารพบอุบัติการณ์การกลับเป็นซ้ า คิดเป็นร้อยละ 46.3 (งานเวชระเบียนโรงพยาบาล
พุทธโสธร, 2555) สถิติสูงสุดได้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน อายุ 31- 40 ปี (สุรชาติ สิทธิปกรณ์, 2547) 
     การเกิดโรคกระเพาะอาหารมีผลกระทบท าให้ทั้งภาครัฐและประชาชนต้องสูญเสีย
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนสิ้นเปลืองทั้งเวลาและก าลังทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศชาติ
เป็นอย่างมากผลกระทบต่อตนเองคือมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง และผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วย
ต้องสูญเสียรายได้จากการขาดงาน หรือความสามารถในการประกอบอาชีพลดลง และประเทศชาติ 
สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงหากเป็นเรื้อรังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือ การตกเลือดในทางเดินอาหาร 
กระเพาะอาหารทะลุและล าไส้อุดตัน เม่ือมีภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในระบบทางเดินอาหารจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายถึง 32,929.62 บาทต่อครั้ง และรายที่ท าการผ่าตัดกระเพาะอาหารทะลุสูงถึงครั้งละ 17,505บาท 
(งานเวชระเบียนโรงพยาบาลพุทธโสธร, 2555) 

   ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง เกิดจากการขาดความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับโรค ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามแผนการรักษา ไม่มีความรู้ในการดูแล
ตนเอง ไม่ทราบว่าต้องดูแลตนเองอย่างไร ขาดความตระหนักในแบบแผนการด าเนินชีวิตที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรค (ผกามาศ วัฒกะวรรณ์, 2548; สุรชาติ สิทธิปกรณ์, 2547) เม่ือผูป้่วยโรคกระเพาะ
อาหารมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดูแลตนเอง จะส่งผลท าให้แผลกระเพาะอาหารหายช้า โดย
พบว่าหลังการรักษาผู้ป่วยมีโอกาสกลับเป็นซ้ าได้อีก หากไม่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมาะสม
และหลีกเล่ียงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งสถิติผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารมีการกลับเป็นซ้ า  
1 – 2 ครั้งต่อปี พบร้อยละ 67 และผู้ที่มีการกลับเป็นซ้ ามากกว่า 3 ครั้งต่อปี พบร้อยละ 17 (Braland et al, 
1998)  และปัจจัยท่ีมีผลท าให้เกิดแผลกระเพาะอาหารและกลับเป็นซ้ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวท่ีไม่ถูกต้องของผู้ป่วย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทีมี่
พฤติกรรมจากการบริโภคในเรื่องของนิสัยในการบริโภคไม่ถูกต้องเหมาะสม (ชุดาภรณ์ บุญเพ็ง, 2551)
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และยังมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารคือ สูบบุหรี่  ดื่มสุรา มีความเครียด 
และมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่นการใช้ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรียรอยด์ (กนกรักษ์   
เกตุเนียม, 2548) ในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารสาเหตุจากภาวะเครียดเรื้อรังโดยพบว่า
ผู้ที่มีภาวะเครียดสูงมีโอกาสเกิดโรคกระเพาะอาหารมากกว่าผู้ที่มีภาวะเครียดน้อยถึง 2.9 เท่า 
(Wachirawat, 2001) การสนับสนุนให้ผู้ป่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสามารถดูแลตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร 
    ส าหรับสถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยด้านกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารในโรงพยาบาลพุทธโสธรน้ัน ผู้ป่วยจะได้รับการสอนและให้ค าแนะน าภายหลังที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ ณ บริเวณหน้าห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ซึ่งการสอนและให้ค าแนะน า เป็น
รายบุคคลพร้อมกับให้แผ่นพับให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนก่อนและหลังการส่องกล้องระบบทางเดิน
อาหาร การปฏิบัติตัวการดูแลตนเองเม่ือมีอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด การ
สอนและการให้ค าแนะน าน้ันเป็นไปด้วยความเร่งรีบ โดยใช้เวลา4-5 นาทีต่อคน ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าว 
พยาบาลยังไม่ได้ประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ป่วย ส่งผลให้สิ่งที่สอนและค าแนะน าอาจ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย เนื้อหาไม่ครอบคลุมและเพียงพอส าหรับผู้ป่วยท่ีจะน าไป
ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง จากการที่ผู้ป่วยมีความรู้ไม่ถูกต้องในการดูแลตนเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้ป่วย
โรคกระเพาะอาหารจะได้รับการสอนมาก่อนแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
รวมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนไปท าให้ระดับความรู้ลดลงจากการลืมหรือไม่สามารถจดจ าในเรื่องที่สอนได้
ทั้งหมด ซึ่งการให้ความรู้โดยการสอนเป็นระยะ ๆ จะท าให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองมีความ
คงทนของความรู้ และสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีได้ (สุรชาติ สิทธิปกรณ์, 
2547) ที่กล่าวว่า การสอนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้ดีขึ้นน้ัน ควรมีการสอนซ้ าอีกเป็นระยะเพื่อไม่ให้
เกิดการลืม ดังน้ันการที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารมีความพร่องในการดูแลตนเองขึ้นได้ 
                    จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มีผล
ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (วิลาวรรณ เกิดโชค, 2550; 
พัชริยา พยัคฆพงษ์, 2555)  และพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ใน
ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหา  
(สุรชาติ สิทธิปกรณ์, 2547; พรณภา ราญมีชัย, 2551) การให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารให้สามารถดูแลตนเองได้เป็นบทบาทส าคัญของพยาบาลจะช่วยตอบสนองความต้องการการดูแล
ตนเองและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร  
    การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Orem (2001) ซึ่งแบ่งระบบการพยาบาลเป็น 3 
ระบบ ได้แก่ ระบบการพยาบาลแบบทดแทนทั้งหมด (Wholly Compensatory Nursing system) ระบบ
การพยาบาลแบบทดแทนบางส่วน (Partly Compensatory Nursing System) และการพยาบาลแบบ
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สนับสนุนและให้ความรู้ (Educative Supportive Nursing System) ซึ่งการพยาบาลแบบสนับสนุนและ
ให้ความรู้ประกอบด้วย การกระท าให้หรือกระท าแทน การชี้แนะ การสนับสนุน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาความสามารถท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการดูแลตนเอง และการสอนซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีช่วยให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารได้เรียนรู้ที่จะก าหนดความต้องการในการดูแลตนเองและ
เลือกกระท าการดูแลตนเองโดยผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารจะได้รับการสอนการชี้แนะและสนับสนุนจาก
พยาบาลความรู้ที่ให้กับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารจะเฉพาะเจาะจงตามปัญหาท าให้ของผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารมองเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติในการการดูแลตนเอง  
    จากปัญหาและความส าคัญท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรม
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ า และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง เน้นการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โดยการการสนับสนุนให้ก าลังใจ การสอน 
และการชี้แนะในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง ร่วมกับการติดตามการดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้าน
ทางโทรศัพท์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ก าลังใจส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารใส่ใจ
และตระหนักในการปฏิบัติตัว อย่างถูกต้องและต่อเน่ืองหลังจากกลับไปอยู่ที่บ้าน เมื่อพบปัญหาที่ท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติตนตามข้อควรปฏิบัติได้ จะมีบุคคลท่ีสามารถให้ค าปรึกษาได้ตลอดเวลา จากการ
ประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย และ
ตัดสินใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ผลจากการศึกษาครั้งน้ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วย
โรคกระเพาะอาหารมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป     
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารตามกรอบแนวคิดของโอเรม 
                  2.  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารก่อนและหลังการ
ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

   3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารก่อนและหลัง 
การได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

วิธีการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบสองกลุ่ม 

วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest Posttest Design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุน และให้ความรู้ ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหาร  ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม  โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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   ประชากร คือ ผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยการส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารเป็นครั้งแรกว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็กส่วนต้น ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธรปี 2557  
                  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเป็นโรคกระเพาะอาหาร จากการส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหารเป็นครั้งแรก ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม จ านวน 30 ราย  ซึ่งใน
การศึกษาครั้งน้ีท าในผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มีจ านวนน้อย  จึงท าการเชิญผู้ป่วยทุกท่านที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด และยินดีเข้าร่วมการวิจัย โดยแยกเวลาในการเลือกกลุ่มควบคุมก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
(contaminate) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม อันจะส่งผลต่อการศึกษาได้  
                  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือน และการใช้สารเสพติด 
1.2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารเป็นชุดค าถามเก่ียวกับความรู ้

เรื่องโรคกระเพาะอาหาร การรักษา การดูแลตนเองเม่ือป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร และวิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อดูแลตนเองในการป้องกันการกลับเป็นซ้ าของโรคกระเพาะอาหารและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
สร้างโดยผู้วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีค่าความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity Index: CVI) เท่ากับ .94 และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ .70 

1.3 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารเป็น 
แบบ สอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารของ สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 
(2547)  สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรม (Orem, 2001) มีค่าความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 1  และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ .71 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการพยาบาลแบบ 
สนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร  แผนการสอนผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ภาพน่ิง 
(Power point ) ประกอบการสอนเรื่องโรคกระเพาะอาหารและการปฏิบัติตน  คู่มือการดูแลตนเอง
ส าหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร และแบบบันทึกการติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้านทางโทรศัพท์   
ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของ โอเรม (Orem, 2001) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง  
    การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
                      การวิจัยครั้งน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยของโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยให้ความส าคัญของการพิทักษ์สิทธ์ิและเคารพ
ในความเป็นบุคคลของผู้ให้ข้อมูล โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วมวิจัยด้วยตนเอง ผู้วิจัยชี้แจง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย สิทธิการเข้าร่วมการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย การเก็บรักษาความลับของ
ข้อมูล และให้เซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  ผู้วิจัยท าการทดลองดว้ยตัวเองโดยท าการเก็บขอ้มูลระหว่างเดอืนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ .ศ. 
2557  ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
                  กลุ่มทดลอง 
         1. เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง Pre-test และให้ความรู้แบบรายบุคคล  ประกอบด้วย การ
สร้างสัมพันธภาพ การประเมินปัญหาและการตั้งเป้าหมาย การสอนให้ความรู้  โดยการบรรยายประกอบ
ภาพน่ิง (Power point ) แบบรายบุคคล  จ านวน  3 ครั้งติดต่อกันทุกวัน ครั้งละ 15-20 นาที และให้คู่มือ
การดูแลตนเอง  
       2. ติดตามทบทวนขั้นตอนและปัญหาโดยการสนับสนุนติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ทางโทรศัพท ์ครั้งที่ 1 หลังการจ าหน่าย 1 สัปดาห ์
      3. ติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพในสัปดาห์ท่ี 2โดยการสนับสนุนติดตามการดูแล
สุขภาพที่บ้านทางโทรศัพท์ ครั้งที่ 2 หลังการจ าหน่าย 3 สัปดาห ์
      4. ติดตามทบทวนการแก้ปัญหา สรุปความสามารถในการดูแลตนเอง และเก็บข้อมูลหลัง
การทดลอง Post-test 
                กลุ่มควบคุม 
                        ส าหรับกลุ่มควบคุมเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง Pre-test โดยให้การพยาบาลตามปกติ 
และเก็บข้อมูลหลังการทดลอง Post-test พร้อมให้การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ และให้
คู่มือการดูแลตนเองเป็นรายบุคคล 

   การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารได้แก่  อายุ เพศ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ และการใช้สารเสพติด น ามาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ 
ค านวณค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                         2.  เปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเรื่องของค่าเฉลี่ย
ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหว่างก่อนและหลังการให้พยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้  
                         3.  เปรียบเทียบผลต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ในเรื่องของค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ และพฤติกรรมการและดูแลตนเอง ระหว่างก่อนและหลังการให้พยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้  
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
   1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และการใช้สิ่งเสพติด น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 53.3 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีอายุระหว่าง 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีสถานภาพ
สมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 53. 3  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 56.7 และประกอบอาชีพรับจ้าง, ท าไร่ ท าสวน ท านา คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้เฉลี่ย ของ
ครอบครัวอยู่ในช่วง น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้สารเสพติด
คือสุรา ร้อยละ 26.7  บุหรี่ ร้อยละ 40 
  2. ข้อมูลการเจ็บป่วย มีการติดเชื้อ แบคทีเรีย Helicobacter pylori ( H. Pylori) 12 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 40  ไม่พบเชื้อ Helicobacter pylori 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 60   
  3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง  ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแลตนเองกลุ่มทดลอง ก่อน และหลังให้การ
พยาบาล (n = 15) 
 

    ความรู้ในการดูแลตนเอง     X     SD     t    df      p 
ก่อนการทดลอง    15.33    2.52  2.75   14   .016 
หลังการทดลอง    18.40    0.73    

 
    จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม  ทดลองหลังได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแลตนเองมากกว่า  (X    = 18.40,  SD = 0.73) ก่อน
ให้การพยาบาล (X = 15.33,  SD = 2.52) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p  .016 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองกลุ่มทดลอง ก่อนให้การพยาบาล 
และหลังให้การพยาบาล (n = 15) 
 

    พฤติกรรมการดูแลตนเอง      X     SD     t    df      p 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

  118.80 
  137.73 

   12.69 
   8.87 

 4.69   14 .001 
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                       จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลอง หลังได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุน และให้
ความรู้กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเมากกว่า (  X = 137.73, SD = 8.87) 
ก่อนให้การพยาบาล  ( X = 118.80, SD= 12.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p  .001 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแลตนเองในระยะก่อนและหลังการทดลอง  
ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (n= 15)  
 

 กลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มควบคุม 
   ความรู้ในการดูแลตนเอง ( n= 15) 

 
( n= 15) t df p 

  X  SD  X  SD      

ก่อนการทดลอง 15.33 2.52 
 

14.40 2.41 1.04 28 .31 

หลังการทดลอง 18.40 .74 
 

15.13 1.92 6.146 28 .00** 

**p< .001 
                  จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารในกลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ
ดูแลตนเองก่อนได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้เท่ากับ 15.33 คะแนน (SD = 
2.52) และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เท่ากับ 14.40 คะแนน (SD = 2.41) เม่ือทดสอบด้วยสถิติ
ชนิดสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent) พบว่าก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ( X = 18.40, SD = .74) กว่าในระยะก่อนการทดลอง ( X = 
15.33, SD = 1.92) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p .001 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองในระยะก่อน และหลังการ 
ทดลอง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n= 15) 
 

 กลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มควบคุม 
   พฤติกรรมการดูแลตนเอง ( n= 15) 

 
( n= 15) t df p 

  X  SD  X  SD      

ก่อนการทดลอง 118.80 12.69 
 

115.73 9.55 .748 28 .461 

หลังการทดลอง 137.73 8.87 
 

122.46 6.43 5.39 28 .00** 

**p< .001 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2867 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

                                 จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารในกลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองก่อนได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้เท่ากับ 118.88 คะแนน 
(SD = 12.69) และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเท่ากับ 115.73 คะแนน (SD 
= 9.55) เม่ือทดสอบด้วยสถิติชนิดสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent) พบว่าก่อนการ
ทดลองทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  และภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ( X = 
137.73, SD = 8.87) กว่าในระยะก่อนการทดลอง ( X  = 122.46, SD = 6.43) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p .001 

              

อภิปรายผล 
   1. ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ทั้ง

กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุน และให้ความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p .001  เน่ืองจากระบบการพยาบาล
ดังกล่าวช่วยให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อปรับความสามารถในการดูแลตนเอง 
หรือตอบสนองต่อการดูแลตนเองที่จ าเป็นทั้งหมด (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543) ประกอบด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจก่อนการช่วยเหลือ การประเมินปัญหาและตั้งเป้าหมาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการให้ความรู้ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าในปัญหาเฉพาะเรื่องที่ก าลังมีปัญหาได้เรียนรู้ถึง
สาเหตุของปัญหา และการแก้ไข ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาที่สงสัยได้ตรงประเด็น
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ประกอบกับการพูดคุยซักถามก็อาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยต้องการทราบ
ค าตอบ จึงแสวงหาความรู้จากเจ้าหน้าที่และเอกสารต่าง ๆ    

   นอกจากน้ีการติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้านทางโทรศัพท์จะช่วยให้ผู้ป่วยมีการทบทวน
ความรู้ หรือสอบถามข้อสงสัยในการดูแลตนเอง เพื่อให้เกิดความม่ันใจมีก าลังใจในการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ การโทรศัพท์ติดตามท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นกันเอง กล้าปรึกษา และเปิดเผยปัญหาส่วนตัว
ของตน กระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจ และมีก าลังใจในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง   การแจก
คู่มือการดูแลตนเองตนเองเป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ท าให้ผู้ป่วยสามารถเปิดอ่านทบทวน
เม่ือมีข้อสงสัยในการดูแลตนเองได้ตลอดเวลาและสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นท่ีบ้าน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ตาม
ทฤษฏีของโอเร็ม ในผู้ป่วยโรคตับแข็งท่ีมีภาวะท้องมานโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์และวีดิโอประกอบการ
สอน พบว่า ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมานมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
(พัชริยา พยัคฆพงษ์, 2555) 
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    ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ที่ให้แก่ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารช่วยเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ป่วย หลังได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
    2.  ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ทั้ง
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p .001 เน่ืองจากการเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นได้จากการมีส่วน
ร่วมและการฝึกปฏิบัติ (สมจิต หนุเจริญกุล,2543)  การมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้อง ได้จากการสอน
และคู่มือการดูแลตนเอง จะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลตนเอง 
ซึ่งน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และ
การกลับเป็นซ้ าได้ นอกจากน้ีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่งผลให้เกิดความม่ันใจ และ
จดจ าได้แม่นย ามากขึ้น รวมถึงการใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นภาพน่ิง (power point) เพื่อทบทวนความรู้ การสอน
รายบุคคลท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นกันเอง กล้าปรึกษา และเปิดเผยปัญหาส่วนตัวของตน กระตุ้นให้ผู้ป่วย
เกิดแรงจูงใจ และมีก าลังใจในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง     
    นอกจากน้ันผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารแต่ละรายจะได้รับคู่มือการดูแลตนเอง ท าให้ผู้ป่วย
สามารถเปิดอ่านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วอย่างสม่ าเสมอ และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นท่ีบ้านเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้ผู้ป่วยตระหนักและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี
ขึ้น รวมทั้งมีการติดตามสุขภาพที่บ้านทางโทรศัพท์  2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยเกิดความ
ตั้งใจ และม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับการสอน รวมทั้งเป็นการทบทวนความเข้าใจ และ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ใช้ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ร่วมกับการ
ติดตามผลและให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง ทุก 1 สัปดาห์ ติดตามผล 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สูงกว่าผู้ป่วยท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (จารุวรรณ นุ่นลอย, 
2552 )   
   

ข้อเสนอแนะ 
    1. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามรูปแบบการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารช่วย
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดปัญหาการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ า และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาที่เพิ่มขึ้น 
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    2.ควรน าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
ไปพัฒนาใช้กับโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การดูแลตนเอง และทักษะการดูแลตนเอง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับโรค  

3. น ารูปแบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติของ  
หน่วยงาน โดยประสานหน่วยเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ในการติดตามสุขภาพทางโทรศัพท์ในผู้ป่วย
โรคกระเพาะอาหารเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการให้การรักษาพยาบาล  

4. พัฒนาการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โดย 
เน้นในส่วนของการประเมินปัญหาและตั้งเป้าหมาย การชี้แนะ  การสนับสนุน จัดสิ่งแวดล้อม และการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเวลาการติดตามผู้ป่วยในระยะยาว  

5. ในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข ควรจัดระบบการเรียนการสอนเน้น 
ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง โดยเน้นให้ การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ตลอดจน
แนวทางในการน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
ตนเอง ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดฝอยที่ปกคลุมบริเวณฐานเล็บ ในผู้ป่วยที่ได้รับยา            
คาร์บามาซีปีน 
 

RELATIONSHIP BETWEEN SERUM CARBAMAZEPINE 

CONCENTRATIONS AND NAILFOLD CAPILLARY STRUCTURAL 

CHANGES  IN  CARBAMAZEPINE-TREATED  PATIENTS 

 

ผู้วจิยั  นายรัชภูมิ เมืองแกว้, รศ.ดร.มนสั พงศช์ยัเดชา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 คาร์บามาซีปีนเป็นยาท่ีมีการใช้ในหลายข้อบ่งช้ี มีช่วงระดับยาในการรักษาแคบ ต้อง

ระมดัระวงัและตรวจติดตามระดับยาดว้ยการเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการซ่ึงมีความเส่ียงและ          

มีค่าใช้จ่าย การศึกษาน้ีได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมกับการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดฝอยท่ีปกคลุมบริเวณฐานเลบ็  ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาคาร์บามาซีปีน เพ่ือ

พฒันาเทคนิคใหม่ในการคดักรองระดบัยาโดยไม่ตอ้งเจาะเลือด จากสมการความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่าง

ระดบัยาในซีร่ัมกบัค่าท่ีวดัจากหลอดเลือดฝอยบริเวณฐานเลบ็ (ขนาดหลอดเลือดแดง ขนาดหลอดเลือดด า 

และความคดงอ) หลงัรับประทานยาเดือนท่ี 1 และ 2 ศึกษาผูป่้วย 60 รายท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาคาร์บามา-

ซีปีนแบบยาเด่ียว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกสร้างสมการความสัมพนัธ์จ านวน 40 ราย กลุ่มทดสอบ

ความแม่นย  าการท านายระดบัยาในซีร่ัมจ านวน 20 ราย การทดสอบความแม่นย  าจะทดสอบจากค่าอคติ

และค่าความแม่นย  า 

 ผลการศึกษา สมการเชิงเส้นไดจ้ านวน 11 สมการท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือน าทั้ง 11 

สมการมาสอบความแม่นย  าของการท านายระดบัยาในซีร่ัม พบว่ามี 4 สมการท่ีใหผ้ลการท านายระดบัยา

ในซีร่ัมใกลเ้คียงกบัระดบัยาในซีร่ัมท่ีวดัจากห้องปฏิบติัการเม่ือทดสอบดว้ยสถิติ paired t-test และเม่ือ

วิเคราะห์ค่าอคติ และค่าความแม่นย  าแลว้อยูใ่นช่วงสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 95%ไดแ้ก่สมการดงัต่อไปน้ี 
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 1. ระดบัยาในซีร่ัมเดือนท่ี 2 = (-2.400 x ผลต่างขนาดหลอดเลือดแดงในเดือนท่ี 2 กบัก่อน

รับประทานยา)+4.758 

  (p=0.883, ค่าความสมัพนัธ์= -0.406, R2 = 0.165, ค่าอคติ = -0.70 ค่าความแม่นย  า = 1.67) 

 2. ระดบัยาในซีร่ัมเดือนท่ี 2   = (-1.490 x ผลต่างขนาดหลอดเลือดด าในเดือนท่ี 2 กบัก่อน
รับประทานยา)+5.387  

 (p=0.881, ค่าความสมัพนัธ์ = -0.383, R2= 0.147, ค่าอคติ = -1.13 ค่าความแม่นย  า = 1.99) 

 3. ระดบัยาในซีร่ัมเดือนท่ี 2 = (-0.860 x ขนาดหลอดเลือดแดงในเดือนท่ี 2 )+(0.649 x ดชันี
มวลกาย) - 1.038   

 (p=0.158, ค่าความสมัพนัธ์ = 0.507, R2= 0.257, ค่าอคติ = -0.82 ค่าความแม่นย  า = 2.56) 

 4. ระดบัยาในซีร่ัมเดือนท่ี 2   = (-19.515 x log ขนาดหลอดเลือดแดงในเดือนท่ี 2)+(0.652 x 
ดชันีมวลกาย)+9.677  

 (p=0.164, ค่าความสมัพนัธ์ = 0.521, R2= 0.272, ค่าอคติ = -1.34 ค่าความแม่นย  า = 2.59) 

ความแม่นย  าของการท านายระดบัยาในซีร่ัมดว้ยสมการท่ี 1 มีความแม่นย  าสูงสุดใน 4 

สมการ ด้วยค่าอคติน้อยท่ีสุดและค่าความแม่นย  าท่ีดีท่ีสุด โดยสามารถท านายได้ใกล้เคียงผลจาก

หอ้งปฏิบติัการร้อยละ 35 และมีช่วงของความคลาดเคล่ือนระหวา่ง 3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

 

ค าส าคัญ: เนลโฟลด,์ คาร์บามาซีปีน, ความเขม้ขน้ของยาในซีร่ัม 

 

Abstract 

 Carbamazepine has the several indications and low therapeutic index, 

therefore requiring drug level monitoring, which is an invasive sampling technique 

and expensive. The objective of this study was to evaluate relationship between serum 

carbamazepine concentrations and nailfold capillary structural changes and to develop 

a new technique for predicting serum carbamazepine concentrations from linear 

equations of correlation among serum carbamazepine concentrations and nailfold 

parameters (arterial and venous loop diameter and tortuous index) from 60 patients 
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after receiving monotherapy of carbamazepine in 1
st
 and 2

nd
 month. Patients were 

divided into 2 groups, first 40 patients providing data for correlation and regression 

equations and another 20 patients providing test data for prediction of serum carbamazepine 

concentrations. Predictive performance was carried by testing mean error (ME) and root 

mean square error (RMSE). 

 Results showed that good correlation and regression were found with 11 

equations with statistic significance. However, after be analyzed by predictive performance 

test, good predictive performance was established with 4 equations as follows:  

1. concentration in 2
nd

month = (-2.400 x arterial loop changing from 

baseline in 2
nd

month )+4.758    

(p=0.883, R= -0.406, R
2
 = 0.165, ME = -0.70, RMSE = 1.67) 

2. concentration in 2
nd

month = (-1.490 x venous loop changing from 

baseline in 2
nd

month)+5.387       

(p=0.881, R = -0.383, R
2
= 0.147, ME = -1.13, RMSE = 1.99) 

3. concentration in 2
nd

month = (-0.860 x arterial loop in 2
nd

month) + 

(0.649 x body mass index)- 1.038   

(p=0.158, R = 0.507, R
2
= 0.257, ME = -0.82, RMSE = 2.56) 

4. concentration in 2
nd

month = (-19.515 x log arterial loop in 

2
nd

month)+(0.652 x body mass index)+9.677  

(p=0.164, R = 0.521, R
2
= 0.272, ME = -1.34, RMSE = 2.59) 

  The equation number 1 was shown to be the best of all 4 equations with the 

lowest ME and RMSE and prediction of serum carbamazepine concentrations was closed  

to 35% of the observed concentrations with errors within the range of 3 µg/ml. 

 

Key words: nailfold, carbamazepine, serum concentrations 

 

บทน า 

ยาคาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) เป็นยาท่ีมีการใชแ้พร่หลายเน่ืองจากไดรั้บการรับรองให้
ใชใ้นหลายขอ้บ่งใช ้(indication) [1]ไดแ้ก่ โรคลมชกั อาการปวดเส้นประสาทส่วนปลาย ภาวะคลุม้คลัง่
เฉียบพลนั และป้องกนัหรือบรรเทาอาการคลุม้คลัง่สลบักบัซึมเศร้า (bipolar affective disorders) 
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และส าหรับโรคลมชกั ยาคาร์บามาซีปีนสามารถใชรั้กษาโดยเป็นกลุ่มยาหลกัส าหรับโรค

ลมชกั ดว้ยเหตุน้ียาคาร์บามาซีปีนจึงมีโอกาสในการใชใ้นการรักษาผูป่้วยอยูบ่่อยคร้ังและในทางคลินิก แต่

เน่ืองดว้ยยาคาร์บามาซีปีนเป็นยาท่ีมีช่วงระดบัยาในการรักษาแคบ (4 – 12 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) [2] และ

สามารถเหน่ียวน าเอนไซมท์ าลายตวัเอง (autoinduction) อีกทั้งยงัสามารถเหน่ียวน าเอนไซม ์CYP 3A4, 

1A2 จึงท าให้เกิดอนัตรกิริยาต่อยาท่ีมีเมตาบอลิสมผ่านเอนไซมด์งักล่าว นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมี

ผลกระทบต่อระดบัยาคาร์บามาซีปีนในเลือด เช่น โรคร่วม อายุ เป็นตน้ จากปัจจยัขา้งตน้ การใชย้าคาร์

บามาซีปีนในผูป่้วยจึงตอ้งมีการติดตามระดบัยาคาร์บามาซีปีนในเลือด เพ่ือปรับขนาดยาใหเ้หมาะสมกบั

ผูป่้วยแต่ละราย ซ่ึงการวดัระดบัยาในเลือดท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบนัและเป็นท่ียอมรับท าไดโ้ดยการเจาะ

เลือดและน าไปตรวจวดัระดบัยาในซีร่ัมภายในหอ้งปฏิบติัการ ท าใหผู้ป่้วยตอ้งเจาะวดัระดบัยาจากเลือดซ่ึง

ถึงแมจ้ะสะดวกแต่ยงัเกิดความเจ็บปวดจากการเจาะเก็บตวัอย่างเลือด ตอ้งรอผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติั 

และยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ [3] [4] 

ส าหรับการศึกษาน้ีเป็นอีกการศึกษาหน่ึงท่ีจะพฒันาเทคนิคใหม่ในการตรวจคดักรองระดบั

ยาคาร์บามาซีปีนโดยไม่ตอ้งเจาะเลือด ดว้ยวิธีวดัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางกายภาพของหลอด

เลือดฝอยบริเวณฐานเลบ็ (nailfold capillary) โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่องผ่านหลอดเลือดฝอยท่ีฐานเล็บ 

โดยใชส้มการความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมกบัโครงสร้างหลอดเลือด nailfold 

การศึกษาทางคลินิกก่อนหนา้น้ีท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัยากนัชกัในซีร่ัมกบั

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของ nailfold ไดแ้ก่ศึกษาของ Gerstner T. และคณะ ซ่ึงศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของ nailfold ในผูป่้วยโรคลมชกัท่ีไดรั้บยาเด่ียว คาร์บามาซีปีน หรือ วาลโปรเอท อย่างใด

อย่างหน่ึง พบว่า ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเดียวทั้ง คาร์บามาซีปีนหรือวาลโปรเอท (Valproate) มีการเปล่ียนแปลง

เส้นผ่านศูนยก์ลางของเส้นเลือดฝอยท่ีส่งเลือดสู่เส้นเลือดด า (venous loop of the capillaries) บริเวณ

ผิวหนงัท่ีปกคลุมฐานเลบ็ มีขนาดเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ [5] 

หากการศึกษาน้ีพบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างกายภาพของหลอด

เลือดกบัระดบัยาในซีร่ัม สามารถพฒันาเทคนิคน้ีไปใชใ้นการการคดักรองระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัม

ดว้ยการค านวณจากสมการดว้ยค่าท่ีวดัไดจ้าก nailfold แทนการเจาะเลือดผูป่้วย ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อ

ผูป่้วยหลายประการ อาทิ ผูป่้วยไดรั้บการคดักรองขนาดยาประมาณการก่อนเขา้ตรวจในแผนกผูป่้วยนอก 

งานบริบาลเภสัชกรรมสามารถติดตามระดบัยาในซีร่ัมผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูป่้วย

ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีเทคนิคน้ีท าไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยลดความเส่ียงต่างๆ จากการเจาะเลือดผูป่้วย และ
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ลดค่าใชจ่้ายของผูป่้วยในการตรวจวดัระดบัยาในเลือดไดอี้กดว้ย ในมุมมองของภาครัฐสามารถลดภาระ

ค่าใชจ่้ายภาครัฐไดอี้กทางหน่ึง 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ของยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมกบั nailfold (เส้น

เลือดฝอยบริเวณผิวหนงัท่ีปกคลุมฐานเลบ็) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการท านายระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมกบัระดบัยาคาร์บามาซีปีนท่ี

วดัไดโ้ดยหอ้งปฏิบติัการ 

 

วธิีการวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบ prospective observational studyโดยท าการศึกษาในผูป่้วย

ลมชกัท่ีไดรั้บยาคาร์บามาซีปีนแบบแผนการรักษายาเด่ียว ภายใตดุ้ลยพินิจการรักษาของแพทย ์การศึกษาน้ี

แบ่งผูป่้วยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเก็บขอ้มูลส าหรับสร้างสมการความสัมพนัธ์ระหว่าง nailfold 

กบัระดบัยาในซีร่ัม (จ านวน 40 คน) และกลุ่มท่ี 2 ส าหรับความแม่นย  าในการท านายระดบัยาโดยสมการ

ความสมัพนัธ์เทียบกบัผลจากหอ้งปฏิบติัการ (จ านวน 20 คน) 

ประชากร : ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาคาร์บามาซีปีนตามดุลยพินิจของแพทย ์ในโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่ และไดรั้บการรักษาดว้ยยาคาร์บามาซีปีนแบบยาเด่ียว ศึกษาในผูป่้วยจ านวน 60 คน โดยจะ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัยาในซีร่ัมกบัการเปล่ียนแปลงของ nail fold ใน

ผูป่้วย 40 คน  

กลุ่มท่ี 2 ทดสอบความแม่นย  าในการท านายระดบัยาดว้ยสมการความสมัพนัธ์ท่ีไดจ้ากกลุ่มท่ี 

1 เปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการ โดยใชข้อ้มลูจากผูป่้วย 20 คน 

เกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้าการวจิยั (inclusion criteria) 

1. เพศชายหรือหญิงอายรุะหวา่ง 18-60 ปี 
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2. ผูป่้วยท่ีแพทยว์ินิจฉยัใหไ้ดรั้บยาคาร์บามาซีปีนแบบยาเด่ียว (monotherapy)  

3. ยินยอมเขา้ร่วมการศึกษาโดยสมคัรใจ 

เกณฑ์การคัดผู้ป่วยออกจากการวจิยั (exclusion criteria) 

1. ผูป่้วยท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่ผูป่้วยอาจมีอนัตรายจากการร่วมงานวิจยั 

2. ผูป่้วยปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยั  

3. ผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงแผนการรักษาโดยไดรั้บยากนัชกัรายการอ่ืนร่วมดว้ย 

4. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาอ่ืนท่ีมีผลต่อระดบัยาคาร์บามาซีปีน ไดแ้ก่ Erythomycin, Clarithomycin, 

Isoniazid, Fluoxetine, Verapamil, Diltiazem, Fluvoxamine, Lamotrigine, Ketoconazole, Fluconazole 

5. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาท่ีมีฤทธ์ิต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของหลอดเลือด ไดแ้ก่ Calcium channel 

blocker, Nitrates, alpha-1 blocker, pseudoephedrine, phenylephrine. 

6. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาสมุนไพร หรือผลไมท่ี้มีผลต่อระดบัยาคาร์บามาซีปีน ไดแ้ก่ ผลทบัทิม, 

ใบแปะก๊วย, Grape fruit, ST.John’s Wort, Evening primrose 

7. ผูป่้วยไดรั้บวินิจฉยัโดยแพทยว์่าเป็นโรคตบัเร้ือรัง, ไตเร้ือรังม  Congestive heart failure , 

COPD, Terner syndrome, Schizophrenia 

10.  ผูป่้วยท่ีไดรั้บวินิจฉยัโดยแพทยว์่าเป็นเป็นโรคท่ีมีผลต่อเส้นเลือดฝอยบริเวณผิวหนงัท่ี

ปกคลุมฐานเลบ็ (Nailfold capillary) ไดแ้ก่ Systemic lupus erythematous (SLE), Familial Mediterranean 

fever (FMF), scleroderma, dermatomyositis, polycythaemia 

11. ผูป่้วยท่ีมีรอยแผลท่ีน้ิวนาง หรือมีผิวหนงับริเวณนั้นหยาบหนา 

12.  ไม่สมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษา 

ประเด็นจริยธรรมวิจัย งานวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติให้ท าการศึกษาโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
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งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 คร้ังท่ี 1 

ขั้นตอนการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

การค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมการวจิยั 

1. ค านวณจ านวนผูป่้วยในกลุ่มทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง nailfold และระดบัยาคาร์

บามาซีปีนในซีร่ัม โดยใชข้อ้มูลการศึกษา survey cross-sectional ท่ีสถาบนัประสาท ซ่ึงพบความสัมพนัธ์

ผูป่้วย 60 ราย 

กลุ่ม 1 ผูป่้วย 40 รายแรก 

(Correlation test group) 

กลุ่ม 2 ผูป่้วย 20 รายหลงั 

(Predictive performance test group) 

1. วดัการเปล่ียนแปลง nail fold ดว้ย nail 

microscope  ก่อนกินยา และหลงักินยาใน

เดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 2 

2. วดัระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัม

หลงัจากกินยาในเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 2 

โดยการเจาะเลือด 10 มล. 

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

การเปล่ียนแปลงของ nail fold 

กบัระดบัยาในซีร่ัม 

ไดส้มการความสมัพนัธ์ส าหรับ

ท านายระดบัยาในซีร่ัมดว้ยการวดั

nailfold 

น าค่า nailfold ท่ีวดัไดม้าค านวณ

ท านายระดบัยาในซีร่ัมจากสมการ

ความสมัพนัธ์ท่ีไดจ้ากกลุ่มท่ี 1 

วิเคราะห์ค่าอคติ (Bias)จาก mean error และ

ความแม่นย  า (Precision) จาก RMSE ของ

การท านายระดบัยาในซีร่ัมเทียบกบัผลจาก

หอ้งปฏิบติัการ 
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เท่ากบั 0.539 [6] ก าหนดค่า two-tail α error= 0.05 และ power = 0.9 ค านวณไดจ้ านวนตวัอยา่งผูป่้วย 33 คน 

และการศึกษาน้ีไดเ้พ่ิมจ านวนอีก 7 คนเพ่ือรองรับกรณีไดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์ รวมเป็น 40 คน 

2. ค านวณจ านวนตวัอยา่งผูป่้วยท่ีท าการทดสอบความแม่นย  าในการท านายระดบัยาในเลือดดว้ยวธีิ 

predictive performance test [7] 

ในการทดสอบความแม่นย  าในการท านายผลตอ้งท าการทดสอบในกลุ่มตวัอยา่งจ านวนไม่ต ่ากว่า 

20% ของกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงใชข้อ้มูลในการสร้างสมการความสมัพนัธ์ท่ีใชท้ านายระดบัยา ในการศึกษาน้ีตอ้งเก็บขอ้มูล

เพ่ือทดสอบความแม่นย  าของการท านายมากกวา่ 8 คนข้ึนไป ในการศึกษาน้ีจึงท าการทดสอบความแม่นย  าในการ

ท านายระดบัยาในซีร่ัมในผูป่้วยจ านวน 20 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

น าขอ้มลูจากแบบบนัทึกขอ้มลูผูป่้วยแต่ละรายมารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ผล โดยเก็บขอ้มูลใน
ผูป่้วยรายใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บยากนัชกัมาก่อน และมีการสั่งจ่ายยาคาร์บามาซีปีนโดยแพทย ์โดยเก็บขอ้มูล
ระดบัยาคาร์บามาซีปีนในเลือดและ nailfold ในเดือนท่ี 1 และ เดือนท่ี 2  

 1. การวดัขนาดของ nailfold จะวดัโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปของกลอ้ง nail 
microscope Dino-Lite® โดยจะวดัขนาดของหลอดเลือดด า หลอดเลือดแดง และค่าความคดงอของหลอด
เลือด 

 2. การวดัระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมจะวดัและแปลผลโดยนกัเทคนิคการแพทยโ์ดย
ใชเ้คร่ืองวดัระดบัยาอตัโนมติั Abbott Axsym system (Automated Immunoassay analyzer) วดัระดบัยา
โดยหลกัการวิเคราะห์ Fluorescence polarization immunoassay {มีความเท่ียงตรง (accuracy) 99.8% มี
ความไว (sensitivity) สามารถวดัไดร้ะดบัยาคาร์บามาซีปีนไดต้ ่าสุดท่ี0.50 μg/mL และสูงสุดท่ี 80 μg/mL 
และมีความจ าเพาะเจาะจง ( specificity ) ≥ 90 %} 

ขอ้มลูของผูป่้วยจะถกูปกปิดเป็นความลบัและใชร้หสัยากต่อการเขา้ถึงและยากท่ีจะเช่ือมโยง
ถึงตวัผูป่้วย  

 

การวเิคราะห์และประเมนิผล 

ขอ้มลูเพ่ือหาสมการความสมัพนัธ์เชิงเสน้ระหวา่งเสน้ผา่นศูนยก์ลางและความคดงอของเส้น
เลือดแดงฝอยท่ีฐานเลบ็กบัระดบัความเขม้ขน้ของยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัม 
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ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

 1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นค่าต่อเน่ือง 
จ านวน 2 ค่าจะท าการทดสอบ ดว้ย T-Test หรือ Mann-Whitney U test และส าหรับค่าต่อเน่ืองจ านวน
ตั้งแต่ 3 ค่า จะทดสอบดว้ยสถิติ Repeated ANOVA หรือ Kruskal-Wallis H test และส าหรับตวัแปรไม่
ต่อเน่ืองจะท าการทดสอบดว้ย Chi-square test หรือ Fisher's Exact Test 

 2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรง (linear correlation) 

  2.1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้จาก 
nailfold และตวัแปรตามจากระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมดว้ย simple linear regression 

  2.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ท่ี
มากกว่า 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ตวัแปร nailfold และตวัแปรอ่ืนๆ และตวัแปรตามจากระดบัยาคาร์บามาซีปีนใน
ซีร่ัมดว้ย simple linear regression 

 3. น าสมการท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแม่นย  าจากการท านายระดบัยาจากค่า nailfold ท่ีวดั
ไดใ้นผูป่้วยกลุ่มท่ี 2 เพ่ือใหไ้ดค่้าระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมท่ีท านาย 

 4. วิเคราะห์ความแม่นย  าในการท านายระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมดว้ยวิธี predictive 
performance test [7]โดยวิเคราะห์ค่าอคติ (bias) จากค่า mean error (ME) และค่าความแม่นย  า (precision) 
จากค่า root mean square error (RMSE) หลงัจากนั้นจะน าค่า ME และ RMSE สมการท่ีใหผ้ลการท านาย
ใกลเ้คียงกบัผลจากห้องปฏิบติัการจะทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่า 95% confidence interval จากการ
วิเคราะห์ mean error และ RMSE รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบผลระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมท่ีไดจ้าก
หอ้งปฏิบติัการ กบัระดบัยาท่ีไดจ้ากการท านายโดยสมการ ดว้ยสถิติ paired t-test 

 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่ 1  แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วย 

ข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มที่ 1 (40 คน) กลุ่มที่ 2 (20 คน) p-value 

เพศ   ชาย 

          หญิง 

16 คน (40.00%) 

24 คน (60.00%) 

6 คน (30.00%) 

14 คน (70.00%) 
0.45a 
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ข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มที่ 1 (40 คน) กลุ่มที่ 2 (20 คน) p-value 

ค่ามธัยฐานของอาย ุ(ปี)  

(interquatile range) 

51.50  

(41.50-56.00) 

54.50  

(49.00-57.00) 
0.14c 

น ้าหนกัเฉล่ีย (Kg) ± SD 56.90 ± 10.13 53.85 ± 9.61 0.42c 

ส่วนสูงเฉล่ีย# (cm) ± SD 161.42 ± 9.12 158.85 ± 7.76 0.28b 

ดชันีมวลกาย# (kg/m2) ± SD 21.70 ± 2.45 21.63 ± 2.62 0.92b 

โรค     Epilepsy 

          Hemi facial spasm 

          Trigeminal neuralgia, neuralgia  

3 (7.50%) 

9 (22.50%) 

28 (70.00%) 

4 (20.00%) 

4 (20.00%) 

12 (60.00%) 

0.36a 

ความร่วมมือในการรักษา % 99.19 ± 0.39 99.18 ± 0.27 0.58c 

ขนาดยาท่ีไดรั้บต่อวนัเฉล่ีย ± SD (mg) 340.0 ± 28.47 347.5 ± 35.07 0.86c 

ขนาดยาต่อน ้าหนกัตวัเฉล่ีย (mg/kg/day) 6.23 ± 0.62 6.55 ± 0.77 0.86c 

ระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมเฉล่ีย (µg/ml) 5.18 ± 0.66 4.93 ± 0.32 0.78c 

ช่ือการคา้ของยาคาร์บามาซีปีนท่ีใชใ้นผูป่้วย 

Tegretal CR® 200 mg 21 (52.50%) 12 (60.00%) 
0.58a 

Carmapine® 200 mg 19 (47.50%) 8 (40.00%) 

 a = chi-square test, b = independent t-test, c = Mann- Whitney U test 

1.การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เพือ่สร้างสมการความสัมพนัธ์เชิงเส้น 

 1.1วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และสมการเชิงเส้นดว้ย  simple linear regression และ 
multiple regression พบวา่มีความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นไดท้ั้งส้ิน 
11 สมการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. conc2 = (-2.400 x change red2) + 4.758   (R= -0.406, R2 = 0.165, p= 0.009)  

2. conc2 = (-1.490 x change black2) + 5.387      (R= -0.383, R2 = 0.147, p= 0.015)  

3. conc2 =  (-0.860 x red2) + (0.649 x BMI) - 1.038         (R= 0.507, R2 = 0.257, p= 0.004) 

4. conc2 =  (-0.981 x black2) + (0.685 x BMI) + 0.352       (R= 0.522, R2 = 0.272, p= 0.003) 

5. conc2 = (-2.697 x change red2) + (0.134 x age) - 1.818            (R= 0.550, R2 = 0.302, p =0.001) 

6. conc2 = (-1.495 x change black2) + (0.113 x age) - 0.069        (R= 0.495, R2 = 0.245, p= 0.006) 

7. conc2 =  (-2.838 x change red2) + (0.678 x BMI) - 10.078        (R= -0.622, R2 = 0.387, p< 0.001) 

8. conc2 =  (-1.524 x change black2) + (0.584 x BMI) - 7.288      (R= -0.562, R2 = 0.315, p= 0.001) 

9. conc2 =  (-19.515 x log red2) + (0.652 x BMI) + 9.677       (R= -0.521, R2 = 0.272, p= 0.003) 

10. conc2 =  (-24.102 x log black2) + (0.689 x BMI) + 14.463     (R= 0.535, R2 = 0.286, p= 0.002) 

11. conc1 =  (-2.084 x change red1) + (0.471 x BMI) – 5.742       (R= -0.464, R2 = 0.215, p= 0.011) 

ความหมาย red1, red2  = ขนาดหลอดเลือดแดงเดือนท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

   black1, black2  =  ขนาดหลอดเลือดแดงเดือนท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

   conc1, conc2 = ระดบัยาในซีร่ัมเดือนท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

   change   = การเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั baseline (ก่อนไดรั้บยา)
   BMI =  ดชันีมวลกาย  age = อาย ุ

2 การทดสอบความแม่นย าในการท านายระดบัยาในซีร่ัม (Performance test) 

เม่ือแทนค่าตวัแปร nailfold จากผูป่้วยกลุ่มท่ี 2 จ านวน 20 คน ในสมการทั้ง 11 สมการ จะได้
ค่าระดบัยาท่ีท านาย เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลจากห้องปฏิบติัการเพ่ือวิเคราะห์ความแม่นย  าของการ
ท านายระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมของแต่ละสมการ โดยพิจารณาจาก 

 1. ระดบัยาคาร์บามาซีปีนในซีร่ัมท่ีไดจ้ากการท านายโดยสมการใกลเ้คียงกบัระดบัยา
คาร์บามาซีปีนในซีร่ัมท่ีวดัโดยหอ้งปฏิบติัการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (paired t-test) 
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 2. ค่าอคติ (mean error, ME) และความแม่นย  า (RMSE) จากการท านายอยู่ในช่วง 95% 
confidence interval 

ผลการวิเคราะห์พบวา่มี 4 สมการท่ีใหผ้ลการท านายใกลเ้คียงกบัผลจากหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 

 สมการที่ 1. conc2 = (-2.400 x change red2) + 4.758   (p=0.883)    

 ME = -0.70 ± 1.55, RMSE= 1.67 ± 3.17 

สมการที่2. conc2 = (-1.490 x change black2) + 5.387   (p=0.881)    

        ME = -1.13 ± 1.67, RMSE= 1.99 ± 4.98 

สมการที่3. conc2 =  (-0.860 x red2) + (0.649 x BMI) - 1.038  (p=0.158) 

        ME = -0.82 ± 2.49, RMSE= 2.56 ± 8.26 

สมการที่4. con2 =  (-19.515 x log red2) + (0.652 x BMI) + 9.677)  (p=0.164) 

        ME = -0.82 ± 2.52, RMSE= 2.59 ± 8.44 

เม่ือน าค่าความคลาดเคล่ือนจากการท านายมาแจกแจงขอ้มูลพบว่าสมการ 1 สามารถท านาย
ระดบัยาไดใ้กลเ้คียงกบัระดบัยาจากหอ้งปฏิบติัการถึง 40% และเม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลพบว่า 
สมการ 1 จะท านายไดโ้ดยมีความคลาดเคล่ือนในช่วงท่ีแคบกวา่สมการอ่ืนๆ  

เม่ือพิจารณาประกอบกบัค่าความแม่นย  า (RMSE) พบว่า สมการ 1 เป็นสมการท่ีมีค่า RMSE 
ท่ีต ่าท่ีสุดคือ 1.67 ซ่ึงแสดงถึงความแม่นย  าท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 3 สมการ ส าหรับสมการ 2 ซ่ึงมีค่า
ความแม่นย  า 1.99 ซ่ึงมีความแม่นย  ารองลงมาจากสมการ 1  

ส าหรับสมการ 3 และ สมการ 4 เม่ือน ามาแจกแจงความถ่ีของความคลาดเคล่ือน พบ
ความคลาดเคล่ือนท่ีสูงถึง ± 5 µg/ml และมีค่าความแม่นย  า 2.56 และ 2.59 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่าสมการ 1 
และ 2 แสดงถึงความแม่นย  าท่ีต ่ากวา่  
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 ภาพที่ 1 แสดงความถ่ีของความคลาดเคล่ือนจากการท านายดว้ยสมการสมการความสมัพนัธ์ 

 

อภิปรายผล 

ความสมัพนัธ์ท่ีไดจ้ากตวัแปรตน้ตวัแปรเดียว (univariable) พบวา่มีระดบัความสัมพนัธ์ท่ีนอ้ย
กว่าสมการท่ีใชต้วัแปร 2 ตวัแปร (multivariable) แสดงถึงการเพ่ิมค่าตวัแปรดชันีมวลกายอีกหน่ึงตวัแปร
ในสมการความสัมพนัธ์ จะพบความสัมพนัธ์ท่ีสูงข้ึนและมีค่าสัมประสิทธ์ิตดัสินใจท่ีสูงข้ึนดว้ย แต่เม่ือ
น ามาท านายค่าระดับยาในซีร่ัมยงัให้ผลการท านายท่ีคลาดเคล่ือนสูงกว่าสมการ univariable อาจ
เน่ืองมาจากความแปรปรวนของดชันีมวลกายซ่ึงหากจะใชต้วัแปรน้ีอาจตอ้งเพ่ิมจ านวนผูป่้วยมากกว่าน้ีใน
การทดสอบสร้างสมการความสมัพนัธ์ ดงันั้นสมการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการท านายระดบัยาในซีร่ัม
เป็นสมการความสัมพนัธ์ของระดบัยาในเลือดในเดือนท่ี 2 กบัการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือดแดง 
nailfold ในเดือนท่ี 2 ท่ีใหค่้าความแม่นย  า 1.67 และมีความแม่นย  าท่ีสูงสุดโดยมีความคลาดเคล่ือนในการ
ท านายไม่เกิน ± 3 µg/ml และสามารถท านายระดบัยาไดใ้กลเ้คียงผลจากหอ้งปฏิบติัการไดถึ้ง 35% ซ่ึง
กล่าวไดว้า่ การท านายระดบัยาดว้ยสมการความสมัพนัธ์ท่ี 1 จะใหผ้ลท่ีแม่นย  า 1 ใน 3 คร้ังท่ีท านายและแม้
จะท านายคลาดเคล่ือน กจ็ะไม่เกิน 3 µg/ml  

การศึกษาน้ีนบัเป็นการศึกษาแรกท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงของ nailfold หลงัจากไดรั้บยาคาร์
บามาซีปีนในช่วงแรกเทียบกบัก่อนรับประทานยา ว่าขนาดหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด าบริเวณ 
nailfold มีขนาดลดลงในช่วง 2 เดือนแรกของการรักษา แสดงถึงผลการยบัย ั้ง sodium voltage gated 
channel ซ่ึงปกติพบในระบบประสาทเพ่ือน ากระแสประสาท และไดใ้นเซลลผ์นงัหลอดเลือด (endothelial 
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cell) ทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า โดยหลอดเลือดแดงพบไดต้ั้งแต่ vessel ไปจนถึง arteriole 
[8] ในหลอดเลือดด า พบไดใ้น vein [9] กลไกการยบัย ั้งของ sodium voltage gated channel ท่ี endotherial 
cell จะแสดงผลเช่นเดียวกบั calcium voltage gated channel แต่ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบั potency [8] 
ดงันั้นการยบัย ั้ง sodium voltage gated channel อาจส่งผลต่อการคลายตวัของหลอดเลือด ประกอบกบัการ
ลดลงของการน ากระแสประสาท sympathetic จากการยบัย ั้ง sodium voltage gated channel ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง ส่งผลต่อการคลายตวัของหลอดเลือดอีกทางหน่ึง เม่ือหลอดเลือดคลายตวัและแรงดนั
เลือดลดลงในร่างกายจะเกิดการชดเชยการเปล่ียนแปลงน้ีดว้ย autoregulatory blood pressure ผ่านระบบ 
renin angiotensin ท่ีไตส่งผลต่อการหดตวัของหลอดเลือดเพ่ือชดเชย [10] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ี
พบวา่มีการหดตวัของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า nailfold ซ่ึงเป็นหลอดเลือดส่วนปลาย 

ผลในระยะยาวของการยบัย ั้ง sodium voltage gated channel เซลลป์ระสาทจะเกิดการ 
remodeling ท าใหเ้กิดการสร้าง sodium voltage gated channel ชนิด tetrodotoxin resistant ในปริมาณท่ี
มากกว่าปกติ ท าใหเ้ป็นเซลลป์ระสาทท่ีไวต่อการกระตุน้ (Hyperexcitable neurons) [11] ส่งผลใหมี้การ
น ากระแสประสาท sympathetic ท่ีค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนไดใ้นระยะยาว   

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ Gerstner T และคณะ [5] ท่ีพบการเพ่ิมข้ึนของขนาดหลอด
เลือดด า และพบความคดงอท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเป็นการเทียบกบัขอ้มูลประชากรในประเทศเดียวกนั เม่ือมาดู
ความแตกต่างระหวา่งการศึกษาน้ีกบัศึกษาของ Gerstner T พบว่าการศึกษาของ Gerstner T เป็นการศึกษา
แบบ cross sectional ในผูป่้วยเดก็ท่ีไดรั้บยามาเป็นเป็นเวลานานตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 4.5 ปี ความแตกต่างของ
ระยะเวลาของการไดรั้บยาน้ีอาจส่งผลถึงความแตกต่างของโครงสร้างของหลอดเลือด nailfold ซ่ึงอาจมีผล
เก่ียวเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด remodeling ท าให้เกิดการสร้าง sodium voltage gated channel 
ชนิด tetrodotoxin resistant ในปริมาณท่ีมากกวา่ปกติตามขา้งตน้  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีไม่ไดม้าจากการสุ่ม 

2. การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในผูป่้วยจริงท่ีไดรั้บยาตามดุลยพินิจของแพทยจึ์งไม่สามารถ
ก าหนดแผนการรักษาหรือควบคุมขนาดยาใหเ้ท่ากนัในผูป่้วยแต่ละคนได ้

3. ส าหรับการศึกษาอ่ืนๆ การเพ่ิมระยะเวลาการติดตามผลการเปล่ียนแปลงของ nailfold ท่ี
ชดัเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งการเพ่ิมจ านวนผูป่้วยอาจพบค่าความสมัพนัธ์ท่ีมากกวา่ในการศึกษาน้ี 

4. ส าหรับการศึกษาอ่ืนท่ีจะสร้างแบบจ าลองการท านายระดบัยาคาร์บามาซีปีน การน าผลการ
วดัขนาดหลอดเลือดแดง nailfold มาพิจารณาเป็นตวัแปรร่วมดว้ยอาจช่วยใหก้ารท านายไดดี้ข้ึน 
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กรอบแนวคดิส าหรับระบบสอบออนไลน์ขนาดใหญ่ 
 

Conceptual Framework for Mobile Online Testing System (MOTS) 

 

ผู้วจิยั รัฐพงษ ์อ่อนจนัทร์  คะชา ชาญศิลป์ และสมพนัธ์ุ ชาญศิลป์  
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีขนาดใหญ่ ให้สามารถเช่ือมต่อ
การสอบพร้อมกับประมวลผลการสอบของสถาบนัหลายแห่งเข้าดว้ยกัน ซ่ึงจะสามารถใช้เพ่ือการจดัสอบ
คดัเลือกเขา้เรียนต่อหรือการสอบแข่งขนัท่ีมีผูเ้ขา้สอบเป็นจ านวนมากพร้อมกนัได ้โดยระบบฯ สามารถแจง้ผล
สอบออนไลน์ไดท้นัทีหลงัสอบเสร็จ โดยใชร้ะบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีจาก มทส. (SUT-MOTS) มาเป็น
ตน้แบบ แล้วใชภ้าษา PHP เป็นภาษาสั่งงาน ใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล ท างานบนระบบปฏิบติัการลินุกซ์ 
สามารถติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไปได ้ ท าการทดสอบดว้ยโปรแกรมจ าลอง Selenium IDE และ
รายงานผลการทดสอบดงักล่าว 
 

ค าส าคญั : ระบบสอบออนไลน์ การสอบหลายห้อง การจดัสอบออนไลน์ การสอบแขง่ขนั 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to develop a large mobile online testing system 

(MOTS) that can connect the examination and the data processing of multiple 

institutions. This system can be used for entrance examination or any other examinations 

with high number of examiners at the same time. SUT-MOTS with the PHP language 

command and MySQL as database using Linux operating system was used as the 

prototype. This system can be installed and operated on any modern computer. Visual 

tester Selenium IDE (Integrated Development Environment) was performed to test the 

system and the data was reported. 

 

Key Words: online testing system, multiple rooms online testing system, online 

examination system, challenge testing 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัมีระบบสอบออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าขอ้สอบจ านวนมาก ซ่ึงระบบ
สอบออนไลน์โดยทัว่ไปสามารถเช่ือมต่อไดเ้พียงเฉพาะตึกสอบในสถานท่ีเดียวกนัและการรวมผลสอบยงัไม่
สามารถรวมผลสอบหลาย ๆ ห้องเขา้ดว้ยกนัไดดี้เท่าท่ีควร จึงไดท้  าการศึกษาและพฒันาระบบสอบออนไลน์
เพ่ือใชใ้นการสอบแข่งขนัให้สามารถรองรับเคร่ืองสอบลูกข่ายไดไ้ม่จ ากดัจ านวนเคร่ือง และเพ่ือให้รองรับ
คุณสมบติัไดด้งักล่าวผูวิ้จยัจึงท าการเลือกระบบระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สุรนารี (มทส.)  ซ่ึงเป็นระบบสอบออนไลน์ท่ีพฒันาโดยทีมงานวิจยัและพฒันาโอเพนซอร์สของมทส. มาเป็น
ตน้แบบ โดยมีรูปแบบของขอ้สอบ 3 ชนิด คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ขอ้สอบแบบถูกผิดและขอ้สอบแบบ
จบัคู่ (สมพนัธ์ุ ชาญศิลป์, 2550) ซ่ึงผูอ้อกขอ้สอบสามารถก าหนดให้สลบัค าถามและตวัเลือกได้ อีกทั้งยงั
สามารถใส่ไฟลรู์ปภาพและไฟลม์ลัติมีเดียรวมไปถึงสมการคณิตศาสตร์ แสดงเฉลย แสดงคะแนน แสดงกราฟ 
สรุปคะแนนในภาพรวม และสามารถวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษา
หลายแห่งไดน้ าระบบสอบออนไลน์น้ีไปใชง้าน เพ่ือลดเวลาในการตรวจขอ้สอบและประหยดังบประมาณใน
การท าส าเนาขอ้สอบ (Chansilp, 2006) ระบบสอบออนไลน์ซ่ึงเป็นโอเพนซอร์สท างานบนระบบปฏิบติัการ 
ลินุกซ์ท าให้สามารถลดต้นทุน ในด้านการจัดซ้ืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ ท าให้ระบบสอบ
ออนไลน์จากมทส. น้ีไดถู้กน าไปใชง้านอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใชง้านได้
ฟรีท่ี http://linux.sut.ac.th 
 ในการเช่ือมต่อระบบสอบออนไลน์ระหว่างห้องสอบกบัเคร่ืองรายงานผลสอบหลกัควรมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั โดยให้เคร่ืองรายงานผลสอบหลกัเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์รวบรวมผลสอบทั้งหมด 
ซ่ึง Hamade (2012) ไดก้ล่าวถึง ระบบการเรียนการสอนของแบล็คบอร์ด ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนรู้ชั้นน าทางดา้น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไดถู้กออกแบบระบบมาส าหรับนกัเรียนเพ่ือใชเ้ป็นตวักลางในการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดยระบบมีการโตต้อบแลกเปล่ียนความคิดเห็นออนไลน์ผา่นทางกระดานสนทนา อีกทั้งยงัมีความสามารถใน
การจดัการอีเมล และสามารถรองรับครูหลายท่านต่อหน่ึงหลกัสูตรได ้
 การท าข้อสอบจากระบบสอบออนไลน์ ครูประจ าวิชาควรสามารถก าหนดให้ผูเ้ขา้สอบไดท้ า
แบบประเมินหรือแบบสอบถามได ้ดงัท่ี Lindoo (2009) มีการเสนอการท างานของกูเกิล ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อระหว่างครูและนกัเรียน อีกทั้งยงัมีเคร่ืองมือส าหรับการจดัการเรียนการสอนอย่างเต็ม
รูปแบบ อาทิเช่น การพิมพง์านเอกสาร การน าเสนอผลงานพรีเซนเทชนั และการท าแบบทดสอบออนไลน์ เป็น
ตน้ ในแบบทดสอบออนไลน์ของกูเกิลสามารถรองรับแบบสอบถามไดห้ลายรูปแบบประกอบไปดว้ย ขอ้ความ 
ขอ้ความย่อหน้า หลายตวัเลือก ช่องท าเคร่ืองหมาย เลือกจากรายการ สเกลและเส้นตาราง ผูเ้ขา้สอบทุกคน
สามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองของผูค้วบคุมการสอบในแต่ละห้อง โดยท าการส่งสถานะการเช่ือมต่อและส่งขอ้มูล
การกระท าของผูเ้ขา้สอบอตัโนมติั เม่ือห้องสอบในแต่ละห้องไดด้ าเนินการสอบเสร็จ จะส่งผลสอบไปยงั
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เคร่ืองรายงานผลสอบหลกัเพ่ือรวมผลคะแนนสอบจากทุกห้องเข้าไว้ดว้ยกัน นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ 
AbuKasim และ Gunawan (2012) ไดพ้ฒันาจุมลา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนการสอน โดย
สามารถใช้ในการอพัโหลดไฟล์ขอ้มูลในการส่งการบา้น การท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน การใชง้านกระดาน
สนทนา และการท าแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นโอเพนซอร์สท่ีสามารถท างานผ่านระบบเครือข่าย แต่เน่ืองด้วย
ปัญหาของแบนดวิ์ดทท่ี์โหลดในระบบเครือข่ายมีมากถึง 50-80% ท าให้ระบบสอบออนไลน์ควรมีการรวมผล
คะแนนในภายหลงัได้ โดยปัญหาของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสอบออนไลน์ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 
ปัญหาดา้นเทคโนโลยี  ปัญหาทางดา้นเครือข่าย  และปัญหาดา้นกลไกในการติดต่อส่ือสาร (Zhang และคณะ, 
2006) 
 ในการจดัการขอ้มูลนั้น สามารถจดัเก็บในรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์หรือในรูปแบบของฐานขอ้มูล 
ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลแบบเทก็ซ์ไฟลส์ามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งรอคิวแบบฐานขอ้มูล ท าให้การ
จดัเก็บขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก ๆ พร้อมกนัแบบเท็กซ์ไฟล์สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดร้วดเร็วกว่าการจดัเก็บแบบ
ฐานขอ้มูล ส่วนการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาใช ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งรอจนกว่าจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการทั้งหมดจนครบ 
ซ่ึงท าให้เกิดความล่าชา้ (ธนินทร์ ระเบียบโพธ์ิ และคณะ, 2550)  ระบบท่ีมีความยืดหยุ่นจะตอ้งสามารถติดตั้ง
ลงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุ๊กธรรมดาในปัจจุบนัได ้โดยในการท่ีจะท าให้
ระบบรองรับไดน้ั้นโปรแกรมของระบบท่ีใชค้วรตอ้งมีการท างานบนหน่วยความจ าหลกัดว้ย ซ่ึงขอ้มูลท่ีโหลด
มาจากทางสายแลนเหล่าน้ี จะเป็นตวัคอยควบคุมท าค าสั่งผ่านทางซีพียู เม่ือท าแบบวนซ ้ าหลาย ๆ คร้ังขอ้มูล
เหล่านั้นจะถูกน าไปเก็บท่ีแคชของซีพีย ูทั้งน้ีเพ่ือรองรับผูใ้ชจ้ านวนมากและไม่ท าให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท างาน
หนกั ในการรอคิวโหลดไฟล์จ านวนมากซ่ึงอาจจะท าให้ระบบล่ม จึงควรเก็บขอ้มูลใส่ในฐานขอ้มูลให้น้อย
ท่ีสุด ดงันั้นในปัจจุบนัควรเลือกการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากแบบเทก็ซ์ไฟลใ์นการออกแบบระบบ เพ่ือเป็น
อีกหน่ึงช่องทางควบคู่ไปพร้อม ๆ กบัการจดัเก็บลงในฐานขอ้มูล 
 งานวิจยัระบบสอบออนไลน์เดิมมีเฉพาะการจดัสอบภายในห้องเดียว โดยลงระบบสอบและ
ขอ้สอบบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองเดียวแลว้ใชจ้ดัการการสอบเฉพาะในห้องสอบนั้น ๆ ส่วนงานวิจยัน้ีไดส้ร้าง
นวตักรรมใหม่เพ่ิมข้ึนคือ สร้างระบบการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีจดัการการสอบในแต่ละห้องสอบ 
(RTS: Room Testing Server) ให้สามารถเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ระดบัท่ีสูงกว่า เรียกว่าเคร่ืองสนาม
สอบ (STS: Site Testing Server) ซ่ึงติดตั้งระบบสอบ ขอ้สอบและ/หรือไฟลอ์ปัเดตระบบแลว้จะถูกส่งไปยงั
เคร่ือง RTS ท่ีเช่ือมต่อเขา้มาอตัโนมติั เม่ือสอบเสร็จเคร่ือง RTS จากห้องสอบต่าง ๆ ก็จะส่งผลสอบกลบัมายงั
เคร่ือง STS 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างระบบสอบออนไลน์ให้สามารถเช่ือมต่อได้
หลายห้องสอบระหว่างตึกสอบในสถาบนัเดียวกนัและต่างสถาบนั โดยใชโ้ปรแกรมจ าลองผูเ้ขา้สอบในแต่ละ
ห้องสอบโดยส่งผลสอบจากทุกห้องสอบไปยงัเคร่ืองรายงานผลสอบหลกัได ้

 

วิธีการวิจัย 
 ด าเนินการออกแบบรูปแบบของการเช่ือมต่อระบบสอบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็นการเช่ือมต่อ
ภายในห้องสอบห้องเดียว การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบหลายห้องในสถาบนัเดียวกนั และการเช่ือมต่อส าหรับ
ห้องสอบระหว่างสถาบนั จากนั้นด าเนินการทดสอบระบบโดยตรวจสอบความถูกตอ้งในการรับ-ส่งขอ้มูลจาก
โปรแกรมจ าลองผูเ้ขา้สอบ (ศุภกฤษฎ์ิ ตั้งเสริมสิทธ์ิ และคณะ, 2557) 
 ระบบสอบออนไลน์ที่เช่ือมต่อภายในห้องสอบเดยีวกัน 
 ระบบสอบออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อภายในห้องสอบเดียวกนั ในห้องสอบท่ีมีการเช่ือมต่อภายในแบบ
แลน จะท าการเลือกเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองบริการเครือข่าย และ/หรือเป็นเคร่ืองบริหารจดัการสอบ 
ส่วนเคร่ืองท่ีเหลือเป็นเคร่ืองลูกข่ายท่ีใชเ้ขา้มาสอบ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

Tester 1 Tester 2 Tester N
MOTS Server 1
Test Manager

Report Server

Room 1

 
ภาพที่ 1 การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบห้องเดียว 

 การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบหลายห้องในสถาบันเดยีวกัน 
  ระบบสอบออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบหลายห้องในสถาบนัเดียวกนั ในห้องสอบ
ท่ีมีการเช่ือมต่อภายในแบบแลน จะท าการเลือกเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองบริการเครือข่าย และอีก 3 เคร่ือง
เป็นเคร่ืองบริหารจดัการสอบ และ/หรือเป็นเคร่ืองบริหารจดัการสอบดว้ย ซ่ึงผลสอบจะไปรวมกนัท่ีอยูท่ี่เคร่ือง
รายงานผลการสอบ ส่วนเคร่ืองท่ีเหลือเป็นเคร่ืองลูกข่ายท่ีใชเ้ขา้มาสอบ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบหลายห้องในสถาบนัเดียวกนั 

 การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบระหว่างสถาบัน   
 ระบบสอบออนไลน์เช่ือมต่อระหว่างสถาบนัหลายแห่ง ในสถาบนัท่ีใช้ในการจัดสอบมีการ

เช่ือมต่อภายในแบบแลน จะมีเคร่ืองรายงานผลสอบรวมกนัอยูท่ี่ สถาบนัใด สถาบนัหน่ึงเป็นเคร่ืองรายงานผล
การสอบหลกั และเคร่ืองรายงานผลสอบหลกัไม่ไดเ้ป็นสถาบนัศึกษาท่ีใชใ้นการจดัสอบก็สามารถจดัเก็บผล
สอบได ้และ/หรือให้เคร่ืองรายงานผลสอบเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงท่ีใชจ้ดัสอบใชเ้ป็นเคร่ืองรายงานผลสอบหลกั
ดว้ยได ้ ส่วนเคร่ืองท่ีเหลือเก็บรายงานผลสอบ ในแต่ละสถาบนัดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 การเช่ือมต่อส าหรับห้องสอบระหว่างสถาบนั 
 วธีิการทดลอง   
  งานวิจยัน้ีจะท าการทดสอบระบบสอบออนไลน์โดยใชเ้คร่ือง  DELL Vostro 5460 ใช ้CPU: 
Intel Core i5 3230 M 2.6 GHz RAM ขนาด 8 GB จากนั้นจะท าการทดลองโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 ก าหนดให้เคร่ืองสนามสอบให้มี IP 172.16.0.1 เป็น STS: Site Testing Server เพ่ือก าหนดช่ือ
และรหัสผ่านในการล็อกอินให้เคร่ืองหน้าห้องสอบ RTS: Room Testing Server ในแต่ละห้องสอบสามารถ
เช่ือมต่อเขา้มาได้เพ่ือท าการโหลดข้อสอบและไฟล์อปัเดตระบบ (ถ้ามี) เข้าไปในระบบ ซ่ึงการส่งข้อมูล
ระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองนั้นมีการเขา้รหัสคียค์ู่ 16 หลกัโดยใชอ้ลักอริทึมแบบ TwoFish ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 แสดงสถานะของเคร่ือง STS ควบคุมห้องสอบ 4 ห้อง 

 ก าหนดให้เคร่ืองหน้าห้องสอบ RTS: Room Testing Server ให้มี IP 172.16.0.11 – 172.16.0.14 
ตามล าดบัแลว้เช่ือมต่อทั้ง 4 ห้องสอบ ไปยงัเคร่ืองสนามสอบ STS โดยเคร่ือง  RTS จะท าหน้าท่ีควบคุมผูเ้ขา้
สอบให้ท าการลอ็กอิน เร่ิมสอบ หยดุการสอบชัว่คราว หยดุการสอบพร้อมทั้งแสดงคะแนน และส่งผลสอบไป
ยงัเคร่ือง STS ดงัแสดงในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงปุ่ มหนา้ห้องเคร่ือง RTS ในแต่ละห้องสอบ 

 เม่ือสอบเสร็จ ผูค้วบคุมเคร่ือง RTS จะท าการส่งผลสอบไปยงัเคร่ือง STS โดยมีการเขา้รหัสคียค์ู่ 
16 หลกัโดยใชอ้ลักอริทึมแบบ TwoFish  
 นอกจากการสอบแบบปกติแลว้ งานวิจยัช้ินน้ียงัใชโ้ปรแกรมจ าลองผูเ้ขา้สอบในแต่ละห้องสอบ 
ซ่ึงใช ้Selenium IDE ท่ีเป็น Plugins ของ Mozilla Firefox ท าการสอบแทนคน โดยให้รับ IP Client OS ช่ือใน
การลอ็กอินและรหสัผา่นจากเคร่ือง RTS ในแต่ละห้องสอบอตัโนมติั แลว้ท าการก าหนดการสอบดงัแสดงใน
ภาพท่ี 6  
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ภาพที่ 6 แสดงโปรแกรมควบคุมการจ าลองการตอบของผูเ้ขา้สอบอตัโนมติั 

 จากนั้นโปรแกรม Selenium IDE จะด าเนินการคลิกตอบอตัโนมติัแทนผูเ้ขา้สอบจากการเช่ือมต่อ 
4 ห้องสอบรวมจ านวน 222 คน โดยสามารถดูสถานะการท าขอ้สอบของโปรแกรมจ าลองดงัแสดงในภาพท่ี 7 
  

 
ภาพที่ 7 แสดงสถานะการท าขอ้สอบของโปรแกรมจ าลอง 

 ในการรองรับผูเ้ขา้สอบจ านวนมากได้ตรวจสอบสถานการณ์ใชท้รัพยากร หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) หน่วยความจ า (Memory) และแสดงสถานะการเช่ือมต่อเครือข่าย (Network) ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 แสดงการใชท้รัพยากร CPU Memory และ Network 

 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 จากการทดลองพบว่า เคร่ืองโนต้บุ๊กธรรมดาสามารถน าไปใชส้อบและสามารถรองรับผูเ้ขา้สอบ
ไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยใชเ้คร่ือง RTS ควบคุมการสอบในแต่ละห้อง จากนั้นท าการส่งผลสอบไปยงัเคร่ือง 
STS ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไดน้ าระบบดงักล่าวไปใชง้านจริงในการสอบนกัเรียนโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. 
จ านวน 3,764 คน โดยแบ่งตึกสอบออกเป็น 2 ตึก แต่ละตึกมีห้องสอบ 4 ห้อง ห้องละ 50 เคร่ือง จ านวน 10 
รอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ระบบท่ีถูกออกแบบมาควรถูกพฒันาต่อยอดเพ่ือรองรับการสอบระดบัประเทศ โดยมีเคร่ือง
ควบคุมประมวลผลสอบหลกั MCTS (Master Control Testing Server) ท าหน้าท่ีควบคุมการสอบหลกั และ
เคร่ือง SRS (Score Report Server) ท าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนทุกศูนยส์อบ CTS (Control Testing Server) โดย
ในแต่ละศูนยส์อบจะเช่ือมต่อลงไปยงัเคร่ืองประจ าสนามสอบ STS (Site Testing Server) ท่ีเป็นเครือข่ายของ
ศูนย์ตนเอง ส่วนในระดบั STS ก็จะเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองประจ าห้องสอบ RTS (Room Testing Server) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2895 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ส่วนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบและไฟลอ์ปัเดตต่าง ๆ จะถูกส่งจากเคร่ืองท่ีอยู่ระดบัสูงลงต ่าโดยอตัโนมติั 
ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 ผงัการเช่ือมต่อระบบการจดัสอบออนไลน์ระดับประเทศ 
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ผลของอณุหภูมทิีใ่ช้ในการเผาต่อสมบัตทิางเทอร์โมอเิลก็ทริกส์ของดลีาฟอสไซต์ 

CuAl0.9Fe0.1O2 

 

The  Effect of Sintering Temperature  on  Thermoelectric  properties of  CuAl0.9Fe0.1 

O2 Delafossite 

 

นางสาวรุ่งนภา  ทองละมุล  ผูวิ้จยั, ดร. อาภาภรณ์  สกลุการะเวก  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

บทคดัย่อ 

   งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาผลของอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาต่อสมบติัเชิงโครงสร้างและสมบติัทาง

เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ของ CuAl0.9Fe0.1O2 สงัเคราะห์โดยปฎิกิริยาของแขง็ เตรียมโดยการน าผง Cu2O , Fe2O3 

, Al2O3 ความบริสุทธ์ิสูง  มาผสมในอตัราส่วน CuAl0.9Fe0.1O2  บดนาน 2 ชัว่โมง แลว้น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 

1373 K , 1423 K  และ 1473 K นาน 8 ชัว่โมง ท าจนครบ 3 คร้ัง  จากนั้นน าไปวิเคราะห์ XRD พบว่า

สารประกอบ CuAl0.9Fe0.1O2 เป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต์  และมีค่าคงท่ีโครงผลึก  a = 2.85 Å และ c = 

16.72  Å  ผลจากการวิเคราะห์ SEM และความพรุนตวั ช้ีใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผามีผลต่อขนาด

เกรนและความพรุนตวั  โดยเม่ืออุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาสูงข้ึนขนาดเกรนจะใหญ่ข้ึนและความพรุนตวั

ลดลง  ผลจากการวดัค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค และค่าสภาพน าไฟฟ้า ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิ 973 K 

พบว่า  ค่าสภาพน าไฟฟ้าของช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K มีค่าต ่าท่ีสุด  เน่ืองจากพบ CuO อยู่ลอ้มรอบ

บริเวณโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2   คาดวา่ CuO ไปขดัขวางการเคล่ือนท่ีของพาหะ  ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 

1423 K มีค่าสภาพน าไฟฟ้าสูงกว่าช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K  เน่ืองจากมีขนาดเกรนท่ีใหญ่กว่า  ค่า

สภาพการน าความร้อนจะข้ึนอยู่กบัความพรุนตวัของช้ินงาน โดยช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีความ

พรุนตวัสูงท่ีสุด ค่าสภาพน าความร้อนจึงต ่าท่ีสุด จากการค านวณค่า ZT  พบว่า ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2898 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



1373 K , 1423 K  และ 1473 K  มีค่า ZT เป็น  0.012 , 0.022 และ 0.021 ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาผลทั้งหมด

ทั้งในดา้นประสิทธิภาพและดา้นการส้ินเปล้ืองพลงังาน พบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสังเคราะห์ 

CuAl0.9Fe0.1O2   คือ 1373 K  

 

ค าส าคัญ:   ดีลาฟอสไซต,์  CuAl0.9Fe0.1O2,  ฟิกเกอร์ออฟเมอริก, 

 

Abstract 

     This research studied the effect of sintering temperature on structure and 

thermoelectric property of CuAl0.9Fe0.1O2.   Solid state reaction method was sintered a 

powder of  high purity Cu2O ,  Fe2O3  and  Al2O3 mixture in the ratio CuAl0.9Fe0.1O2 

milled for 2 h. then sintered at 1373 K, 1423 K and 1473 K  for 8 h for 3 times. XRD 

Analysis found  that the compounds of CuAl0.9Fe0.1O2 had a delafossite structure. The 

lattice constant was a = 2.85 Å  and  c = 16.72 Å  . Analysis of SEM and porosity 

indicated that the temperature of  the sintering has an effect on  grain size and 

porosity, when the temperature of sintering was increased, grain size was larger and 

porosity reduced. The results of the measurement of the Seebeck coefficient and 

conductivity at temperature range from room temperature to 973 K. found that 

conductivity of the sample sintering at 1473 K was lowest because the surrounding 

area to CuO in CuAl0.9Fe0.1O2 structure CuO was expected to hinder the movement of 

the carrier.  Sample sintering at the temperature of 1423 K had higher conductivity 

that that at 1473 K   Due to the larger grain size, the thermalconductivity depends on 

the porosity of the material. The sample sintering at 1373 K had the highest porosity, 

and  The thermalconductivity is lowest calculated ZT values found that sample 

sintered at temperature of 1373 K, 1423 K and 1473 K  has ZT value of  0.012 , 0.022 

and 0.021, respectively. All results considered for  performance and power 

consumption found that the optimum temperature for photosynthesis CuAl0.9Fe0.1O2 is 

1373 K 

 

Key  World (s):  delafossite, CuAl0.9Fe0.1O2, ZT 
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บทน า 

  วสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์เป็นวสัดุประเภทสารก่ึงตวัน าท่ีมีสมบติัในการผนัพลงังานความ
ร้อนใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า  และในทางตรงกนัขา้มก็สามารถผนัไฟฟ้าใหเ้ป็นความเยน็  ตวัแปรท่ีบ่งบอก

ประสิทธิภาพของเทอร์โมอิเลก็ทริกส์คือ ฟิกเกอร์ออฟเมอริก ซ่ึงหาไดจ้ากความสัมพนัธ์ 
K

S
Z

2
  เม่ือ S 

เป็นสัมประสิทธ์ิซีเบค ( KV / ),   เป็นสภาพน าไฟฟ้า ( 11  m ) และ K เป็นสภาพน าความร้อน 
(W/mK)  วสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ท่ีดี ควรจะมีค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคและค่าสภาพน าไฟฟ้าท่ีสูง ค่าสภาพน า
ความร้อนท่ีต ่า  วสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนมาในปัจจุบนัน้ีมีหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดมีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย เช่น PbTe , SiC , Si-Ge มีขอ้ดีคือ ค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริกสูงท่ีอุณหภูมิต ่า ขอ้เสีย คือ เม่ือ
อุณหภูมิสูงจะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ไดง่้าย และมีราคาแพง [1] เพ่ือแกปั้ญหา
ขา้งตน้จึงไดมี้การน าวสัดุท่ีเป็นสารประกอบออกไซดม์าประยุกตใ์ชเ้ป็นวสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์เน่ืองจาก
มีขอ้ดีหลายประการ คือ เม่ือน ามาประยุกตใ์ชท่ี้อุณหภูมิสูงจะไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ยาก [2]                                                                             

   ในปี 1997 Terasaki [3] ไดส้งัเคราะห์วสัดุเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ NaCo2O4 มีค่าฟิกเกอร์ออฟ
เมอริกสูงท่ีอุณหภูมิ 300 K แต่มีขอ้เสียคือ ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 1073 K โซเดียมจะกลายเป็นไอ ดีลาฟอสไซต์
(delafossite) เป็นสารประกอบออกไซดโ์ครงสร้างหน่ึงซ่ึงมีสูตรทัว่ไป คือ A1+B3+O2 โดยท่ีต าแหน่ง A ถกู
แทนท่ีดว้ย Cu, Ag, Pt, หรือ Pd ต าแหน่ง B ถกูแทนท่ีดว้ย  Fe , Co, Al, Ga และอ่ืนๆ โครงสร้างของ
สารประกอบดีลาฟอสไซต ์มียนิูตเซลลเ์ป็นแบบ เฮกซะโกนอล ซ่ึงจากงานวิจยัของ Shannon, Rogers และ 
Prewitt [4]  ไดส้งัเคราะห์สารประกอบดีลาฟอสไซต ์ คือ  PtCoO2 , PdCoO2 , CuFeO2 , AgFeO2  โดยท่ี
วสัดุท่ีมีโครงสร้างดีลาฟอสไซตส์ามารถแสดงสมบติัทางไฟฟ้าไดเ้ป็น 2 พวก  คือ เม่ือต าแหน่ง A ถกู
แทนท่ีดว้ย Pt หรือ Pd จะเป็นสภาพโลหะ และเม่ือต าแหน่ง A ถกูแทนท่ีดว้ย Ag หรือ Cu จะมีสภาพเป็น
ฉนวนหรือสารก่ึงตวัน า  CuAlO2 เป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต ์ท่ีมีความเสถียร และสามารถทนความร้อน
ท่ีอุณหภูมิสูงได ้ [5]  โดยงานวิจยัของ K. Park และคณะ [6]  ไดเ้ตรียมสารประกอบโครงสร้าง CuAlO2 

โดยการน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ  1433 K และ 1473 K นาน 20 ชัว่โมง ซ่ึงพบวา่ สมบติัเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ของ
สารประกอบ CuAlO2 จะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผา เม่ือเผาท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะ
สูงข้ึนดว้ย พบวา่มีค่าเพาเวอร์สูงสุดท่ีอุณหภูมิ 1140 K ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.98×10-5 Wm-1K-2 และ 6.62 × 10-5 
Wm-1K-2 เม่ือน าช้ินงานไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1433 K และ 1473 K ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่าเม่ืออุณหภูมิท่ี
ใชใ้นการเผาเพ่ิมข้ึนช้ินงานจะมีรูพรุนลดลง  งานวิจยัของ K. Park และคณะ [7]  ไดป้รับปรุงสมบติัเทอร์
โมอิเลก็ทริกส์ของโครงสร้าง CuAlO2 โดยการเจืออะตอมของ Ca เพ่ือแทนท่ีอะตอมของ Al ท าใหมี้
โครงสร้างเป็น CuAl1-xCaxO2 โดยท่ี 0 ≤ x ≤ 0.2 แลว้น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K ซ่ึงพบวา่เม่ือเจือ Ca 
ในปริมาณท่ีมากท าใหเ้กรนมีขนาดใหญ่ข้ึนจาก 0.94 μm ถึง 3.01 μm และขนาดของรูพรุนจะลดลงจาก 
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29.3 %  ถึง 6.8 % และนอกจากน้ียงัพบวา่เม่ือ  x = 0.1 จะมีสภาพน าไฟฟ้าและค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคสูง
ท่ีสุด และไดค่้าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีอุณหภูมิ 1140 K เป็น 7.82 × 10-5 Wm-1K-2   K. Park และคณะ [8] ได้
ปรับปรุงสมบติัเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ของสารประกอบโครงสร้าง  CuAlO2  โดยการเจืออะตอมของ Fe ไป
แทนท่ีอะตอมของ  Al  ซ่ึงมีโครงสร้างเป็น CuAl1-xFexO2 โดยท่ี  0 ≤ x ≤ 0.2   ไดท้ าการเตรียมช้ินงาน
โดยการน าเผาท่ีอุณหภูมิ  1473 K นาน 20 ชัว่โมง ซ่ึงพบว่าเม่ือเจือ  Fe ในปริมาณมากท าใหข้นาดของ
เกรนใหญ่ข้ึนจาก  0.94  ถึง 2.73 μm  และพบวา่เม่ือ  x = 0.1 จะมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงท่ีสุด เป็น 
1.1×10-4 Wm-1K-2  ท่ีอุณหภูมิ 1140 K   Yi- Cheng Liou และคณะ [9] ไดป้รับปรุงสมบติัทางไฟฟ้าโดยการ
เจืออะตอมของ  Fe ไปแทนท่ีอะตอมของ Al  ท าใหมี้โครงสร้างเป็น CuAl1- xFexO2  โดยท่ี  x = 0, 0.1 และ 
0.2  แลว้น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 -1623 K  เพ่ือท่ีจะหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการท าใหค่้าเพาเวอร์แฟค
เตอร์สูงท่ีสุดและเม่ือเผาท่ีอุณหภูมิ 1373K พบวา่โครงสร้างหลกัของตวัอยา่งเป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต์
แต่กย็งัมีโครงสร้างสปินแนล (CuAl2O4)  กระจายอยูเ่ลก็นอ้ย เม่ือเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K  โดยท่ี  x = 0.1 ท า
ใหค่้าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงท่ีสุดเป็น  5.49 × 10-5 Wm-1K-2  ท่ีอุณหภูมิ 873 K  

   จากงานวิจยัข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลต่อสมบติัทางเทอร์โมอิเล็ก 
ทริกส์ของ CuAlO2 มี 2 ปัจจยั คือ สารท่ีเจือเขา้ไปแทนท่ีอะตอมของ Al ซ่ึงพบว่าการเจือ  Fe ปริมาณ 10 
%  ท าใหค่้าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงท่ีสุด ปัจจยัท่ี 2 คือ อุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาช้ินงานพบว่าเม่ือน าช้ินงานไป
เผาท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนความเป็นรูพรุนของช้ินงานกจ็ะลดลง และนอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาผลของรูพรุน
ต่อค่าสภาพน าความร้อนโดยพบวา่ช้ินงานท่ีมีความเป็นรูพรุนสูงจะมีค่าสภาพน าความร้อนต ่า [10]  ดงันั้น
งานวิจยัจึงศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาต่อสมบติัเชิงโครงสร้างและสมบติัทางเทอร์โมอิเลก็ทริกส์
ของ CuAl0.9Fe0.1O2 โดยอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาคือ 1373  K , 1423 K  และ 1473 K     

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

    เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาต่อสมบติัเชิงโครงสร้างและสมบติัทางเทอร์โมอิ

เลก็ทริกส์ของ CuAl0.9Fe0.1O2 โดยอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาคือ 1373  K , 1423 K  และ 1473 K     

 

วธิีการวจิยั 

   สารตั้งตน้ท่ีใชใ้นการเตรียมสารประกอบ CuAl0.9Fe0.1O2 คือ Cu2O (99.99%) ,  Fe2O3 

(99%) และ Al2O3 (99.99%) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นผง จากนั้นน ามาบดรวมกนัโดยใชค้รกบดสาร เป็นเวลา 2 
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ชัว่โมง แลว้น าไปอดัใหเ้ป็นเมด็และเป็นแท่งดว้ยเคร่ืองอดัแกนเดียว  แลว้ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 

K  และ 1473 K  ในอากาศ เป็นเวลา 8 ชัว่โมง โดยท าการบดและเผาช้ินงานจนครบ 3 คร้ัง จากนั้นน า

ช้ินงานท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ X-ray Diffractometer( XRD รุ่น D8 Advance ) เพ่ือดูโครงสร้างของช้ินงานใน

มุม 2θ = 10 - 80 ° แลว้น าไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง scanning electron microspope (SEM ) เพ่ือดูขนาดผลึก

และโครงสร้างของช้ินงาน จากนั้นน าไปวดัความพรุนตวัโดยใชห้ลกัการ Mercury  intrusion  และวดัค่า

สมัประสิทธ์ิซีเบคและค่าสภาพการน าไฟฟ้าซ่ึงท าการวดัตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ  973 K โดยเทคนิค 

DC 4 terminal (ZEM-3)  แลว้วดัค่าสภาพน าความร้อนท่ีอุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 973 K ดว้ยเทคนิค  

Laser Flash (TC-9000) 

ลกัษณะของช้ินงาน 

ลกัษณะช้ินงานท่ีไดจ้ากการเตรียมสารประกอบ CuAl0.9Fe0.1O2  มีอยู่  2  ลกัษณะคือ ช้ินงานท่ีมีลกัษณะ

เป็นเมด็มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  11.90 mm หนา 2.20 mm  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ XRD , SEM  ความพรุน

ตวั และสภาพน าความร้อน และช้ินงานท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั 4.90 mm × 3.20 mm และความ

ยาว 19.60 mm  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคและสภาพน าไฟฟ้า 

 

 

รูปท่ี 1 ลกัษณะช้ินงานท่ีไดจ้ากการเตรียมสารประกอบ CuAl0.9Fe0.1O2 
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ผลการวจิยั 

 

รูปท่ี 2  รูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ของช้ินงานท่ีเผาในอุณหภูมิ 1373 K 

   รูปท่ี 2 แสดงรูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ของช้ินงานท่ีเผาในอุณหภูมิ 1373 K 

พบวา่ช้ินงานมีโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2  ซ่ึงเป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต ์ (delafossite) โดยเทียบกบั

ฐานขอ้มลูมาตรฐาน (JCPDF 21 – 0276) จากการค านวณค่าคงท่ีโครงผลึก (lattice  constant) ได ้a = 2.85 

Å   และ    c = 16.72 Å  มียนิูตเซลลเ์ป็นแบบ เฮกซะโกนอล มี space group เป็นแบบ R3m  

 

 

(a)  อุณหภูมิ 1373 K                                  (b) อุณหภูมิ 1423 K   
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(c) อุณหภูมิ 1473 K 

รูปท่ี 3 ลกัษณะพ้ืนผิวของช้ินงานท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยกลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องกราด ในโหมด     
secondary  electron   ของสารประกอบโครงสร้าง  CuAl0.9Fe0.1O2 โดยเผาท่ี        (a)  อุณหภูมิ 1373 K    
(b) อุณหภูมิ 1423 K    (c) อุณหภูมิ 1473 K  

    รูปท่ี 3 แสดงภาพ SEM ของช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิต่างๆ จากรูปพบวา่อุณหภูมิท่ีใชใ้น
การเผาช้ินงานมีผลต่อขนาดของเกรน ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิสูงขนาดของเกรนจะใหญ่ข้ึน และขนาดของ
เกรนท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีขนาด 1- 2 μm  เผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K มีขนาดเกรน 4-6 μm  และเผาท่ี
อุณหภูมิ 1473 K มีขนาดเกรน 10-12 μm  และยงัพบวา่อุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาช้ินงานมีผลต่อขนาดของรู
พรุนดว้ย ดงัตางรางท่ี 1                                                           

ตารางท่ี 1 ความพรุนตวัของช้ินงาน CuAl0.9Fe0.1O2 ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423  K และ 1473 K 

อุณหภูมิ (K) ขนาดรูพรุน (μm) ความพรุนตวั (%) 
1373 0.30 12.41 
1423 0.16 9.53 
1473 0.02 2.14 

 

   จากตารางท่ี 1 พบว่าเม่ือน าช้ินงานไปวดัความพรุนตวั ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K 
ขนาดรูพรุนและความพรุนตวัของช้ินงานจะมากกว่าช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K และ 1473 K  ซ่ึง
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาจะมีผลต่อขนาดของรูพรุน  เม่ือเผาท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนขนาดของรูพรุนและความพรุน
ตวัของช้ินงานนอ้ยลงโดยผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ K. Park  และคณะ [6] 
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รูปท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 เตรียมโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 K และ 

1473 K 

   รูปท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคของช้ินงาน CuAl0.9Fe0.1O2 เตรียมโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 
1373 K , 1423 K และ 1473 K โดยท าการวดัตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 973 K พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิซี
เบคมีค่าลดลงตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 475 K และจะเพ่ิมข้ึนจากอุณหภูมิ 475 K จนถึงอุณหภูมิ 973 
K  และพบวา่ช้ินงานท่ีน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีค่าสมัประสิทธ์ิซีเบคต ่าท่ีสุด  

 

รูปท่ี 5 ค่าสภาพการน าไฟฟ้าของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 เตรียมโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 K และ 
1473 K      

   รูปท่ี 5 แสดงค่าท่ีไดจ้ากวดัค่าสภาพน าไฟฟ้าของช้ินงาน CuAl0.9Fe0.1O2 โดยท าการวดั
ตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 973 K พบว่าค่าสภาพน าไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  โดยลกัษณะ
ดงักล่าวจะเป็นลกัษณะของสารก่ึงตวัน า กล่าวคือเม่ืออุณหภูมิสูงท าใหเ้กิดพาหะมากข้ึน การน าไฟฟ้าจึง
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มากข้ึนดว้ย และพบว่าช้ินงานท่ีน าไปท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K มีสภาพการน าไฟฟ้ามากกว่าการเผาท่ี
อุณหภูมิ 1373 K  และ 1473 K  

 

รูปท่ี 6 ภาพ SEM ของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 ในโหมด Backscattered  ของช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ
อุณหภูมิ 1473 K 

  รูปท่ี 6 แสดงภาพ SEM  ของช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K  ในโหมด Backscattered  

พบวา่บริเวณโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2  มี CuO อยูล่อ้มรอบ ซ่ึงคาดวา่ CuO ไปขดัขวางการเคล่ือนท่ีของ

พาหะจึงท าใหช้ิ้นงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K มีค่าสภาพน าไฟฟ้าต ่าท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบสภาพน า

ไฟฟ้าของช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K และ ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K  พบวา่ช้ินงานท่ีเผาท่ี

อุณหภูมิ 1423 K  มีขนาดเกรนใหญ่กวา่ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K  จึงท าใหช้ิ้นงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 

1423 K มีสภาพน าไฟฟ้าสูงกว่าช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K 

 

                                                 

 

 

 

รูปท่ี 7 ค่าสภาพน าความร้อนของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 เตรียมโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 K 

และ 1473 K  

CuO 
CuAl0.9Fe0.1O

2 
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   รูปท่ี 7 แสดงสภาพน าความร้อนของช้ินงาน CuAl0.9Fe0.1O2 ตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 

973 K  พบวา่ค่าสภาพน าความร้อนลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน โดยช้ินงานท่ีน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ  1473 K  มี

ค่าสภาพน าความร้อนมากกวา่ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K  และ 1373 K  ผลดงักล่าวสามารถอธิบายไดโ้ดย

สภาพน าความร้อน (k) เกิดจากเคล่ือนท่ีของโฟนอนและอิเลก็ตรอน ซ่ึงหาไดจ้ากความสมัพนัธ์ k = kl + ke

โดยท่ีสภาพน าความร้อนเน่ืองจากอิเลก็ตรอนหาไดจ้าก ke = L0 Tσ   เม่ือ L0 คือค่า Lorenz factor   ( 2.43 × 

10-8 WΩ/K2)   T  คือ อุณหภมิู และ σ  คือค่า สภาพการน าไฟฟ้า  รูปท่ี 8 แสดงค่าสภาพน าความร้อน

ของโฟนอนและสภาพน าความร้อนของอิเลก็ตรอน ตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 973 K  จะพบวา่สภาพ

น าความร้อนเน่ืองจากอิเลก็ตรอนมีค่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบัสภาพน าความร้อนของโฟนอน ดงันั้นสภาพ

น าความร้อนจึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีของโฟนอนมากกวา่การเคล่ือนท่ีของอิเลก็ตรอน นอกจากน้ียงัพบวา่

เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนค่าสภาพน าความร้อนจะลดลงเน่ืองจากเกิดการกระเจิงของโฟนอนซ่ึงจากตารางท่ี1 

ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K มีความพรุนตวันอ้ย ซ่ึงคาดวา่ ช้ินงานท่ีมีความพรุนตวัมากจะเกิดการ

กระเจิงของโฟนอนมากกวา่ช้ินงานท่ีมีความพรุนตวันอ้ย ดงันั้นช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีค่าสภาพ

น าความร้อนนอ้ยท่ีสุด  

 

 

รูปท่ี 8 ค่าสภาพการน าความร้อนเน่ืองจากโฟนอนและอิเลก็ตรอนของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 เตรียม

โดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 K และ 1473 K  
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รูปท่ี 9 ค่า ZT ของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 โดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K  1423 K และ 1473 K   

   จากรูปท่ี 9 ค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริกของโครงสร้าง CuAl0.9Fe0.1O2 ของช้ินงานท่ีเผาท่ี

อุณหภูมิ  1373 K , 1423 K และ 1473  K  ท่ีท าการวดัตั้งแต่อุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิ 973 K พบว่าค่าฟิก

เกอร์ออฟ   เมอริกจะสูงข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริกช้ินงานท่ีเผาท่ี

อุณหภูมิ 1423 K  และท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีค่าเป็น 0.022  และ 0.021  ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K  

มีค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริกนอ้ยท่ีสุด มีค่าเป็น 0.012  ตามล าดบั  จากผลการวิจยัทั้งหมดช้ีใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิท่ี

ใชใ้นการเผาจะส่งผลต่อค่า ZT กล่าวคือ  เม่ืออุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาสูงข้ึน สภาพน าไฟฟ้าไฟฟ้าจะลดลง 

เน่ืองจากเกิดโครงสร้าง CuO  ลอ้มรอบ CuAl0.9Fe0.1O2   ซ่ึงขดัขวางการเคล่ือนท่ีของพาหะ  นอกจากน้ี

ความพรุนตัวจะลดลงเม่ืออุณหภูมิท่ีใช้เผาสูงข้ึน ส่งผลให้สภาพน าความร้อนสูงข้ึน เม่ือพิจารณาผล

ทั้ งหมดทั้ งในด้านประสิทธิภาพและด้านการส้ินเปล้ืองพลังงานพบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ

สงัเคราะห์ CuAl0.9Fe0.1O2   คือ 1373 K 

 

สรุปผลการวจิยั 

   จากการศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาต่อสมบติัเชิงโครงสร้างและสมบติัทางเทอร์

โมอิเลก็ทริกส์ของ CuAl0.9Fe0.1O2 โดยอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาคือ 1373 K , 1423 K และ 1473 K  พบว่า

สารประกอบของ  CuAl0.9Fe0.1O2  เป็นโครงสร้างดีลาฟอสไซต์ มีค่าคงท่ีโครงผลึก  a = 2.85 Å และ c = 

16.72 Å ขนาดของเกรนใหญ่ข้ึนเม่ืออุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาช้ินงานนั้นสูงข้ึน ขนาดของรูพรุนและความ

พรุนตวัจะนอ้ยลง เม่ือเผาช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 1373  K , 1423 K  และ 1473 K   ค่าสภาพน าไฟฟ้าของช้ินงาน
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ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1423 K มีค่าสภาพน าไฟฟ้าดีท่ีสุด และช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1473 K มีค่าสภาพน าไฟฟ้า

ต ่าสุด เน่ืองจากพบ CuO  อยู่ลอ้มรอบ CuAl0.9Fe0.1O2  คาดว่า CuO ไปขดัขวางการเคล่ือนท่ีของพาหะ   

ความพรุนตวัส่งผลอยา่งมากต่อสภาพน าความร้อน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ความพรุนตวัจะลดลงอาจส่งผลให้

สภาพน าความร้อนเพ่ิมข้ึน ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K มีค่าสภาพน าความร้อนนอ้ยท่ีสุด และจากค่า

ฟิกเกอร์ออฟเมอริก พบว่า ช้ินงานท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1373 K , 1423 K  และ 1473 K  มีค่าฟิกเกอร์ออฟเมอร์

ริกเป็น  0.012 , 0.022 และ 0.021 ตามล าดบั    วิจยัทั้งหมดช้ีใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาจะส่งผลต่อ

ค่า ZT เม่ือพิจารณาผลทั้งหมดทั้งในดา้นประสิทธิภาพและดา้นการส้ินเปล้ืองพลงังานพบว่าอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมในการสงัเคราะห์ CuAl0.9Fe0.1O2   คือ 1373 K 
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The effect of hydrocolloids on the stability of tamarind paste during storage 
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บทคดัย่อ 

  มะขามเปียกเขม้ขน้ (Tamarind paste) ไดจ้ากการน าเน้ือมะขามเปียกท่ีสะอาด แกะเมลด็ออก
แลว้ มาผสมกบัน ้ า แยกกากออก ตม้ฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม บรรจุใน
ภาชนะบรรจุ วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือแกปั้ญหาความคงตวัของน ้ามะขามเขม้ขน้ระหว่างการ
เก็บรักษา โดยการเติมไฮโดรคอลลอยดล์งไปในผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ การใชไ้ฮโดรคอลลอยด์
สามารถช่วยเพ่ิมความหนืดให้กบัผลิตภณัฑน์ ้ ามะขามเขม้ขน้ จึงช่วยเพ่ิมความคงตวัให้กบัผลิตภณัฑไ์ด ้
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 สามารถป้องกนัการแยก
ชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ได ้ เม่ือท าการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนการเติมแซนแทนกมั (Xanthan 
gum) และแจลแลนกมั (Gellan gum) ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.01, 0.03 และ 0.05 ช่วยลดการเกิดการแยก
ชั้นใสได ้ แต่ไม่สามารถป้องกนัการเกิดการแยกชั้นใสหลงัการเก็บเป็นเวลา 7 วนั อยา่งไรก็ตามไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ท่ีมีการเติม CMC ร้อย
ละ 0.3, 0.4, 0.5 เม่ือเทียบกบัชนิดท่ีไม่มีการเติม CMC โดยน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้
และน ้าซุปแกงส้ม ส่วนในดา้นค่าสี พบว่าการเติมไฮโดรคอลลอยด ์ท าให้ความสว่าง (L*) ของผลิตภณัฑ์
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัตวัอยา่งชุดควบคุม 

 
ค าส าคญั : ไฮโดรคอลลอยด,์ มะขามเขม้ขน้, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, แซนแทนกมั, แจลแลนกมั 
 
 

Abstract 

 Tamarind paste is made from the fruit separated from the pod and seeds of 

the tamarind fruit, pulp is mixed with water, boiled and filled in the packaging. The 

objective of this study was to solve the stability of tamarind paste during storage by 

the addition of hydrocolloids to the tamarind paste. Hydrocolloids can help increase 

the viscosity to product, produce a thickening action that limits subsequent product 

separation. It was found that the respective Carboxymethylcellulose (CMC) additions 
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amounting 0.3, 0.4, 0.5g/100 ml prevent the occurrence of serum after 3 months of 

storage, but Gellan gum (GE) and Xanthan gum (XA)additions amounting 0.01, 0.03, 

0.05g/100 ml could decrease the amount of serum, but could not prevent the 

occurrence of serum after 7 days of storage. However, there was no significant 

difference between overall acceptability of control and samples stabilized with CMC 

at 0.3, 0.4, 0.5% when they were prepared as tamarind juice and sour curry soup. 

Nevertheless, hydrocolooids addition increase brightness (L*) of the product as 

compared with that of control.    

 

Key Word (s): Hydrocolloids, Tamarind paste, Carboxymethylcellulose, Xanthan   

                        gum, Gellan gum 

 

บทน า 
  ตามสถิติจากกรมศุลกากรเก่ียวกบัการส่งสินคา้ออก พบว่ามะขามเปียกเป็นสินคา้ท่ีส่งออก
ไปขายยงัประเทศต่างๆ หลายประเทศและมีแนวโนม้ท ารายไดใ้ห้ประเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี (สถิติกรมศุลกากร, 
2554) ซ่ึงในแต่ละปีจะพบว่าภายในประเทศมีผลผลิตมะขามจ านวนไม่นอ้ย เพราะมะขามเป็นพนัธ์ุไมท่ี้
ข้ึนไดใ้นจงัหวดัต่างๆ แทบทุกจงัหวดั ซ่ึงจะเกบ็ฝักมะขามไดใ้นช่วงระยะตน้ปี จากนั้นจะตอ้งเก็บไวใ้นรูป
มะขามเปียกและระหว่างท่ีเกบ็ไวน้ี้มะขามจะมีสีคล ้าลง บางส่วนจะเสียเน่ืองจากแมลงและมอด ยิ่งถา้มีการ
เก็บรักษาไม่ดี เช่นตามร้านคา้ทัว่ไปจะเห็นว่า มะขามเปียกท่ีเก็บไวน้ั้นสกปรกมาก มีฝุ่ นละออง แมลงสาบ 
มีสีคล ้าเพราะมิไดปิ้ดให้มิดชิด อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เพราะบางคร้ังมะขามเปียกถูก
น ามาใชป้รุงรสอาหารชนิดท่ีไม่ไดน้ ามาท าให้สุกก่อนรับประทาน เช่น ย  า น ้ าพริก นอกจากน้ีการส่งออก
หรือการเก็บมะขามในรูปมะขามเปียกท าให้ส้ินเปลืองเน้ือท่ีเก็บโดยเปล่าประโยชน์ เพราะส่วนท่ีเป็นรก, 
เมลด็ และเยื่อ ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าเน้ือ มิไดน้ ามาใชบ้ริโภคเลย จึงท าให้เกิดความคิดท่ีจะน ามะขามเปียก
มาท าเป็นน ้ ามะขามเปียกเขม้ขน้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและการเก็บ ท าให้ถูกอนามยัพร้อมทั้ง
สะดวกกบัผูบ้ริโภค ท าให้เกิดวิวฒันาการของผลิตภณัฑอ์าหารไทย ถา้ท าเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกขาย
ต่างประเทศกอ็าจจะขยายตลาดไดเ้พ่ิมมากข้ึนกว่าการส่งออกในรูปมะขามเปียก และเป็นการสนบัสนุน
อุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบภายในประเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล การผลิตน ้ามะขามเขม้ขน้
พบปัญหาท่ีส าคญั คือ การตกตะกอนแยกชั้นของเน้ือมะขาม เน่ืองจากน ้ามะขามเขม้ขน้เป็นสารแขวนลอย
ชนิดหน่ึงท่ีมีขนาดอนุภาคท่ีค่อนขา้งใหญ่ ดงันั้นเม่ือเก็บผลิตภณัฑท้ิ์งไวใ้นระยะเวลาหน่ึงก็จะเกิดการแยก
ชั้นข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกฎของแรงโนม้ถ่วงของโลก ซ่ึงส่วนท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า หรือมีน ้ าหนกั
โมเลกุลท่ีมากกว่า ก็จะเกิดการตกตะกอนก่อน ส่วนท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลนอ้ย กจ็ะตกลงมาชา้กว่า แนว
ทางการแกปั้ญหาดงักล่าว ท าไดโ้ดยการเพ่ิมความหนืดให้กบัระบบ ซ่ึงจะท าให้ระบบมีความคงตวัมากข้ึน 
การตกตะกอนแยกชั้นก็จะชา้ลง ซ่ึงสารท่ีสามารถช่วยเพ่ิมความหนืดให้กบัระบบได ้ คือ การเติมสาร
ไฮโดรคอลลอยด ์  
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาผลของชนิดและปริมาณของไฮโดรคอลลอยดต่์อการรักษาความคงตวัของน ้า
มะขามเขม้ขน้ 
  2. เพ่ือศึกษาความชอบโดยรวมของผูท้ดสอบท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ 
 

วิธีการวิจัย 
  เตรียมมะขามเปียกไม่มีเมลด็และสาแหรกอตัราส่วน 15 : 85 (มะขามเปียก : น ้า) น าไปแช่ใน
น ้าเดือด โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีเพ่ือให้เน้ือมะขามเกิดการพองตวั จากนั้นกวนผสมให้เป็นเน้ือ
เดียวกนั แลว้น าเขา้เคร่ืองคั้นเพ่ือแยกกากมะขามออกจากน ้ามะขาม น าน ้ ามะขามเปียกท่ีได ้ ใส่ในถงักวน
ผสม เติมสารกนัเสีย (โซเดียมเบนโซเอต 200 ppm) และปรับคุณภาพให้ไดต้ามตอ้งการ ดงัน้ี Total soluble 
solid เท่ากบั 10.7, pH เท่ากบั 3.01 และ Total Acidity เท่ากบั 1.430  (เติมชนิดของสารไฮโดรคอลลอยดท่ี์
ความเขม้ขน้ต่างๆ) และเปิดไอน ้าให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 15 วินาที โดยเปิดใบพดักวน
ผสมตลอดเวลา เพ่ือให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั เป็นการฆ่าเช้ือให้น ้ามะขามเขม้ขน้ และท าให้ผลิตภณัฑเ์ยน็ลง
เหลือ 65 – 70 องศาเซลเซียส ท าการบรรจุลงบรรจุภณัฑข์วด PET ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยให้มี 
head space 0.5 เซนติเมตร จากนั้นศึกษาผลของชนิดและปริมาณของไฮโดรคอลลอยดท่ี์มีผลต่อความคง
ตวัของน ้ามะขามเขม้ขน้ โดยไฮโดรคอลลอยดท่ี์ศึกษา ไดแ้ก่ CMC, Xanthan gum และ Gellan gum 
จากนั้นท าการศึกษาอายกุารเก็บของผลิตภณัฑ ์ จนครบ 3 เดือน โดยศึกษาต่อทางดา้นกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย ์ นอกจากน้ี มีการศึกษาผลทางดา้นความหนืดของผลิตภณัฑ ์ เพ่ือดูลกัษณะการไหลและการ
น าไปใชง้านเม่ือไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ให้สูตรท่ีคงตวัแลว้ น าไปศึกษาต่อทางดา้นความชอบโดยรวมของผู้
ทดสอบ โดยน าผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ไปแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมน ้ามะขามพร้อมด่ืม 25% และน าไปใช้
ในการปรุงรสน ้าซุปแกงส้ม 

การเตรียมน ้ามะขามเข้มข้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะขามเปียก 

แช่ในน ้าร้อน 30 นาที 

บีบคั้นแยกกาก 

สารกนัเสีย, ไฮโดรคอลลอยด ์ กากมะขาม 

เน้ือมะขามเขม้ขน้ 
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หมายเหตุ : สารกนัเสีย, ไฮโดรคอลลอยด ์ มีลกัษณะเป็นผง ดงันั้นค่อยๆ เติมลงไปในน ้ามะขามเพ่ือให้ 

                      ละลายอยา่งสมบูรณ์     

 
ผล/สรุปผลการวิจัย    
  1.การศึกษาความคงตวัของน ้ามะขามเข้มข้นและไฮโดรคอลลอยด์ที่เหมาะสม  
  ตารางท่ี 1 พบว่าการใชไ้ฮโดรคอลลอยดท์ั้ง 3 ชนิด ซ่ึงไดแ้ก่ CMC, Xanthan gum และ 
Gellan gum ช่วยเพ่ิมความคงตวัให้กบัน ้ามะขามเขม้ขน้เม่ือเทียบกบัตวัควบคุม (ไม่มีการเติมไฮโดร
คอลลอยด)์ เน่ืองจาก %serum separation นอ้ยกว่าของตวัควบคุม (control) โดยการใช ้CMC ให้ผลดีท่ีสุด 
ซ่ึงท าการ Screen test ดว้ยการน าตวัอยา่งน ้ามะขามเขม้ขน้แต่ละสูตรท่ีเติมสารไฮโดรคอลลอยดแ์ต่ละชนิด 
10 กรัม น ามาท าการ centrifuge ท่ี 4500 รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือดูแนวโนม้การป้องกนัการแยก
ชั้นใส โดยท าการชัง่น ้าหนกัส่วนใส (ดูดของเหลวส่วนบน) และน ้ าหนกัตะกอน (ส่วนล่าง) ท าการทดลอง 
6 ซ ้ า และน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าค านวณ % serum separation 

        

 % serum separation =     น ้าหนกัส่วนใส (กรัม) × 100 
                                                          น ้ าหนกัตวัอยา่งเร่ิมตน้ (กรัม) 
 
ท่ีมา : Dickinson (2003)

เปิดไอน ้า ตม้ 85°C 15 วินาที  

ท าให้เยน็ลง  65-70°C 

บรรจุขวด PET 

มะขามเขม้ขน้ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ %การแยกชั้นใส เม่ือใชไ้ฮโดรคอลลอยดแ์ต่ละชนิดท่ีปริมาณแตกต่างกนั 

                       Sample                                                              % Serum separation 
                        Control    70.37±1.92a 
                      CMC 0.3%                         58.62±0.61e 
                      CMC 0.4%                                                        57.47±0.27e 
                      CMC 0.5%                                                       54.55±0.51f 
                 Xanthan 0.01%                                                     68.67±1.13b 
                 Xanthan 0.03%                                                     62.62±1.94c 
                 Xanthan 0.05%                                                     60.98±1.55d 
                  Gellan 0.01%                                                       60.83±0.97d 
                  Gellan 0.03%                                                       60.68±0.96d 
                  Gellan 0.05%                                                       60.17±1.02b 

 หมายเหตุ : ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ  
                             เช่ือมัน่ร้อยละ95 
 
  2.การวดัระดับการแยกช้ันใส 
  ภาพท่ี 1 – 3 แสดงลกัษณะการแยกชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ ท่ีอายกุารเก็บ 90 วนั ซ่ึงมีการ
เติมไฮโดรคอลลอยดแ์ตกต่างกนั พบว่าการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์ สามารถช่วยลดระดบัการแยกชั้นใส
ได ้ เม่ือเทียบกบัตวัควบคุมซ่ึงไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์ โดยการเติม CMC ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 
0.5 สามารถป้องกนัการแยกชั้นใสได ้ เม่ือครบอายกุารเก็บ 90 วนั ส่วนการเติม xanthan gum และ gellan 
gum สามารถป้องกนัการเกิดการแยกชั้นใสไดเ้พียง 7 วนั และเม่ืออายกุารเก็บ 15 วนั พบว่าการแยกชั้นใส
เร่ิมคงท่ี 
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ภาพที่ 1 แสดงลกัษณะการแยกชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ เม่ือใช ้CMC 0.3, 0.4 และ 0.5%  

 

ภาพที่ 2 แสดงลกัษณะการแยกชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ เม่ือใช ้Xanthan gum 0.01, 0.03 และ 0.05% 

 
ภาพที่ 3 แสดงลกัษณะการแยกชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ เม่ือใช ้Gellan gum 0.01, 0.03 และ 0.05%            
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  และภาพท่ี 4 แสดงถึงผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ต่ละชนิดต่อการแยกชั้นใสของน ้ามะขาม
เขม้ขน้ระหว่างการเก็บรักษา อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 90 วนั ซ่ึงใชก้ารวดัระดบัการแยกชั้นใสจากปากขวด
พบว่าการใชไ้ฮโดรคอลลอยด ์สามารถช่วยลดระดบัการแยกชั้นใสของผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ได ้โดย
การใช ้ CMC ความเขม้ขน้ท่ี 0.3-0.5% สามารถช่วยแกปั้ญหาการแยกชั้นใสให้กบัผลิตภณัฑไ์ด ้ ท่ี
ระยะเวลาการเก็บ 90 วนั ส่วนการใช ้Xanthan gum และ gellan gum ท่ีระยะเวลาการเก็บ 7 วนั พบการ
แยกชั้นใส แต่ระดบัการแยกชั้นใสจะนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบั control และอตัราการแยกชั้นใสจะเร่ิมคงท่ีเม่ือ
อายกุารเกบ็ 15 วนั 

 

ภาพที่ 4 ผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ต่ละชนิดต่อการแยกชั้นใสของน ้ามะขามเขม้ขน้ระหว่างการเก็บรักษา   

              อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 90 วนั   

   3.การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์น ้ามะขามเข้มข้น 
  3.1ทางดา้นจุลินทรีย ์ 
  พบว่าไม่พบเช้ือจุลินทรีย ์(จุลินทรียท์ ั้งหมด, ยีสตแ์ละรา, อีโคไล) ตั้งแต่เร่ิมตน้การเก็บรักษา
จนครบระยะเวลาในการเก็บ 90 วนั แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฆ่าเช้ือและสารกนัเสียเพียงพอในการ            
ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์

  3.2 ทางดา้นเคมี  
   จากผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ค่าทางเคมี ไดแ้ก่ Total soluble solid (°Brix), 
% Total acidity และ pH เร่ิมตน้จนกระทัง่อายกุารเกบ็ 3 เดือน ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางที่ 2 ผลทางดา้นเคมีของน ้ามะขามเขม้ขน้ ณ เร่ิมตน้จนอายกุารเก็บรักษาครบ 3 เดือน  

Treatment      เร่ิมต้น        3 เดือน 

Total 
soluble solid 

%Total 
Acidity 

pH Total soluble 
solid 

%Total 
Acidity 

pH 

 Control 
CMC 0.3% 
CMC 0.4% 
CMC 0.5% 
Xanthan 0.01% 
Xanthan 0.03% 
Xanthan 0.05% 
Gellan 0.01% 
Gellan 0.03% 
Gellan 0.05% 

10.7±0.0 
10.9±0.1 
10.9±0.1 
10.9±0.1 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 

1.43±0.01 
1.42±0.00 
1.42±0.01 
1.43±0.01 
1.43±0.01 
1.42±0.01 
1.43±0.01 
1.40±0.01 
1.41±0.01 
1.40±0.01 

3.02±0.01 
3.03±0.02 
3.03±0.02 
3.04±0.02 
3.00±0.01 
3.00±0.01 
3.00±0.03 
2.98±0.01 
2.98±0.00 
2.98±0.01 

10.7±0.0 
10.7±0.1 
10.7±0.1 
10.7±0.1 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 
10.7±0.0 

1.48±0.01 
1.36±0.00 
1.36±0.01 
1.35±0.01 
1.29±0.01 
1.34±0.02 
1.38±0.01 
1.45±0.02 
1.40±0.01 
1.41±0.02 

2.87±0.04 
2.86±0.01 
2.88±0.01 
2.89±0.01 
2.85±0.01 
2.83±0.01 
2.82±0.00 
2.80±0.01 
2.79±0.01 
2.79±0.01 

  
  3.3การวดัค่าสี 
  จากผลการทดลองดงัแสดงในภาพท่ี 5 พบว่าค่าความสว่าง (L*) มีค่าลดลงทุกตวัอยา่ง แสดง
ให้เห็นว่าตวัอยา่งคอ่ยๆ คล ้าลงตามอายกุารเกบ็ท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่ control มีค่าความสว่างนอ้ยท่ีสุด (คล ้า
ท่ีสุด) ตั้งแต่เร่ิมตน้การเก็บ จนอายกุารเก็บครบ 3 เดือน ส่วนตวัอยา่งท่ีมีการเติมไฮโดรคอลลอยด ์พบว่าจะ
มีค่า L* สูงกว่า control เลก็นอ้ย และมีอตัราการเปล่ียนสีชา้กว่า ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นความหนืด
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้การเคล่ือนท่ีของอนุภาคชา้ลง มีผลให้เกิดการกระเจิงแสงท่ีแตกต่างกนั โดยจะเกิดการ
กระจายตวัของแสงไปกระทบกบัอนุภาคท่ีแขวนลอยในตวักลางท่ีเป็นของเหลว (Oppenheimer, 1971)  
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 ภาพที่ 5 ผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ละอายกุารเก็บต่อค่าความสว่าง (L*) ของน ้ามะขามเขม้ขน้   

 

ภาพที่ 6 ผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ละอายกุารเก็บต่อค่า a* ของน ้ามะขามเขม้ขน้ 
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 ภาพที่ 7 ผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ละอายกุารเก็บต่อค่า b* ของน ้ามะขามเขม้ขน้ 

3.4 การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความหนืดปรากฏของผลิตภัณฑ์น ้ ามะขามเข้มข้น 
 จากผลการทดลองโดยน าตวัอย่างแต่ละชนิดมาวดัค่าความหนืด ท่ีความเร็วรอบ 60 รอบ/
นาที เวลา 15 วินาที โดยใช้หัวเบอร์ 2 พบว่าตวัอย่างท่ีมีการเติมไฮโดรคอลลอยด์ จะมีค่าความหนืด
มากกว่าตวัอย่าง control ซ่ึงไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ Sidhu และคณะ (1997) กล่าวว่า ไฮโดร
คอลลอยด์สามารถช่วยเพ่ิมความหนืดให้กบัผลิตภณัฑ์ได ้โดยพบว่า CMC 0.5% ให้ความหนืดสูงท่ีสุด 
และไม่มีผลต่อการน าไปใชส้ าหรับผลิตภณัฑ์น ้ ามะขามเขม้ขน้ สามารถเทออกไดส้ะดวก และเม่ือน าไป
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์น ้ ามะขามพร้อมด่ืมและน ้ าซุปแกงส้ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี
เน่ืองจากปริมาณท่ีน าไปใช้ค่อนขา้งน้อย ต้องน าไปเจือจางต่อ จึงไม่ส่งผลต่อการน าไปใช ้และการเติม 
Xanthan  gum ให้ค่าความหนืดมากกว่าการเติม Gellan gum ท่ีระดบัเปอร์เซ็นต์เดียวกนัดงัแสดงในภาพท่ี 
8 
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ภาพที่ 8 ผลของไฮโดรคอลลอยดแ์ละอายกุารเก็บต่อค่าความหนืดของน ้ามะขามเขม้ขน้    

  4.การทดสอบการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภณัฑ์น ้ามะขามเข้มข้น  
  4.1การทดสอบการยอมรับของน ้ามะขามพร้อมด่ืม 25%   
     น าตวัอย่างน ้ ามะขามเขม้ขน้ท่ีมีการเติม CMC มาท าการทดลองในตอนต่อไป เน่ืองจากไม่
เกิดการแยกชั้นใส เม่ืออายกุารเก็บครบ 3 เดือน และค่าทางเคมี ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงค่าความ
หนืดไม่ส่งผลต่อการน าไปใชง้าน จึงน ามาศึกษาทางด้านการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาท
สมัผสั โดยน าตวัอยา่งน ้ามะขามเขม้ขน้ท่ีมีการเติม CMC 0.3, 0.4 และ 0.5% มาเตรียมเป็นน ้ ามะขามพร้อม
ด่ืม 25% เปรียบเทียบกบัชนิดท่ีไม่เติม CMC พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (p ˃ 0.05) ในดา้น
ความชอบโดยรวม ผลดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของน ้ามะขามพร้อมด่ืม 25% (n = 30) 

 NS หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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  ตวัอยา่ง คะแนนความชอบโดยรวมNS 
                     Control 
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7.53±1.38 
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  4.2 การทดสอบการยอมรับของน ้าซุปแกงส้ม 
  จากการทดลองน าตวัอยา่งน ้ามะขามเขม้ขน้มาทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาท 
สมัผสั โดยน าตวัอยา่งน ้ามะขามเขม้ขน้ท่ีมีการเติม CMC 0.3, 0.4 และ 0.5% มาใชใ้นการปรับรสชาติ 
เปร้ียวในน ้าซุปแกงส้ม เปรียบเทียบกบัชนิดท่ีไม่เติม CMC พบว่า ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั                    
(p ˃ 0.05) ในดา้นความชอบโดยรวม (ตารางท่ี 4) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรสชาติท่ีจดัจา้นของน ้าซุปแกงส้ม                   
ท่ีมีกล่ินเคร่ืองแกงท่ีรุนแรง อาจจะท าให้ผูท้ดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างได ้

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของน ้าซุปแกงส้ม (n = 30)   

 NS หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 

อภิปรายผล  
  จากภาพท่ี 1-4 ศึกษาความคงตวัของน ้ามะขามเขม้ขน้และไฮโดรคอลลอยดท่ี์เหมาะสม 
พบว่าการใชไ้ฮโดรคอลลอยด ์สามารถช่วยลดระดบัการแยกชั้นใสของผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ได ้โดย
การใช ้ CMC ความเขม้ขน้ท่ี 0.3-0.5% สามารถช่วยแกปั้ญหาการแยกชั้นใสให้กบัผลิตภณัฑไ์ด ้ ท่ี
ระยะเวลาการเก็บ 3 เดือน เน่ืองจากไฮโดรคอลลอยดมี์โมเลกุลเฉพาะท่ีมีความสามารถในการเป็นสารให้
ความคงตวั (Phillips และ Williams, 2000) เป็นการเพ่ิมความหนืดให้กบัระบบท าให้อนุภาคแขวนลอยใน
ระบบนานข้ึนตามกฎของสโตกส์ ซ่ึงกล่าวไวว้่าอตัราการตกตะกอนของอนุภาคจะสมัพนัธ์กบัความหนืด 
ซ่ึงหมายความว่า ความหนืดยิ่งสูง ความคงตวัของน ้าผลไมจ้ะสูงข้ึนดว้ย (ปาริฉตัร, 2555) ซ่ึงการเติม
ไฮโดรคอลลอยดเ์ป็นวิธีการหน่ึงในการเพ่ิมความหนืดให้กบัระบบ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก CMC มีค่าความเป็น
ลบสูงกว่า Xanthan gum และ gellan gum และให้ค่าความหนืดสูงท่ีสุด เน่ืองจากมีการใชป้ริมาณท่ีมากกว่า 
ท าให้ระบบท่ีมีการเติม CMC มีความคงตวัสูง แต่เม่ือท าการทดลองเพ่ิมเติมท่ีความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยกว่า คือ 
0.01-0.1% CMC พบว่าไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาการแยกชั้นใสได ้ในขณะเดียวกนั เม่ือท าการเพ่ิมปริมาณ
ของ xanthan gum และ gellan gum พบว่า ลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะมีลกัษณะเป็นเจล เทออกยาก ซ่ึงไม่
เหมาะสม จึงท าให้เลือกใช ้ CMC ท่ีความเขม้ขน้ 0.3-0.5% เน่ืองมาจากท าให้ช่วยเพ่ิมแรงผลกัระหว่าง
อนุภาคของสารแขวนลอยในผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ เน่ืองจากในน ้ามะขามเขม้ขน้จะมีความเป็นประจุ

                  ตวัอยา่ง     คะแนนความชอบโดยรวมNS  
     Control 
  CMC 0.3% 

               CMC 0.4% 
               CMC 0.5% 

     6.47±0.94 

    6.83±0.65 

   6.77±0.86 

   6.73±0.83 
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ลบ ดงันั้นการเติมไฮโดรคอลลอยดท่ี์มีประจุลบจะเป็นการเพ่ิมแรงผลกัระหว่างอนุภาคท าให้มีความคงตวั
ในระบบไดดี้กว่า Control  
  ส่วนในดา้นคุณภาพดา้นสี จะพบว่าท่ีอายกุารเก็บมากข้ึน ค่าความสว่างจะยิ่งลดลง แสดงว่า
ผลิตภณัฑค์ล ้าลง  แต่การใชส้ารไฮโดรคอลลอยดส์ามารถช่วยลดการเปล่ียนแปลงค่าสีในดา้นความสว่าง
(L*) ได ้โดยพบว่า เม่ือใส่สารไฮโดรคอลลอยดล์งไปในผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ จะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์
มีสีคล ้าชา้ลงเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัควบคุมท่ีไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์ และมีอตัราการเปล่ียนสีชา้
กว่า  
 ส่วนในการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้ โดยการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั โดยการวดัความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑน์ ้ามะขามเขม้ขน้พร้อม
ด่ืม 25% และน ้าซุปแกงส้ม ท่ีมีการใชน้ ้ามะขามเขม้ขน้ชนิดท่ีมีการเติม CMC ท่ีความเขม้ขน้ 0.3-0.5% 
เทียบกบัชนิดท่ีไม่มีการเติมสาร CMC พบว่าคะแนนความชอบโดยรวมของผูบ้ริโภค ไม่มีความแตกต่าง
กนัระหว่างตวัอยา่งควบคุมกบัตวัอยา่งท่ีมีการใชส้ารไฮโดรคอลลอยดเ์พ่ือช่วยเพ่ิมความคงตวั  
  น ้ามะขามเขม้ขน้เป็นสารแขวนลอยชนิดหน่ึง ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีความ
ไม่เสถียร ดงันั้นการรักษาความคงตวัของระบบจึงมีเง่ือนไขของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการรักษาความคง
ตวัของระบบสามารถท าไดโ้ดยการท าให้พ้ืนผิวของอนุภาคในวฏัภาคท่ีกระจายตวัมีประจุ (charge 
stabilization) หรือการท าให้ผิวร่วมระหว่างอนุภาคในวฏัภาคท่ีกระจายตวักบัวฏัภาคต่อเน่ืองมีโมเลกุล
ขนาดใหญ่หรืออนุภาคลอ้มรอบ (steric stabilization หรือ particle stabilization ตามล าดบั) เพ่ือกีดขวาง
การชนและรวมมวลของอนุภาคคอลลอยด ์ การขดัขวางการรวมตวัของอนุภาคในวฏัภาคท่ีกระจาย ไม่ว่า
จะเป็นการเกาะกลุ่ม (flocculation) ยงัอาจท าไดโ้ดยการเพ่ิมความหนืดของวฏัภาคต่อเน่ือง โดยการเติม
สารประกอบประเภทไบโอพอลิเมอร์ เช่น ไฮโดรคอลลอยด ์ (hydrocolloids) เป็นตน้ เพ่ือหน่วงการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคในวฏัภาคท่ีกระจายตวัให้ชา้ลง โดยทัว่ไปเม่ือพอลิแซคคาไรดก์ระจายในน ้าแลว้ 
ความหนืดจะเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากโมเลกลุท่ีเป็นสายยาวของพอลิแซคคาไรดจ์ะเกิดการเคล่ือนไหวไปมา 
กวาดพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้งรอบโมเลกุล ท าให้โมเลกุลพอลิแซคคาไรดเ์บียดเสียดกนั เกิดแรงเสียดสี 
(friction) ต่อตา้นการไหล ประกอบกบัโมเลกุลของน ้าท่ีเกาะจบักบัโมเลกลุพอลิแซคคาไรดก์็ไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ระบบโดยรวมจึงเป็นของเหลวท่ีไหลตวัไดย้ากหรือมีความหนืดสูงข้ึน การเติมกมั
ท่ีมีประจุลบในน ้าผลไมท่ี้มีอนุภาคเป็นประจุลบเพ่ือเพ่ิมแรงผลกักนัระหว่างอนุภาค กมัโมเลกุลใหญ่
สามารถดูดซบับนผิวของอนุภาคได ้ ซ่ึงอาจจะช่วยเพ่ิมการผลกักนัแบบสเตอริกของอนุภาคได ้ (Ibrahim 
และคณะ, 2009) 
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการการบริบาลทางเภสัชกรรม ส าหรับผู้ป่วยวณัโรคใน
โรงพยาบาลชุมชน 
 

Development of computer program for pharmaceutical care service in tuberculosis patients in 
community hospital 
 

ผู้วิจัย  วริน บุญฤทธ์ิ  โพยม วงศ์ภูวรักษ์   และ วิบุล วงศภู์วรักษ์ 

           สาขาวิชาเภสชัศาสตร์คลินิก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   

                                                 ภาควิชาเภสชักรรมคลินิก  คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                                                 รองศาสตราจารย ์วิบุล  วงศ์ภูวรักษ์ 

                                                 ภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 

บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ให้บริการการบริบาลทางเภสัช

กรรมส าหรับผูป่้วยวณัโรคในโรงพยาบาลชุมชน โดยใช้ระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางคลินิก  (clinical decision 

support) และประเมินประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าว การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Drug eCounseling for Tuberculosis และ 2) การประเมิน

ประสิทธิภาพโปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis  โดยมีรูปแบบการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง (quasi 

experimental design)  เปรียบเทียบอตัราการรักษาหายขาด (cure rate) และอัตราการรักษาครบ (complete) ระหว่าง

ผูป่้วยวณัโรคกลุ่มควบคุมซ่ึงเป็นการเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัจากเวชระเบียนของผูป่้วยที่เร่ิมรับการรักษาในปี พ.ศ. 2554 

กบัผูป่้วยกลุ่มทดลองซ่ึงเป็นผูป่้วยที่เร่ิมรับการรักษาในปี พ.ศ. 2555  ผลการศึกษาในเร่ืองการพฒันาโปรแกรม 

Drug eCounseling for Tuberculosis ออกแบบโดยใช้แนวทางการรักษาวณัโรคจากหลายองค์กรและขอ้มูลอ่ืนที่

เก ีย่วขอ้ง  แต่การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวยงัไม่สามารถลดความซ ้ าซอ้นของการจดัเกบ็ขอ้มูลได้ และ

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมที่มีรายละเอียดค่อนขา้งมากท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ส่วนเร่ืองการประเมิน

ประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis  พบอัตราการรักษาหายขาดและอัตรา

การรักษาครบ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ   โดยมีอัตราการรักษาหายขาดใน

กลุ่มควบคุมร้อยละ 45.45 กลุ่มทดลองร้อยละ 41.07 (p=0.641) และอัตราการรักษาครบในกลุ่มควบคุมร้อยละ 

38.18 กลุ่มทดลองร้อยละ 39.29 (p=0.905)      นอกจากน้ีโปรแกรมสามารถคน้หาปัญหาจากการใช้ยาจากผูป่้วยได ้ 

83 คร้ัง โดยแบ่งเป็นปัญหาที่เกดิจากการเลือกใช้ยาร้อยละ 1.19  การเลือกขนาดยาร้อยละ 21.42  อาการไม่พึง
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ประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ 32.14  การเกดิปฏิกริิยาระหว่างยาร้อยละ 14.28 การบริหารยาร้อยละ 16.67  และ

ปัญหาอ่ืน ๆ ที่พบ ไดแ้ก ่การมาไม่ตรงนดัและการที่ผูป่้วยไม่เลิกด่ืมสุรา ร้อยละ 14.28 และการประเมินความรู้เร่ือง

โรคและความพึงพอใจของผูป่้วยกลุ่มทดลอง พบผูป่้วยมีความรู้เร่ืองโรคและการใช้ยาตา้นวณัโรคจากการตอบ

ค าถามจ านวน 20 ขอ้ มีคะแนน 15.13 ± 0.99 คะแนน จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน  และมีความพึงพอใจ 3.96 ± 0.77 

คะแนน  จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 

ค าส าคญั : ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางคลินิก  วณัโรค  คอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 

The objective of this research were develop computer program which use in pharmaceutical 

care service in tuberculosis patients in community hospital by using clinical decision 

supporting systems and evaluate efficacy of computer program. Two major activities 

involved in pharmaceutical care were investigated in this study they were 1) developed 

computer program “Drug eCounseling for Tuberculosis” and 2) evaluating efficacy of “Drug 

eCounseling for Tuberculosis”. For evaluating of efficacy, the quasi experimental design was 

used to compare cure rate and complete rate in patients with tuberculosis of control group,  

data were collected from medication record in 2011 and experimental group, data were 

collected from patient in hospital in 2012. The result from developed computer program was 

designed under tuberculosis guideline from many academic organizations and other related 

organizations. This computer program can’t decrease data redundancy and procedure of this 

is complicate and inconvenience for used. About evaluation of computer program efficacy 

the result showed that cure rate and complete rate were not statistically significant (p>0.05) 

between experimental group   and control group, the result showed cure rate is 45.45% in 

control group  41.07% in experimental group (p = 0.641) and complete rate is 38.18% in 

control group and 39.29% in experimental group. More over this computer program can 

investigate drug related problem 83 times. They were improper drug selection 1.19%, sub 

therapeutic dosage and over dosage 21.42%, adverse drug reaction 32.14%, drug interaction 

14.28%, problem from drug administration 16.67% and other is miss an appointment and 

alcoholism patients 14.28%. Finally, the result showed that experimental group have 

knowledge about tuberculosis and anti-tuberculosis drugs were investigated from answer 20 

question is 15.13 ± 0.99 from 20 points and satisfaction score is 3.96 ± 0.77 from 5 points. 

 

Key word (s): Computer, Clinical Decision Support, Tuberculosis 

 

บทน า 

 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางคลินิก  (Clinical decision supporting system) เป็นระบบสารสนเทศ

ประเภทหน่ึงที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากแนวทางการรักษาโรค หรือความรู้ที่เก ีย่วขอ้ง โดยมีเป้าหมาย 

คือ การช่วยแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยใ์นการตดัสินใจเก ีย่วกบัการรักษาด้านให้ขอ้มูล หรือน าขอ้มูลของ
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ผูป่้วยมาใชว้างแผนการรักษาที่เหมาะสมแกผู่ป่้วยได้  ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั

การให้บริการการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยวณัโรค  โดยมุ่งหมายให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจเขา้มาในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี  เน่ืองจากเป็นโรคที่ผูป่้วยต้องได้รับยาหลายชนิดเป็น

เวลานานหลายเดือน  และตอ้งอาศยัความร่วมมือที่ดีในรักษาจากผูป่้วยเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิเช้ือด้ือยา การคน้หา

ปัญหาจากการใชย้า  เช่น อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า หรือการเกดิปฏิกริิยาระหว่างยา  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ให้บริการการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผูป่้วยวณัโรคใน

โรงพยาบาลชุมชน โดยใชร้ะบบ clinical decision supporting (CDS)    

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ให้บริการการบริบาลทาง         

เภสชักรรมส าหรับผูป่้วยวณัโรค ในการเพิ่มอตัราการรักษาหายขาด (cure rate) และอัตราการรักษาครบ (complete 

rate)  
 

วธีิการวจัิย  

 การศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งวิธีการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพฒันาโปรแกรม Drug eCounseling for 
Tuberculosis ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยใช้โปรแกรม Visual 
Basic 2005 และใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 2003 เป็นฐานขอ้มูล  มีเน้ือหาที่เก ีย่วกบัการให้บริการการบริบาล
ทางเภสชักรรมในผูป่้วยวณัโรคจากแนวทางการรักษาวณัโรคจากหลายองค์กร ได้แก ่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และ ส านักวณัโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2551, 2552  และมีกรอบแนวคิดข ั้นตอนการท างานของโปรแกรมดังภาพที่ 1 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis มี รูปแบบการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง (quasi 
experimental design) ในผูป่้วยวณัโรคที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยแบ่งกลุ่มควบคุม
เป็นกลุ่มที่ศึกษาขอ้มูลผูป่้วยวณัโรคที่เร่ิมรักษาในปี พ.ศ.2554 จากเวชระเบียนผูป่้วย โดยตดัเวชระเบียนของผูป่้วยที่
รักษาซ ้ าภายหลงัลม้เหลว เวชระเบียนที่มีการบนัทึกไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลได้ และผูป่้วยที่ขาดการรักษา
มากกว่า 2 เดือนออกจากการศึกษา และกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มผูป่้วยที่ ใช้โปรแกรม Drug eCounseling for 
Tuberculosis เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการการบริบาลทางเภสัชกรรม ในปี พ.ศ.2555 โดยตดัผูป่้วยที่รักษาซ ้ า
ภายหลงัลม้เหลว ผูป่้วยที่ปฏิเสธการให้ขอ้มูล ผูป่้วยที่ถูกส่งต่อไปรักษายงัโรงพยาบาลอ่ืน และผูป่้วยที่ขาดการ
รักษามากกว่า 2 เดือนออกจากการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปการวิจยัท าโดยการเปรียบเทียบอัตราการรักษา
หายขาดและอตัราการรักษาครบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ   chi-square test และขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ที่วดัจากกลุ่มทดลอง ไดแ้ก ่ปัญหาจากการใชย้า ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโรค  ความร่วมมือในการรักษา และความ
พึงพอใจต่อเภสชักรที่ให้บริการแสดงในรูปร้อยละ การศึกษาคร้ังน้ีผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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ผล/สรุปผลการวจัิย   

 การพฒันาโปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis ถูกออกแบบลักษณะการให้บริการการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผูป่้วยวณัโรคแบ่งออกเป็น 1) ขั้นตอนกอ่นได้รับยาตา้นวัณโรค  ได้แก ่การตรวจสอบโรค

ประจ าตวัของผูป่้วย ประวตัิการแพย้า ประวตัิการตรวจการท างานของตบัและไต  ประวตัิการใช้ยากอ่นเร่ิมยาตา้น

วณัโรค การตรวจสอบการเกดิปฏิกริิยาระหว่างยาที่ไดรั้บอยูก่อ่นกบัยาตา้นวณัโรค  การตรวจสอบโรคที่มีผลต่อการ

ใชย้า การค านวณขนาดยา การเลือกใชสู้ตรยา และ 2) ขั้นตอนการติดตามการใช้ยาจะเน้นการคน้หาปัญหาจากการ

ใชย้าตา้นวณัโรค ไดแ้ก ่การตรวจสอบการเลือกใชสู้ตรยาและขนาดยาที่เหมาะสม  การคน้หาอาการไม่พึงประสงค์

ที่เก ีย่วขอ้งกบัการใช้ยาตา้นวณัโรค การเกดิปฏิกริิยากบัยาอ่ืนใช้ร่วม การเกดิปัญหาจาการบริหารยา การตรวจ

จ านวนเม็ดยาที่ เหลือเพื่อประเมินความร่วมมือในการใช้ยา รวมถึงการติดตามอาการของโรค  นอกจากนั้ น

โปรแกรมยงัถูกออกแบบให้มีขอ้มูลเก ีย่วกบัโรคและการใช้ยาตา้นวณัโรคเพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถอธิบายให้กบั

ผูป่้วยไดอ้ยา่งครอบคลุม รวมทั้งสามารถพิมพเ์อกสารเหล่านั้นให้กบัผูป่้วยได้  และโปรแกรมยงัถูกออกแบบให้มี

แฟ้มส าหรับจดัเกบ็เอกสารอ้างอิงทางวิชาการส าหรับการคน้หาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย  แต่จากการใช้งานพบว่า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถลดความซ ้ าซ้อนของการจดัเกบ็ขอ้มูลได้ เน่ืองจากไม่สามารถเช่ือมต่อกบั

ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อดึงข ้อมูลที่จ  าเป็นมาใช้ได้โดยตรง  และการออกแบบขั้นตอนการท างานของ

โปรแกรมที่มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการบนัทึกค่อนขา้งนานและไม่สะดวกต่อการใชง้าน 
 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการให้บริการการบริบาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยวณัโรค 
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ภาพที่ 2 โปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis 
 

ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในการเปรียบเทียบอัตราการรักษาหายขาด (cure rate) 

และอตัราการรักษาครบ (complete rate) ในกลุ่มควบคุม มีเวชระเบียนของผูป่้วยผ่านเกณฑ์คดัเลือกเขา้การศึกษา

จ านวน 55 ราย และในกลุ่มทดลองมีผูป่้วยผา่นเกณฑค์ดัเลือกเขา้การศึกษาจ านวน 56 ราย ผลการศึกษาพบขอ้มูล

ทัว่ไปและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรในเร่ืองอาย ุเพศ การติดเช้ือ HIV ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ    (p> 0.05) 

แต่ในเร่ืองสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา และการใช้ยาสมุนไพร/อาหาร

เสริมไม่มีขอ้มูลในกลุ่มควบคุมเน่ืองจากเป็นการเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2  ผลการรักษา

พบอตัราการรักษาหายขาดและอตัราการรักษาครบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 2   

การคน้หาปัญหาจากการใช้ยาในผูป่้วยกลุ่มทดลองจ านวน 56 ราย พบปัญหาที่เกดิจากการใช้ยาทั้งส้ิน 83 คร้ัง 

รายละเอียดดงัตารางที่ 3  

ตารางที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ตัวแปร 

จ านวน (ร้อยละ) 

ค่าสถิต ิ p -value กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

จ านวน  55 คน จ านวน  56 คน 

อายุเฉลีย่ (ปี) 51.49 ± 15.88 56.00± 15.98 t = 1.491 0.988 

เพศ  

ชาย 

หญิง 

 

38 (69.09) 

17(30.91) 

 

34 (60.71) 

22 (39.29) 

2= 0.854 0.355 
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ตารางที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (ต่อ) 

ตัวแปร 

จ านวน (ร้อยละ) 

ค่าสถิต ิ p -value กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

จ านวน  55 คน จ านวน  56 คน 

น า้หนักเฉลีย่ (กโิลกรัม) 48.38 ± 9.9 48.04 ± 9.94 t = 0.184 0.825 

สถานภาพสมรส 

โสด 

สมรส 

หยา่ร้าง 

หมา้ย 

สมณะ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

8 (7.2) 

44 (78.6 

0  

3 (5.4) 

1 (1.8) 

  

การศึกษา 

ไม่ไดเ้รียน 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

ปริญญาตรี 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

7 (12.5) 

37 (66.1) 

4 (7.1) 

4 (7.1) 

1 (1.8) 

3 (5.4) 

 

 

 

อาชีพ 

ท านา 

รับจา้ง 

แม่บา้น 

คา้ขาย 

นกับวช 

นกัเรียน 

รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

32 (57.1) 

11 (19.1) 

7 (12.5) 

2 (3.6) 

1 (1.8) 

1 (1.8) 

2 (3.6) 

  

หมายเหตุ  ขอ้มูลสถานภาพสมรส  การศึกษา และอาชีพของกลุ่มควบคุมไม่สามารถแสดงขอ้มูลได ้
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ตารางที่ 2  ขอ้มูลพฤติกรรมดา้นสุขภาพของผูป่้วย 

ตวัแปร จ านวน (ร้อยละ) ค่าสถิติ p -value 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

จ านวน  55คน จ านวน  56คน 

การติดเชื้อ HIV 

Positive 

Negative 

 

3 (5.45) 

52 (54.55) 

 

5 (8.93) 

51 (91.07) 

2 = 0.501 

 

0.479 

การสูบบุหร่ี 

สูบ 

เคยสูบ 

ไม่สูบ 

 

- 

- 

- 

 

7 (12.50) 

15 (26.79) 

34 (60.71) 

  

การดืม่สุรา 

ด่ืม  

เคยด่ืมแต่เลิกแลว้ 

เคยด่ืมแต่เลิกขณะไดรั้บยา 

ไม่ด่ืม 

 

- 

- 

- 

- 

 

7 (5.35) 

15 (26.79) 

11 (19.64) 

27 (48.21) 

  

การใช้ยาสมุนไพร/อาหารเสริม 

ใช ้

ไม่ใช ้

  

3 (5.35) 

53(94.64) 

  

หมายเหตุ  ขอ้มูลการสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา และการใชย้าสมุนไพร/อาหารเสริมไม่สามารถแสดงขอ้มูลได ้

ตารางที่ 3  ผลการรักษาของผูป่้วย 

ตัวแปร 
จ านวนผู้ป่วย (คน) ค่าสถิต ิ p -value 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง  

รักษาหายขาด (cure) 25 (45.45) 23 (41.07) 2 = 0.217 0.641 

รักษาครบ (treatment complete) 21 (38.18) 22 (39.29) 2= 0.014 0.905 

ล้มเหลว (treatment failure) 1 (1.82) 2 (3.57) 2= 0.324 0.569 

สูญหาย (default) 4 (7.27) 6 (10.71) 2= 0.401 0.527 

ตาย (died) 4 (7.27) 3 (5.35) 2= 0.172 0.678 
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ตารางที่ 4   ปัญหาที่พบจากการใชย้าตา้นวณัโรคในผูป่้วยกลุ่มทดลองจ านวน 41  คน จากผูป่้วยทั้งหมด 56  คน 

  ปัญหาที่พบ จ านวนที่พบ (คร้ัง) ร้อยละ 

1.ปัญหาจากการเลือกใชย้า 1 1.19 
2.ปัญหาจากการเลือกขนาดยา 18 21.42 
3.อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 27 32.14 
4.ปฏิกริิยาระหว่างยา 12 14.28 
5.ปัญหาจากการบริหารยา  14 16.67 
6.ปัญหาอ่ืน ๆ  12 14.28 

   รวม 84 100.00 
 

 การประเมินความรู้เร่ืองโรคและความพึงพอใจของผูป่้วยกลุ่มทดลอง พบผูป่้วยมีความรู้เร่ืองโรคและ

การใชย้าตา้นวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 15.13 ± 0.99  คะแนน จากค าถาม 20 ขอ้ คิดเป็นร้อย

ละ 86.67   โดยแบ่งเป็นความรู้เร่ืองโรคจ านวน  9  ขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 7.80 ± 0.94 คะแนน และความรู้ในการใช้ยา

วณัโรคจ านวน 11 ขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 8.00 ± 1.61 คะแนน   มีความพึงพอใจ 3.96 ± 0.77 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
 

อภิปรายผล 

ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Drug eCounseling for Tuberculosis ที่ มีระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจมาใชใ้ห้บริการการบริการทางเภสัชกรรมในผูป่้วยวณัโรคในการศึกษาคร้ังน้ี  ไม่สามารถเพิ่มอัตราการ

รักษาหายขาด (cure rate) และอัตราการรักษาครบ (complete rate) ได้  หากพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรม

สุขภาพของผูป่้วย  พบขอ้มูลในเร่ืองเพศ อาย ุน ้ าหนกัตวั โรคประจ าตวั และการติดเช้ือ HIV ไม่มีความต่างทางสถิติ 

แต่ขอ้มูลในเร่ืองสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ จะไม่มีข ้อมูลในกลุ่มควบคุมเน่ืองจากเป็นการเกบ็ขอ้มูล

ยอ้นหลงั  ดงันั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัเหล่าน้ีได้  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลต่อการ

เพิ่มอตัราการรักษาหายขาดและอตัราการรักษาครบ เช่น ผูป่้วยมีอาชีพรับจา้งและท างานอยู่ต่างจงัหวดัดังนั้นจึงไม่

สามารถกลับมารับการรักษาต่อเน่ืองได้ท  าให้ผูป่้วยขาดยา  แต่อย่างไรกต็ามการใช้โปรแกรมดังกล่าวยงัช่วย

สนบัสนุนขอ้มูลให้กบัผูใ้ชง้านหลายเร่ือง ไดแ้ก ่ การค านวณขนาดยา  การเลือกสูตรยา  การติดตามอาการไม่พึง

ประสงคท์ี่เกดิจากการใชย้าตา้นวณัโรค  การตรวจสอบปฏิกริิยาระหว่างยา  หรือการค านวณจ านวนยาที่ควรเหลือ 

เป็นตน้  จนท าให้ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบการใชย้าและคน้หาปัญหาจากการใช้ยาได้ง่ายขึ้น  นอกจากน้ีการใช้

งานโปรแกรมยงัพบว่าผูป่้วยในกลุ่มทดลองมีความรู้เร่ืองโรคและการใชย้าตา้นวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ข้อเสนอแนะ 

หลังเสร็จส้ินการวิจยัหากจะน าโปรแกรม Drug eCounseling for Tuberculosis ไปใช้งานจริงนั้นจะตอ้ง

แกไ้ขความสามารถของโปรแกรมให้สามารถเช่ือมขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลเพื่อลดความซ ้ าซ้อนของ

การบนัทึกขอ้มูล และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ การแกล้ดขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลที่ซับซ้อน และเพิ่ม

ความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายได ้
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ช่ือผลงานวจิัย  การประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ และระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส 

 

ช่ือผลงานวจิัยภาษาองักฤษ  Application of AHP And GIS to identify areas at risk of disease a 

Leptospirosis 

 

ผู้วจิัย วรินธร อาบไธสง 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   มหาวทิยาลยัศิลปากร  

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ผศ.ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส Leptospirosis 

ในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย์  โดยหาความสมัพนัธ์ของปัจจยั เส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส  ดว้ย

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson correlation) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple regression) พบ 3 

ปัจจยั คือ จาํนวนประชากร ปริมาณนํ้าฝน และอุณหภูมิ จากนั้นนาํมาวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิง

วเิคราะห์ (Analysis Hierarchy Process ; AHP) ร่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System ; GIS) ผา่นโปรแกรม ArcGIS 10 ซ่ึงแบ่งระดบัความเส่ียง 5 ระดบั พบวา่จากจาํนวน

ทั้งหมด 189  ตาํบล มีพื้นท่ีในระดบัความเส่ียงตํ่าท่ีสุด 60 ตาํบล ความเส่ียงตํ่า 73 ตาํบล ความเส่ียงปานกลาง 

18 ตาํบล ความเส่ียงสูง 31 ตาํบล และ ความเส่ียงสูงท่ีสุด  7 ตาํบล  

 

คาํสําคญั : โรคเลปโตสไปโรซิส, สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์, ถดถอยพหุคูณ, กระบวนการลาํดบัขั้นเชิง

วเิคราะห์, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

 

Abstract 

This study aims to determine the risk of disease in a Leptospirosis in Buriram province. The 

statistical correlation of factors with a Pearson correlation and Multiple regression analysis. That found the 

third factor is the number of  population, rainfall and temperature. Then analyzed by Analysis Hierarchy 

Process ; AHP with Geographic Information System ; GIS through ArcGIS 10 software which divide the 

five level of risk level. The total number of 189 district had the lowest risk areas in district 60, low risk 73 

district, medium risk 18 district, 31 district high – risk and the highest risk of 7 district. 
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Key Word (s) : Leptospirosis, Pearson correlation, Multiple regression, AHP, GIS 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีอตัราการป่วยดว้ยโรคเลปโตสไปโรซิสท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน ดว้ย

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเขตอบอุ่นถึงร้อนช้ืน มีอุณหภูมิและปัจจยัท่ีเหมาะสมในการเกิดและแพร่ระบาด 

และมกัพบการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะรายงานการระบาดระหวา่งปี 

พ.ศ. 2549-2553 พบวา่ ปี พ.ศ. 2553  มีผูป่้วยสูงสุดของประเทศไทย ซ่ึงมีรายงานโรคราย จงัหวดัท่ีมีอตัรา

ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด  5 อนัดบัแรก คือ จงัหวดับุรีรัมย์ 48.81 ต่อแสนประชากร  จงัหวดัสุรินทร์ 33.82 

ต่อแสนประชากร จงัหวดัศรีสะเกษ 33.26 ต่อแสนประชากร จงัหวดัระนอง 33.01 ต่อแสนประชากร  จงัหวดั

พงังา 28.61 ต่อแสนประชากร จงัหวดัท่ีไม่มีผูป่้วย คือ จงัหวดัสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดั

นนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสิงห์บุรี (สาํนกัระบาดวทิยา, 2553)  

ผลกระทบจากการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส ทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่อสุขภาพอนามยั มี

ความรุนแรงในบางรายท่ีป่วยดว้ยโรค และอาจทาํใหเ้สียชีวติ แต่ในปัจจุบนัมีรายงานการเกิดโรค ในแต่ละปี 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการรายงาน ป้องกนัควบคุมโรคภยัเป็นหลกั  โดยวเิคราะห์และนาํเสนอร่วมกบัระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายจากการสาํรวจพื้นท่ีจริง ยงัสะดวกในการจดัเกบ็ การ

วิเคราะห์ และเรียกคน้ขอ้มูล อีกทั้งแสดงผลขอ้มูลภูมิลกัษณ์ไดดี้ จึงทาํใหก้ารประมวลผลของขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโร

ซิส (วิเชียร ฝอยพิกลุ, 2550) 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีแนวคิดในการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิด

โรค รวมถึงการหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยจดัลาํดบั

ความสาํคญัของปัจจยัดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และนาํปัจจยัเส่ียงเขา้สู่แบบจาํลองเชิงพื้นท่ี

ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อทาํการวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงเชิงพื้นท่ีต่อการเกิดโรค พร้อมกบั

ระบุพื้นท่ีในแต่ละระดบัความเส่ียง เพื่อเฝ้าระวงัโรค ในการศึกษาจะเป็นแนวทางการพฒันาระบบสุขภาพ 

และการตระหนกัถึงสุขภาวะท่ีดีของประชาชน ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะช้ีใหเ้ห็นถึงขอบเขตพื้นท่ีท่ี

มีการเกิดโรค และบ่งช้ีถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาด  อนัจะเป็นประโยชนใ์น

การช่วยตดัสินใจการวางแผน ควบคุม การแกไ้ขปัญหา การพฒันาคุณภาพระบบเฝ้าระวงัโรคต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ 

2. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวเิคราะห์  ร่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcGIS 

10)  เพื่อหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดของโรคเลปโตสไปโรซิสเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
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(1) ขอบเขตการปกครอง จงัหวดับุรีรัมย ์ปี พ.ศ. 2551 จากกรมพฒันาท่ีดิน  

(2) ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝน อุณหภูมิเฉล่ีย และความช้ืนสมัพทัธ์ จากกรม

อุตุนิยมวิทยา 

(3) ขอ้มูลจาํนวนประชากร จาํนวนผูป่้วย จากสาธารณสุข จงัหวดับุรีรัมย ์

 

 

วธีิการวจิัย 

แนวความคิดแบบรวบยอดโดยไดศึ้กษาตามขั้นตอน คือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มูล การสร้างชั้นขอ้มูล การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูล และสรุปและรายงานผลการศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่1 วิธีการศึกษาและรวบรวมงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล กบั จาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโร

ซิส พ.ศ. 2553 หากพบวา่มีความสอดคลอ้งของขอ้มูล มากท่ีสุดจะถือวา่

ขอ้มูลนั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

สรุปและรายงานผล 

 

วธีิการศึกษาและรวบรวมงานทีเ่กีย่วข้อง 

2. การศึกษาความสัมพนัธ์

ของปัจจยั 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

ข้อมูล 

การวเิคราะห์
ผดิพ

ลาด 

9.2 การวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถติ ิ

9.2 การวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถติ ิ

3. การวเิคราะห์ข้อมูล

เชิงพืน้ที่ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี โดยการแบ่งช่วงในแต่ละระดบัความเส่ียงตามท่ีได้

กาํหนด 5 ระดบั คือ ความเส่ียงสูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก ดว้ย

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผา่นโปรแกรม ArcGIS 10  

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัเส่ียงเชิงพ้ืนท่ี นาํปัจจยัท่ีมีความสั มพนัธ์มา

วิเคราะห์ดว้ยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ 

คาํนวณหาค่าความ สมเหตุสมผล และกาํหนดระดบัความเส่ียงของพ้ืนท่ี

ออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั สูงท่ีสุด สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัเส่ียงทางสถิติ วิเคราะห์แบบ Pearson 

Correlation และ Multiple regression ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

คือ จาํนวนผูป่้วย จาํนวน ประชากร ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย อุณหภูมิเฉล่ีย 

ความช่ืนสมัพทัธ์ เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดโรค 
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1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลปริมาณนํ้าฝน  

ขอ้มูล จาํนวนผูป่้วย โรค เลปโตสไปโรซิส จากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค  ซ่ึงไดเ้กบ็รวบรวมจา ก

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัจงัหวดับุรีรัมย ์กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และขอ้มูลขอบเขตการ

ปกครอง จงัหวดับุรีรัมย ์มาตราส่วน 1: 50,000 จากกรมพฒันาท่ีดิน  

2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส  จากการเกบ็ 

รวบรวมขอ้มูลจากสาํนกังานสาธารณสุข เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการ

เกิดโรค คือ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย (1) จาํนวนผูป่้วย (2) ปริมาณนํ้าฝน (3) จาํนวนประชากร 

(4) อุณหภูมิ (5) ความช้ืนสมัพทัธ์ นาํมาวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ คือ การหาค่าความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทั้งหมด และ วิเคราะห์วา่ปัจจยัในแต่ละตวัมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดโรคในทางบวก หรือทาง

ลบ จากนั้นจะนาํมาทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่อการเกิดโรค ดว้ยการถดถอยพหุคูณ  ผลของ

การวิเคราะห์ตวัแปรตน้จะถูกคดัเขา้ หรือออกโดยวิธี Stepwise ในการหาปัจจยัเส่ียงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการ

เกิดโรคเลปโตสไปโรซิส เม่ือพบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดโรค จากการวิเคราะห์ทางสถิติแลว้ นาํ

ปัจจยัท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์จะเป็นการกาํหนดค่า

นํ้าหนกั และระดบัความเส่ียงใหแ้ต่ละพื้นท่ี เม่ือทาํการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยั ตอ้งคาํนวณหาค่าความ

สอดคลอ้งกนัของเหตุผล เพื่อทดสอบวา่ผลของการเปรียบเทียบรายคู่ท่ีไดด้าํเนินมาในส่วนท่ีแลว้ มีความ

สอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ นอกจากน้ียงักาํหนดระดบัความเส่ียงจากค่าสถิติออกเป็น 5 ระดบั คือ 

ระดบัสูงท่ีสุด ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัตํ่า และระดบัตํ่าท่ีสุด เพื่อนาํไปสร้างชั้นขอ้มูล 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิง 

วิเคราะห์ เพื่อหาค่านํ้าหนกัใหก้บัปัจจยั และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ดว้ยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ ผา่นโปรแกรม ArcGIS 10 เพื่อแสดงพื้นท่ีในแต่ละระดบัความเส่ียง จดัเกบ็รายละเอียดพร้อม

คาํอธิบายขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ เพื่อแสดงระดบัความเส่ียงในแต่ละพื้นท่ี และนาํไปวิเคราะห์กบั  ขอ้มูล

จาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ. 2553 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 

4. การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของขอ้มูล การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีไดจ้าก 

การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี กบัจาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ.2553 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดั

ระดบัของขอ้มลู จึงแบ่งระดบัความเส่ียงของขอ้มูลจาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส โดยใชห้ลกัเกณฑข์อง

สาํนกัระบาดวิทยาท่ีกาํหนดวา่  พื้นท่ีท่ีพบผูป่้วยถือวา่เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ จึงไดแ้บ่งพื้นท่ีเส่ียง

ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัเส่ียงสูง ปานกลาง ตํ่า ดงันั้น จึงวดัความสอดคลอ้งของขอ้มูลดว้ยร้อยละ หาก

พบวา่พื้นท่ีระดบัความเส่ียงมีค่าความสอดคลอ้งของขอ้มูลมากท่ีสุดจะถือวา่ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์นั้นมี

ความเหมาะสมในการนาํมาศึกษาวิจยั พร้อมกบัการประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลป

โตสไปโรซิส 
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สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ จาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส  จาํนวนประชากร ปริมาณ

นํ้าฝน อุณหภูมิเฉล่ีย และความช้ืนสมัพทัธ์ ทาํการวิเคราะห์ดว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  เพื่อหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส มากท่ีสุด 

คือ จาํนวนประชากร ( r = 0.327) รองลงมา คือ ปริมาณนํ้าฝน ( r = -.297) อุณหภูมิเฉล่ีย (r = -.342)  

ตามลาํดบั และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสมัพนัธ์ ซ่ึงไม่มีการควบคุมปัจจยัใด ๆ โดยการวิเคราะห์

ในแต่ละปัจจยั จะข้ึนอยูก่บัการคดัเขา้ หรือคดัออก เกณฑใ์นการเลือก คือคดัเขา้ คือ p-value = 0.05 และ

เกณฑใ์นการคดัออก คือ p-value = 0.1 พบความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั  3 ปัจจยั คือ จาํนวนประชากร (Sig 

= 0.002) ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย (Sig = 0.003) และอุณหภูมิเฉล่ีย (Sig = 0.001) ส่วนปัจจยั ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่

มีผลต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส  

 

y = 705.555+.000x1-4.124x2-19.128x3 

เม่ือ  

y คือ จาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส 

  X1 คือ ค่าจาํนวนประชากร 

  X2 คือ ค่าปริมาณนํ้าฝน 

  X3 คือ ค่าอุณหภูมิเฉล่ีย 

 

ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 848.244 230.350  3.682 .000 

Temperature -22.918 6.356 -.349 -3.606 .001 
2 (Constant) 810.163 219.141  3.697 .000 

Temperature -22.362 6.041 -.340 -3.702 .000 
Population .000 .000 .307 3.338 .001 

3 (Constant) 705.555 220.776  3.196 .002 
Temperature -19.128 6.125 -.291 -3.123 .002 
Population .000 .000 .290 3.207 .002 
Rain -4.124 1.950 -.198 -2.115 .037 

 

นาํปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร และปริมาณนํ้าฝน 

อุณหภูมิ โดยการสร้างแผนภูมิลาํดบัขั้น (แสดงดงัรูปท่ี 1) เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัเป็นรายคู่ โดยเร่ิมจากการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       2940 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



6 
 

เปรียบเทียบปัจจยัหลกั (แสดงดงัตารางท่ี 2) หลงัจากนั้นกท็าํการเปรียบเทียบทางเลือก โดยการใหค้ะแนนใน

แต่ละเกณฑ ์ซ่ึงในขั้นตอนสุดทา้ย ไดแ้ก่การคาํนวณหาค่าลาํดบัความสาํคญัรวม  

 

ระดบัชั้นท่ี 1 เป้าหมาย  

(Goal) 

 

ระดบัชั้นท่ี 2 เกณฑห์ลกั  

(Criteria) 

 

ระดบัชั้นท่ี 3 เกณฑย์อ่ย  

(Sub-Criteria) 

 

ระดบัชั้นท่ี 4 ทางเลือก  

(Alteratives) 

 
รูปที ่1 โครงสร้างแผนภูมิลาํดบัชั้นของปัจจยั 

 

ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบรายคู่ปัจจยัหลกั 

เกณฑ์ จํานวน

ประชากร 

ปริมาณนํา้ฝน อุณหภูมิเฉลีย่ Normalized 

weights (k1) 

Weight 

(r1) 

จาํนวนประชากร 1 1/7 1/5 0.230769 0.076923 

ปริมาณนํ้าฝน 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

7 

5 

1 

5/7 

7/5 

1 

1.615385 

1.153846 

0.538462 

0.384615 

 
เม่ือพิจารณาการคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ

ดงัต่อไปน้ี  

 (1) การคาํนวณค่า  λ max  จากสมการท่ี 1 

λ max =    Σ ki / ri      สมการท่ี 1 

                   i=1 

                      n 

 

 

 

ตําบล 1 ตําบล 2 

 
ตาํบล 3 

 

เกณฑ์ย่อย เกณฑ์ย่อย 

 
เกณฑ์ย่อย 

 

จํานวนประชากร ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ อุณหภูมเิฉลี่ย 

ตําบล …n 

พืน้ทีเ่ส่ียงโรคเลปโตสไปโรซิส 
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k1 

= 

a11 a12 a13  r1 

k2 

k3 

a21 

a31 

a22 

a32 

a23 

a33 

 r2 

r3 

 
k1 

= 

1 0.14 0.2  0.08 

k2 

k3 

7 

5 

1 

0.71 

1.4 

1 

 

 

0.54 

0.38 

 
k1 

= 

0.25 k1/ r1 = 2.90 

k2 

k3 

1.75 

1.25 

k2/ r2 

k3/ r3 

= 

= 

3.02 

3.06 

 

ดงันั้นไดค่้า λ max =  (2.90+3.02+3.06)/3 

    =  2.99 

(2) คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) จากสมการท่ี … 

   CI = (λ max –n)/(n-1) 

    = (2.99-3)/(3-1) 

    = 0 

(3) หาค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม ( Random Consistency Index: RI) จากตารางดชันีความ

สอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์  

  เม่ือ n = 3 

   RI =  0.58 

(4) คาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล ( Consistency Ratio: CR) จากสมการท่ีได ้จะไดค่้า CR ดงัน้ี

   CR =  CI/RI 

    = 0/0.58 

    = 0 

 ค่า CR มีค่า 0 เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบรายคู่นั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยูใ่นเกณฑท่ี์

ยอมรับได ้
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ตารางที ่3 คาํนวณหาค่าลาํดบัความสาํคญัรวม (n=189) 

ทางเลอืก จํานวนประชากร ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ อุณหภูมิเฉลีย่ ค่านํา้หนัก 

ตาํบล 1 A1*0.08 B1*0.54 C1*0.38 ผลรวมแนวนอน 

ตาํบล 2 A2*0.08 B2*0.54 C2*0.38 ผลรวมแนวนอน 

    ตาํบล…n  A3*0.08 B3*0.54 C3*0.38 ผลรวมแนวนอน 

 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส จงัหวดับุรีรัมย ์

ลาํดบัที่ ช่ืออาํเภอ ช่ือตาํบล จาํนวนประชากร ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ อุณหภูมิเฉลีย่ ผลรวม ระดบัความเส่ียง 

1 เมือง ในเมือง 0.00008879 0.000702211 0.000527046 0.001318046 ตํ่าท่ีสุด 

2 เมือง อิสาณ 0.000799112 0.002106632 0.002635229 0.005540973 ตํ่า 

3 เมือง เสมด็ 0.000799112 0.002106632 0.002635229 0.005540973 ตํ่า 

4 เมือง บา้นบวั 0.000621532 0.003687805 0.002635229 0.006944565 สูง 

5 เมือง สะแกโพรง 0.000621532 0.003687805 0.00368932 0.007998657 สูงท่ีสุด 

6 เมือง สวายจีก 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

7 เมือง บา้นยาง 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

8 เมือง พระครู 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

9 เมือง ถลุงเหลก็ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

10 เมือง หนองตาด 0.000621532 0.002106632 0.00368932 0.006417484 สูง 

11 เมือง ลุม ปุ๊ก 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

12 เมือง สองหอ้ง 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

13 เมือง บวัทอง 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

14 เมือง ชุมเห็ด 0.000799112 0.003511053 0.002635229 0.006945394 สูง 

15 เมือง หลกัเขต 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

16 เมือง สะแกซาํ 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

17 เมือง กลนัทา 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

18 เมือง กระสงั 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

19 เมือง เมืองฝาง 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

20 คูเมือง คูเมือง 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

21 คูเมือง ปะเคียบ 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

22 คูเมือง บา้นแพ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

23 คูเมือง พรสาํราญ 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

24 คูเมือง หินเหลก็ไฟ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

25 คูเมือง ตูมใหญ่ 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

26 คูเมือง หนองขมาร 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

27 กระสงั กระสงั 0.000621532 0.003687805 0.00368932 0.007998657 สูงท่ีสุด 

28 กระสงั ลาํดวน 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

29 กระสงั สองชั้น 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

30 กระสงั สูงเนิน 0.000621532 0.002106632 0.002635229 0.005363392 ตํ่า 

31 กระสงั หนองเตง็ 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 
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ลาํดบัที่ ช่ืออาํเภอ ช่ือตาํบล ประชากร ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ อุณหภูมิเฉลีย่ ผลรวม ระดบัความเส่ียง 

32 กระสงั เมืองไผ ่ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

33 กระสงั ชุมแสง 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

34 กระสงั บา้นปรือ 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

35 กระสงั หว้ยสาํราญ 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

36 กระสงั กนัทรารมย ์ 0.000443951 0.003511053 0.002635229 0.006590233 สูง 

37 กระสงั ศรีภมู ิ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

38 นางรอง นางรอง 0.000443951 0.003687805 0.002635229 0.006766985 สูง 

39 นางรอง สะเดา 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

40 นางรอง ชุมแสง 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

41 นางรอง หนองโบสถ ์ 0.000443951 0.003511053 0.002635229 0.006590233 สูง 

42 นางรอง หนองกง 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

43 นางรอง ถนนหกั 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

44 นางรอง หนองไทร 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

45 นางรอง กา้นเหลือง 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

46 นางรอง บา้นสิงห์ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

47 นางรอง ลาํไทรโยง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

48 นางรอง ทรัพยพ์ระยา 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

49 นางรอง หนองยายพมิพ ์ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

50 นางรอง หวัถนน 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

51 นางรอง ทุ่งแสงทอง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

52 นางรอง หนองโสน 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

53 หนองก่ี หนองก่ี 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

54 หนองก่ี เยย้ปราสาท 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

55 หนองก่ี เมืองไผ ่ 0.000621532 0.002106632 0.002635229 0.005363392 ตํ่า 

56 หนองก่ี ดอนอะราง 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

57 หนองก่ี โคกสวา่ง 0.000272302 0.002106632 0.00368932 0.006068254 ปานกลาง 

58 หนองก่ี พฒันา 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

59 หนองก่ี ทุ่งกระเตน็ 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

60 หนองก่ี ท่าโพธ์ิชยั 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

61 หนองก่ี โคกสูง 0.000443951 0.002106632 0.00368932 0.006239904 ปานกลาง 

62 หนองก่ี บุกระสงั 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

63 ละหานทราย ละหานทราย 0.000272302 0.003687805 0.00368932 0.007649427 สูงท่ีสุด 

64 ละหานทราย ตาจง 0.000799112 0.003511053 0.00368932 0.007999486 สูงท่ีสุด 

65 ละหานทราย สาํโรงใหม่ 0.000621532 0.002106632 0.00368932 0.006417484 สูง 

66 ละหานทราย หนองแวง 0.000799112 0.002106632 0.002635229 0.005540973 ตํ่า 

67 ละหานทราย หนองตะครอง 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

68 ละหานทราย โคกวา่น 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

69 ประโคนชยั ประโคนชยั 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

70 ประโคนชยั แสลงโทน 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

71 ประโคนชยั บา้นไทร 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

72 ประโคนชยั ละเวี้ย 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

73 ประโคนชยั จรเขม้าก 0.000621532 0.002106632 0.00368932 0.006417484 สูง 
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74 ประโคนชยั ปังก ู 0.000621532 0.002106632 0.002635229 0.005363392 ตํ่า 

75 ประโคนชยั โคกยา่ง 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

76 ประโคนชยั โคกมา้ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

77 ประโคนชยั ไพศาล 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

78 ประโคนชยั ตะโกตาพิ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

79 ประโคนชยั เขาคอก 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

80 ประโคนชยั หนองบอน 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

81 ประโคนชยั โคกมะขาม 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

82 ประโคนชยั โคกตูม 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

83 ประโคนชยั ปะทดับุ 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

84 ประโคนชยั ส่ีเหล่ียม 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

85 บา้นกรวด บา้นกรวด 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

86 บา้นกรวด โนนเจริญ 0.000443951 0.003511053 0.00368932 0.007644325 สูงท่ีสุด 

87 บา้นกรวด หนองไมง้าม 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

88 บา้นกรวด ปราสาท 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

89 บา้นกรวด สายตะก ู 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

90 บา้นกรวด หินลาด 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

91 บา้นกรวด บึงเจริญ 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

92 บา้นกรวด จนัทบเพชร 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

93 บา้นกรวด เขาดินเหนือ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

94 พทุไธสง พทุไธสง 0.000272302 0.003511053 0.00368932 0.007472676 สูงท่ีสุด 

95 พทุไธสง มะเฟือง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

96 พทุไธสง บา้นจาน 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

97 พทุไธสง บา้นเป้า 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

98 พทุไธสง บา้นแวง 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

99 พทุไธสง บา้นยาง 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

100 พทุไธสง หายโศก 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

101 ลาํปลายมาศ ลาํปลายมาศ 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

102 ลาํปลายมาศ หนองคู 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

103 ลาํปลายมาศ แสลงพนั 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

104 ลาํปลายมาศ ทะเมนชยั 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

105 ลาํปลายมาศ ตลาดโพธ์ิ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

106 ลาํปลายมาศ หนองกระทิง 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

107 ลาํปลายมาศ โคกกลาง 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

108 ลาํปลายมาศ โคกสะอาด 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

109 ลาํปลายมาศ เมืองแฝก 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

110 ลาํปลายมาศ บา้นยาง 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

111 ลาํปลายมาศ ผไทรินทร์ 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

112 ลาํปลายมาศ โคกล่าม 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

113 ลาํปลายมาศ หินโคน 0.000443951 0.003511053 0.002635229 0.006590233 สูง 

114 ลาํปลายมาศ หนองบวัโคก 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

115 ลาํปลายมาศ บุโพธ์ิ 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 
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116 ลาํปลายมาศ หนองโดน 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

117 สตึก สตึก 0.000621532 0.003511053 0.00368932 0.007821905 สูงท่ีสุด 

118 สตึก นิคม 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

119 สตึก ทุ่งวงั 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

120 สตึก เมืองแก 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

121 สตึก หนองใหญ่ 0.000621532 0.003511053 0.002635229 0.006767814 สูง 

122 สตึก ร่อนทอง 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

123 สตึก ดอนมนต ์ 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

124 สตึก ชุมแสง 0.000621532 0.002106632 0.001581137 0.004309301 ตํ่า 

125 สตึก ท่าม่วง 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

126 สตึก สะแก 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

127 สตึก สนามชยั 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

128 สตึก กระสงั 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

129 ปะคาํ ปะคาํ 0.000443951 0.003687805 0.001581137 0.005712893 ปานกลาง 

130 ปะคาํ ไทยเจริญ 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

131 ปะคาํ หนองบวั 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

132 ปะคาํ โคกมะม่วง 0.000799112 0.003511053 0.002635229 0.006945394 สูง 

133 ปะคาํ หูทาํนบ 0.000621532 0.003687805 0.002635229 0.006944565 สูง 

134 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

135 นาโพธ์ิ บา้นคู 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

136 นาโพธ์ิ บา้นดู่ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

137 นาโพธ์ิ ดอนกอก 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

138 นาโพธ์ิ ศรีสวา่ง 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

139 หนองหงส์ สระแกว้ 0.000272302 0.003687805 0.001581137 0.005541244 ตํ่า 

140 หนองหงส์ หว้ยหิน 0.000621532 0.003687805 0.001581137 0.005890474 ปานกลาง 

141 หนองหงส์ ไทยสามคัคี 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

142 หนองหงส์ หนองชยัศรี 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

143 หนองหงส์ เสาเดียว 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

144 หนองหงส์ เมืองฝ้าย 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

145 หนองหงส์ สระทอง 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

146 พลบัพลาชยั จนัดุม 0.000621532 0.003687805 0.001581137 0.005890474 ปานกลาง 

147 พลบัพลาชยั โคกขม้ิน 0.000621532 0.003511053 0.001581137 0.005713722 ปานกลาง 

148 พลบัพลาชยั ป่าชนั 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

149 พลบัพลาชยั สะเดา 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

150 พลบัพลาชยั สาํโรง 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

151 หว้ยราช หว้ยราช 0.000272302 0.003687805 0.002635229 0.006595336 สูง 

152 หว้ยราช สามแวง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

153 หว้ยราช ตาเสา 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

154 หว้ยราช ตะโก 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

155 หว้ยราช สนวน 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

156 หว้ยราช โคกเหลก็ 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

157 หว้ยราช เมืองโพธ์ิ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 
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158 หว้ยราช หว้ยราชา 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

159 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 0.000272302 0.003687805 0.001581137 0.005541244 ตํ่า 

160 โนนสุวรรณ ทุ่งจงัหนั 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

161 โนนสุวรรณ โกรกแกว้ 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

162 โนนสุวรรณ ดงอีจาน 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

163 ชาํนิ ชาํนิ 0.000272302 0.003687805 0.002635229 0.006595336 สง 

164 ชาํนิ หนองปล่อง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

165 ชาํนิ เมืองยาง 0.000443951 0.003687805 0.001581137 0.005712893 ปานกลาง 

166 ชาํนิ ช่อผกา 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

167 ชาํนิ ละลวด 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

168 ชาํนิ โคกสนวน 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

169 บา้นใหม่ไชยพจน์ หนองแวง 0.000272302 0.003511053 0.002635229 0.006418584 สูง 

170 บา้นใหม่ไชยพจน์ ทองหลาง 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

171 บา้นใหม่ไชยพจน์ แดงใหญ่ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

172 บา้นใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตง 0.000272302 0.003511053 0.001581137 0.005364492 ตํ่า 

173 บา้นใหม่ไชยพจน์ หนองเยอืง 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

174 โนนดินแดง โนนดินแดง 0.000272302 0.003687805 0.001581137 0.005541244 ตํ่า 

175 โนนดินแดง สม้ ป่อย 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

176 โนนดินแดง ลาํนางรอง 0.000621532 0.002106632 0.002635229 0.005363392 ตํ่า 

177 บา้นด่าน บา้นด่าน 0.000621532 0.002106632 0.002635229 0.005363392 ตํ่า 

178 บา้นด่าน ปราสาท 0.000443951 0.003511053 0.002635229 0.006590233 สูง 

179 บา้นด่าน วงัเหนือ 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

180 บา้นด่าน โนนขวาง 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

181 แคนดง แคนดง 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

182 แคนดง ดงพลอง 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

183 แคนดง สระบวั 0.000272302 0.002106632 0.001581137 0.003960071 ตํ่าท่ีสุด 

184 แคนดง หวัฝาย 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 

185 เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข 0.000443951 0.003511053 0.001581137 0.005536142 ตํ่า 

186 เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก 0.000443951 0.002106632 0.002635229 0.005185812 ตํ่า 

187 เฉลิมพระเกียรติ อีสานเขต 0.000272302 0.002106632 0.002635229 0.005014163 ตํ่า 

188 เฉลิมพระเกียรติ ถาวร 0.000443951 0.003511053 0.002635229 0.006590233 สูง 

189 เฉลิมพระเกียรติ ยายแยม้วฒันา 0.000443951 0.002106632 0.001581137 0.00413172 ตํ่าท่ีสุด 
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จากผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยการหา

ค่านํ้าหนกัดว้ยเทคนิคกระบวนการลาํดบั ขั้นเชิงวเิคราะห์ ร่วมกบั ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  พบวา่ 

จากจาํนวนทั้งหมด 189 ตาํบล ของจงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งระดบัความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั คือ (1) ระดบั

ความเส่ียงสูงท่ีสุด (ค่า Sum = 0.006946 – 0.007999)  (2) ระดบัความเส่ียงสูง (ค่า Sum = 0.006069 – 

0.006945) (3) ระดบัความเส่ียงปานกลาง (ค่า Sum = 0.005542 - 0.006068) (4) ระดบัความเส่ียงตํ่า (ค่า Sum 

= 0.004310 – 0.005541) (5) ระดบัความเส่ียงตํ่า ท่ีสุด (ค่า Sum = 0.001318 – 0.004309) มีพื้นท่ีเส่ียงต่อการ

เกิดโรคเลปโตสไปโรซิสในระดบัเส่ียงสูง ท่ีสุด 7 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 4 ระดบัสูง 31 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ

16 ระดบัปานกลาง 18 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 9 ระดบัตํ่า 73 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ  39 และระดบัตํ่าท่ีสุด 31 

ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 32 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นขอ้มูลจากปี พ.ศ.

2549 – 2553 ดงันั้นจึงมีการทดสอบความสอดคลอ้งและความถูกตอ้งของแผนท่ี ผูศึ้กษาจึงไดน้าํขอ้มูล

จาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ. 2553 มาเพื่อเปรียบเทียบ โดยแบ่งระดบัความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัสูงท่ีสุด คือ มีจาํนวนผูป่้วยในตาํบล ตั้งแต่ 16-28 ราย ระดบัสูง คือ มีจาํนวนผูป่้วยในตาํบล 9-15 

ราย ระดบัปานกลาง คือ มีจาํนวนผูป่้วยในตาํบล 5-8 ราย ระดบัตํ่า คือ มีจาํนวนผูป่้วยในตาํบล 2-4 ราย 

ระดบัตํ่าท่ีสุด คือ มีจาํนวนผูป่้วยในตาํบล 0-1 ราย มีพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสในระดบัเส่ียง

สูงท่ีสุด 4 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 2 ระดบัสูง 23 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ12 ระดบัปานกลาง 41 ตาํบล คิดเป็นร้อย

ละ 22 ระดบัตํ่า 65 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 35 และระดบัตํ่าท่ีสุด 55 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 29 
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                 แผนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส                      แผนท่ีจาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิสจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2553  

รูปที ่2 เปรียบเทียบแผนท่ีเส่ียงโรคเลปโตสไปโรซิสท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย AHP และจาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ. 2553 
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อภปิรายผล 

การเปรียบเทียบกบัแผนท่ีจาํนวนผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรซิส  พบวา่ สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีความ

เส่ียงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ระดบัสูง -สูงท่ีสุด ความเส่ียงระดบัปานกลาง และระดบัความเส่ียงตํ่า -

ตํ่า อาจมีความคลาดเคล่ือน เน่ืองมาจากขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย หรือ อุณหภูมิ

เฉล่ีย พร้อมกบัขอ้มูลของปัจจยัท่ีไม่ครอบคลุม ซ่ึงในการศึกษาสามารถเพิ่มปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ 

เช่น แหล่งนํ้าผวิดิน ความเป็นกรดด่างของดิน การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน เป็นตน้ และยงัสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชก้บัโรคอ่ืน ๆ  อาทิ โรคไขห้วดันก โรคมาลาเรีย หรือการศึกษาดา้นสุขภาพได ้
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Problems and Impacts on HACCP Implementation of Food Industry 
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Abstract 
This survey research aimed to investigate the problems of HACCP 

implementation and its impacts for 90 food companies in Thailand  
Results showed that problem level of  HACCP implementation differed for 

different sizes of company. During the preparation stage. The most important 
problems for small plants and medium size plants were personnel and training, i.e., 
lack of experienced personnel and lack of  personnel with knowledge of the HACCP 
system while the large factories had the most important problem in working time 
management, preparing the plant structure and production area. During the 
implementation stag. The most important problem for small plants establishing a 
HACCP team. Medium size and large factories had problems with understanding the 
HACCP  

The impact of the HACCP system implemented for 1 year the food safety of the 
product by the number of physical , chemical , microbiological was  subject to change 

 
Key Word (s)   HACCP, survey, food industry 
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�������& 2 �-.%�ก�	�&��,�	)// HACCP 3�"&'����	)%����ก�	�,�#� �ก�	#"�����	)// HACCP  

�
�(�ก��% 

��� $����� 

���! .�����)���*����

����"��ก�� 
�!���ก��!�����"

���� HACCP 	"�!,-�&� �� ������ ��� ����& 

��1�*	�� 

 

����ก�	��ก�����	;��	)// 

HACCP 3 ���ก$�� 1 

����ก�	�&��&'��
���� HACCP   2.97 ���ก$�� 2 

����ก�	�&��,���� HACCP �$)
�,�8��2 /&�  2.55 ���ก$�� 4 

����ก�	�����/	)// HACCP 2.85 ���ก$�� 3 

"���#$4ก 

����ก�	��ก�����	;��	)// 

HACCP 3.35 ���ก$�� 2 

����ก�	�&��&'��
���� HACCP   3.7 ��ก 1 

����ก�	�&��,���� HACCP �$)
�,�8��2 /&�  2.99 ���ก$�� 4 

����ก�	�����/	)// HACCP 3.25 ���ก$�� 3 

  

"���ก$�� 

  

  

����ก�	��ก�����	;��	)// 

HACCP 2.57 ���ก$�� 1 

����ก�	�&��&'��
���� HACCP   1.7 ��� 4 

����ก�	�&��,���� HACCP �$)
�,�8��2 /&�  1.97 ��� 3 

����ก�	�����/	)// HACCP 2.4 ��� 2 

"���3%.� 
 

����ก�	��ก�����	;��	)// 

HACCP 1.9 ��� 1 

����ก�	�&��&'��
���� HACCP   1.2 ����
��!� 4 

����ก�	�&��,���� HACCP �$)
�,�8��2 /&�  1.25 ����
��!� 3 

����ก�	�����/	)// HACCP 1.55 ��� 2 
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�-.%�ก�	�,�#� �ก�	#"�����	)// HACCP "���	�����!���%ก		���%�	  

- 3�"&'����ก�	#�	
�����*	���#"�����	)// HACCP ����	(�	!��-.%�8�������1�*	���

�-.%�3�����/!�$�ก	�$)ก�	56ก�/	�����!� �$)#�+���,���ก���"����	�����
������ก����ก&� ��
�	����"���#$4ก �$)�	����"���ก$���
�-.%�3�����/!�$�ก	�$)ก�	56ก�/	�����!� F�������$���
���ก�	��ก��"�� �	!�� (2547) �
��	!�8����� �	����"���#$4ก "���ก$�� �$)"���3%.� ����3%.�
�	)�/�-.%�����/!�$�ก	  

- 3�"&'����	)%����ก�	�,�#� �ก�	#"�����	)// HACCP����	(�	!��-.%�8������	����
�!���%ก		���%�	����3%.��
�-.%�3�����ก�	��ก�����	;��	)// HACCP ����!� �$)#�+���,���ก
���"����	�����
������ก����ก&� ���	����"���#$4ก����3%.� �
�-.%�3�����ก�	�&��&'��
���� 

HACCP ����!� #�+�����ก�	����"���#$4ก����3%.��
�,����/!�$�ก	3�����ก	��� ����,�3%�ก�	�&��&'�
�
����8���	�/�$!��$)�����,�%����
��$)����	&/� ���/%$����� �$)"��/!�$�ก	�
��
����	������
#�
����.3�	)// HACCP �����	�
���#�
����.#"��8�3%��������#%$+�#*+��3%�#ก �����#"��3���ก"�'��$)
����	(�,�#� �	)//���	;��8������(�ก���� �	����"���ก$���$)�	����"���3%.�����3%.��

�-.%�3�����ก�	��ก�����	;��	)// HACCP ����!� #�+�����ก�
/!�$�ก	%$�ก%$��$)#�?��,����
��ก F����,�3%�ก�	#��*	�"����$�$)���	;������: #�?�8�8���ก �$)#�+�����ก�	 ��7�����ก����,�3%�
ก�	��ก�����	;��#�?�8�8���ก �&��&'� �
���� HACCP ��	�,�ก�	56ก�/	��ก�*�&ก����������#�+���
�$)���,�#��� �&'��
'ก�	56ก�/	��������#�+����)���3%�*�&ก������#%4������,��&.�$)#* ������#"��3�
3�	)// HACCP ��ก"�'��$)����	(�2 /&� ���8������(�ก������ก ��"�'� 

 F�����ก�-.%��&�ก$����)*/��� �-.%�ก�	�,�#� �ก�	#"�����	)// HACCP "���	�����!���%ก		�
��%�	 �&'�&���#�?��-.%����,��&.ก4�+� ����/!�$�ก	�$)ก�	56ก�/	� 	���&'�3�#	+�������	������#"��3�
3����	;��	)// HACCP #�+�����ก	)// HACCP #�?�	)//�
��	�����!���%ก		���%�	������
�	����/ก	)/��ก�	�$ �"�����������#�+��� �&��&'�����,�#�?������
�
�����
��
����	��%$����� �$)�

ก�	56ก�/	�*�&ก����!ก	)�&/�����
�	)� �E 1�* ����)����	(	&ก��	)//3%�����������

�	)� �E 1�* �&��&'��,�%	&/�	�����!���%ก		���%�	�
��)�,�#� �ก�	#"�����	)// HACCP �&'� 	���&'�
�	�����
�����ก�		&/	��	)// HACCP �$���&'� 	&;/�$��	�&�3%��
ก�	��&/��!���������/�	)��73�
ก�	3%����#�
����.#"��8�3%�����	���$)56ก�/	��ก�����	)ก�/ก�	�!���%ก		���%�	�������#�+������8� 
#*+��#�?�ก�	���#�	 �3%�����	)ก�/ก�	�!���%ก		���%�	�
�#%$+�����
ก�	�,�	)// HACCP 8��2 /&� 3��
�����*	�%$�  �$)�,�%	&/����	)ก�/ก�	�
�8��	&/ก�		&/	��	)//�$��ก4��	�
ก�	��&/��!�3�����ก�	
�/	��������#�+��� �&��)���#* ���&ก1�*"���!���%ก		���%�	"���ก$���$)"������ 3%�����	(
�&��,�	)// HACCP 8���,�#	4��$)8��	&/ก�	��	&/3�	)�&/��ก$ �$)#* ��"
���������	(3�ก�	
�"��"&�����ก�	�$�� �,�%	&/ก�	�����ก� ����8��	)#������: 8����ก"�'� 
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2. ��ก��	
	������������������ก����������������กก�������

 HACCP ���� 
��  
 

�������& 3 �$ก	)�/�
��
����	�����!���%ก		���%�	�$%$&�ก�	�,�	)// HACCP ���	)!ก��3��3�
ก	)/��ก�	�$ �  

��������0�+ (-����������- �
���� (����-�) 

���%�3!,-�&������������0�+ (-����������- 

0�+��% S M L 

1. �	 ��7ก�	�����ก�&'����#	 ��3��	)//���	;�� HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

13 (14) 11 (17) 2 (13) 0 (0) 

15.15 15.64 12.50 0 

8��#* �� 17 (19) 15 (23) 0 (0) 2 (22) 

&�8���	�/����&� 60 (67) 40 (60) 13 (87) 7 (78) 

2. ก,�$&�ก�	�$ �ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

10 (11) 7 (11) 3 (20) 0 (0) 

12.80 14.29 9.33 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

8��#�$
����$� 80 (89) 59 (89) 12 (80) 9 (100) 

3. ��������!� 

3.1 ����!������&�(!� /ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

17 (19) 14 (21) 3 (20) 0 (0) 

7.59 7.93 6.00 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

4 (4) 2 (3) 1 (7) 1 (11) 

5.13 5.00 10.00 0.50 

8��#�$
����$� 69 (77) 50 (76) 11 (73) 8 (89) 
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�������& 3 (�"�) 

��������0�+ (-����������- �
���� (����-�) 

���%�3!,-�&������������0�+ (-����������- 

0�+��% S M L 

3.2 ����!��
�#ก ���ก�	���� ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

33 (37) 27 (41) 5 (33) 1 (11) 

8.91 8.78 11.00 2.00 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

3 (3) 2 (3) 1 (7) 0 (0) 

6.67 5.00 10.00 0 

8��#�$
����$� 54 (60) 37 (56) 9 (60) 8 (89) 

3.3 ����!�	��3�ก�	�,�#� �������	)// HACCP ��	���&'�����!�ก�	�$ ��$)����!�3�ก�	
�,�#� �ก�	���	)// HACCP ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

42 (47) 33 (50) 6 (40) 3 (33) 

12.05 12.27 15.00 3.67 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (11) 

0.5 0 0 0.5 

8��#�$
����$� 47 (52) 33 (50) 9 (60) 5 (56) 

4. ���������$��1&����$ �1&7=���������!$�
�� �� #��
 ก�1�* ��ก�,���� case %	+��	 ��7� �����
� 
�
ก�	 reject/reprocess #�+�����ก��#%�!�!$ ��	
�/#��
/ก�1�* ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

52 (58) 40 (61) 10 (67) 2 (22) 

25.45 27.09 15.00 4.50 

8��#�$
����$� 38 (42) 26 (39) 5 (33) 7 (78) 
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�������& 3 (�"�) 

��������0�+ (-����������- �
���� (����-�) 

���%�3!,-�&������������0�+ (-����������- 

0�+��% S M L 

5. �	 ��7ก�	3���&�(!� / ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

6 (7) 5 (7) 1 (7) 0 (0) 

7.83 7.40 10.00 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

10 (11) 7 (11) 1 (7) 2 (22) 

4.60 5.57 5.00 1.00 

8��#�$
����$� 74 (82) 54 (82) 13 (86) 7 (78) 

6. �	 ��7� �����
��$ �8�� ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

15 (17) 12 (18) 1 (7) 2 (22) 

18.34 20.18 30.00 1.50 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

4 (4) 4 (6) 0 (0) 0 (0) 

2.00 2.00 0 0 

8��#�$
����$� 71 (79) 50 (76) 14 (93) 7 (78) 

7. ก�	�&��,�%��� (��"�) ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

7.1 3��	)#�� 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

13 (16) 9 (15) 3 (21) 1 (11) 

12.08 11.11 15.00 7.33 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

8��#�$
����$� 69 (84) 50 (85) 11 (79) 8 (89) 
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�������& 3 (�"�) 

��������0�+ (-����������- �
���� (����-�) 

���%�3!,-�&������������0�+ (-����������- 

0�+��% S M L 

7.2 �����	)#�� 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

8 (16) 5 (16) 2 (22) 1 (12) 

23.38 18.40 70.00 12.5 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

8��#�$
����$� 41 (84) 27 (84) 7 (78) 7 (88) 

8. ")�
�*/3�ก�	�$ � ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

8.1 ")�&��8�/�',�#�
 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

38 (42) 26 (39) 7 (47) 4 (44) 

9.74 9.50 13.30 4.50 

8��#�$
����$� 52 (58) 40 (61) 8 (53) 5 (56) 

8.2 ")* � 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

26 (29) 17 (26) 5 (33) 4 (44) 

8.31 9.12 9.00 4.00 

8��#�$
����$� 64 (71) 49 (74) 10 (67) 5 (56) 
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�������& 3 (�"�) 

��������0�+ (-����������- �
���� (����-�) 

���%�3!,-�&������������0�+ (-����������- 

0�+��% S M L 

9. "��	���#	
���ก$�ก��� ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 0 0 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

60 (67) 42 (64) 12 (80) 6 (33) 

28.36 30.57 20.17 29.25 

8��#�$
����$� 30 (33) 24 (36) 3 (20) 3 (67) 

10. �$ก,�8	����< ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 

#* ��"�'� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

12 (13) 11 (17) 1 (7) 0 (0) 

8.92 8.82 10.00 0 

$�$� 

	)/!#��	�#F4���1111111 

7 (8) 7 (10) 0 (0) 0 (0) 

6.14 6.14 0 0 

8��#�$
����$� 71 (79) 48 (73) 14 (93) 9 (100) 

  

2) ���$ก�	� �&�)#%4�8������$ก	)�/ ����3%.�8��#�$
����$� ���3����������$��1&���
�$ �1&7=���������!$�
�� �� #��
 ก�1�* ��ก�,���� case %	+��	 ��7� �����
� �
ก�	 reject/reprocess 
#�+�����ก��#%�!�!$ ��	
�/#��
/ก�1�* ก����$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP ����3%.�$�$� F���
����$���ก&/ก�	��ก�� �&��*	 (2544) ��ก�	��ก��#*+���,�#��	)// HACCP ��3��3��	����
�!���%ก		���*��#��8	��"���#$4ก �$����$���,�	)// HACCP ���2 /&� 3�� #�+��#�	
/#�
/"����$
�����!$�
�� ��#*+���	����/�	)� �E 1�*"��	)// �&'�ก����$)%$&�ก�	�,�	)// HACCP ��3�� */��� 
�,�����!$ ��	
��&'�%��3�"��/		�!��	���)�
���$�$� �,�%	&/�,�����/��
#	
ก$!����$ P�	���&'��

�������$�$� ��#9*�)#�+'� E.coli F����)8��*/3��$ �1&7=����
ก#$ �$)8��*/�!$ ��	
��
��,�3%�#ก �
�	� �$)ก�	��ก��"�� �&ก	*&�E!� (2548) �	!�����$ก	)�/ก����	)!ก��3��	)// HACCP 3��< 2544 

�$)%$&�ก�	�	)!ก��3��	)// HACCP 3��< 2545 2546 �$) 2547 ����!71�*��������!$�
�� ���$)
�!71�*����ก�1�*3�ก�	�$ ��)�������#+�ก�"4� */����,�3%��	 ��7�!$ ��	
��&'�%��$�$������

�&�,��&.����( �  �	 ��7 �,�����/��
#	
3�ก$!����$ P�	�� $�$������
�&�,��&. �$)*/#�+'� E. coli 
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$�$������
�&�,��&.����( �  �$)��กก�	��ก���$ก	)�/����!71�*������ก�1�* */����
�$�,�3%�
ก�	��#�QR��"���$%)$�$������
�&�,��&.����( �   

�����������	�����!���%ก		���%�	����	(�,�	)// HACCP �
'��3��3�ก�	3%������&��3�
3����������$��1&�ก����/	 �1� 	)// HACCP ���#�?�	)//�
����$��&��	�����!$�
�� ���$)
ก�1�*"����%�	8��  

 

ก����ก��%���ก�4 

 ���� �&�
'�,�#� ����1�3����	�ก�	#* ���	)� �E 1�*ก�	�$ �� ������%�	�!71�*���ก�	
�&�ก�	�F��!���� "���(�/&���%�	 

 

��)���ก�% 
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ผลของความดนัย่อยแก๊สไนโตรเจนที่มีผลต่ออตัราการกดักร่อนในน ้าสับปะรด ของฟิล์มบาง
โครเมยีมไนไตรด์ ทีเ่คลอืบโดยวธิีดซีีรีแอคทฟีแมกนีตรอน สปัตเตอริง  

 

Influence of N2 partial pressure on corrosion properties in pineapple juice of 

CrN thin film deposited by DC reactive magnetron sputtering 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์บนแผ่นซิลิกอน ดว้ยวิธีรีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอน
สปัตเตอริง เพ่ือศึกษาผลของอตัราส่วนความดนัยอ่ยแก๊สไนโตรเจนท่ีมีต่ออตัราการเคลือบ โครงสร้างของ
ฟิลม์และอตัราการกดักร่อนในน ้าสับปะรด เพ่ือน าไปประยุกต์ใชเ้คลือบผิวใบมีดอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋องเพ่ือยืดอายุการใชง้านของใบมีด อตัราส่วนของความดนัแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวม ท่ีใช้
ศึกษาคือ 10%, 20%, 30% และ 40% โดยควบคุมความหนาของฟิลม์ท่ีเท่ากนั คือ 2.0 µm จากการวิเคราะห์
โครงสร้างดว้ยเคร่ือง X-ray Diffractometer (XRD) พบว่าฟิลม์บางแสดงระนาบท่ีโดดเด่น (Preferred 
Orientation) คือ ระนาบ (111) และ (200)  ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์ไนโตรเจน 10%, 20%,30% และ 
40% มีค่า d ของ CrN  (200) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.0577-2.4141 Å และค่าความเป็นผลึกอยู่ในช่วงระหว่าง 
2.1731-4.8282 Å และจากการพิจารณาการกดักร่อนของฟิลม์ในน ้ าสับปะรด พบว่าฟิลม์บางมีค่า Ecorr 
ในช่วง -0.2 ถึง –00.6 โวลต ์โดยฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์มีอตัราส่วนความดนัแก๊สไนโตรเจนต่อ
ความดนัรวมท่ี 30% สามารถทนต่อการกดักร่อนไดดี้ท่ีสุด 
  

ค าส าคัญ : ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด,์ รีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง, การกดักร่อน 
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Abstract 

 In this paper, Chromium nitride thin films were deposited on silicon wafer 

substrates by DC reactive magnetron sputtering technique to study the result of 

nitrogen partial pressure to total pressure in deposition process on deposition rate, the 

crystal structure and the rate of corrosion in pineapple juice which was applied as 

coating on the blade used for cutting pineapple to extend life of blade. The ratio of 

nitrogen per total pressure is 10%, 20%, 30% and 40%.The controlled the thickness of 

film is 2.0 µm. The XRD results showed that the (111) and (200) preferred 

orientation. The d-spacing and lattice parameter of chromium nitride at the ratio of 

nitrogen per total pressure 10%-40% range between 1.0577-2.4141 Å and 2.1731-

4.8282 Å respectively. Consideration of corrosion of the thin film has the Ecorr from  

-0.2 to -0.06 volts. Chromium nitride at the ratio of nitrogen per total pressure 30% 

has the best corrosion resistance. 

 

Key Words: CrN thin film, DC reactive magnetron sputtering, Corrosion 

 

บทน า 

   อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เป็น

อยา่งมากและปัจจุบนัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้น ยงัมีปัญหาการเส่ือมคุณภาพเร็วเกินจน

ไม่สามารถใชง้านไดอี้กของอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรม

ดา้นการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร ซ่ึงมีปัญหาการผุกร่อนของอุปกรณ์ จึงไดมี้การน าเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงผิวโลหะดว้ยสารเคลือบ เพ่ือยืดอายุการใชง้านของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ฟิลม์

บางโครเมียมไนไตรด์เป็นฟิลม์บางอีกชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมการ

เคลือบเช่นกนั เน่ืองจากมีสมบติัทางกายภาพดีเยี่ยมหลายประการ เช่น มีความแข็งสูง มีการยึดเกาะท่ีดี 

และทนการกดักร่อน การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์สามารถท าไดห้ลายวิธีแต่ท่ีนิยมใช้กนัใน

ภาคอุตสาหกรรมคือ การเคลือบดว้ยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง (reactive DC magnetron 

sputtering) เน่ืองจากการเตรียมดว้ยวิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริง สามารถควบคุมสัดส่วนขององคป์ระกอบฟิลม์

ไดง่้ายโดยการควบคุมเง่ือนไขตวัแปรต่างๆในการเคลือบ เช่น ความดนัพ้ืน ความดนัรวมขณะเคลือบ 

ความดนัยอ่ยแก๊สไนโตรเจน ก าลงัไฟฟ้าของเป้าสารเคลือบ ระยะห่างของเป้าสารเคลือบกบัวสัดุรองรับซ่ึง

เง่ือนไขของการเคลือบเหล่าน้ีมีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบติัของฟิลม์ [1] 
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งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์มีดงัต่อไปน้ี คือ กรรณิการ์ 

วรรณทวี และคณะ[2] ไดศึ้กษาฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดบ์นแผ่นซิลิกอนดว้ยวิธีรีแอคทีฟดีซีสปัตเตอริง 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิลม์ท่ีเคลือบไดด้ว้ยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์

ท่ีมุม 37.5º, 63.6º  และ 76.2º ซ่ึงตรงกบัโครเมียมไนไตรดท่ี์ระนาบ (111), (220) และ (311) เม่ือความดนั

ยอ่ยแก๊สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน มีผลใหฟิ้ลม์มีความเป็นผลึกสูงข้ึน โดยระนาบ (111) มีความเป็นผลึกสูงท่ีสุด 

ขนาดผลึกของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดมี์ค่าในช่วง 30 nm ถึง 36 nm ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.พรวสา วงศ์

ปัญญา และคณะ[3] ได้ศึกษาความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 โดยวิธีการ

กระบวนการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ โดย เหล็กกล้าถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมไนไตรด์และ

ไทเทเนียมไนไตรดท่ี์มีความหนา 914 นาโนเมตรและ 1,200 นาโนเมตรตามล าดบั โดยช้ินงานก่อนเคลือบ

นั้นไดผ้า่นการเตรียมผิวท่ีความหยาบต่างกนั แลว้ศึกษาความตา้นทานการกดักร่อนของช้ินงานดว้ยวิธีทาง

ไฟฟ้าเคมี ในสารละลายโซเดียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 3.5 โดยน ้าหนกั ท่ีมีค่าพี เอชเท่ากบั 2, 7 และ 

10 พบว่าช้ินงานท่ีถูกเคลือบผิวดว้ยโครเมียมไนไตรด์และไทเทเนียมไนไตรด์มีความตา้นทานการกดั

กร่อนท่ีใกลเ้คียงกนัและดีกว่าช้ินงานเหล็กกลา้ท่ีไม่ถูกเคลือบท่ีทุกค่าพีเอช โดยเม่ือความหยาบของ

ช้ินงานลดลงส่งผลใหช้ิ้นงานมีความตา้นทานการกดักร่อนดีข้ึน จกัรพนัธ์ ถาวรธิรา และคณะ[4] ไดศึ้กษา

ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดโ์ดยท าการเคลือบลงบนใบมีดตดัควา้นไสส้บัปะรด โดยเปรียบเทียบอายุการใช้

งานของช้ินงานท่ีเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดแ์ละไม่เคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์และไดน้ า

ช้ินงานไปตดัสับปะรดจริง พบว่า ช้ินงานท่ีเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์ส าหรับใบมีดสั้น นั้นมีอายุ

การใชง้านนานกว่าช้ินงานท่ีไม่ไดเ้คลือบสูงสุด 9 เท่า และส าหรับใบมีดยาว 6 เท่า แสดงให้เห็นว่าการ

เคลือบใบมีดดว้ยฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดส์ามารถช่วยยืดอายกุารใชง้านใบมีดตดัสบัปะรดได ้

จากงานวิจยัขา้งตน้ท่ีไดศึ้กษาพบว่าฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดมี์สมบติัสามารถทนการกดักร่อน
ไดดี้และสามารถน าไปเคลือบเพ่ือยืดอายุการใชง้านของใบมีดตดัสับปะรดได ้แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มี
งานวิจยัท่ีศึกษาอตัราการกดักร่อนของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์ในน ้ าสับปะรด ซ่ึงตวัแปรดงักล่าวมี
ความส าคญัในการน ามาเป็นขอ้มูล เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมส าหรับการเตรียมฟิลม์บางโครเมียมไน
ไตรด์ประยุกต์เคลือบบนใบมีดตดัสับปะรด ให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมากข้ึน ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึง
มุ่งเนน้ศึกษาผลของอตัราส่วนความดนัแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ีส่งผลต่ออตัราการกดักร่อนของ
ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดใ์นกรดสบัปะรด เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการเตรียมฟิลม์บางโครเมียมไน
ไตรดส์ าหรับการประยกุตเ์คลือบใบมีดตดัสบัปะรดต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 ศึกษาผลของอตัราส่วนความดนัแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ีส่งผลต่ออตัราการกดักร่อน

ของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ในกรดสับปะรด เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการเตรียมฟิล์มบาง

โครเมียมไนไตรดส์ าหรับการประยกุตเ์คลือบใบมีดตดัสบัปะรดต่อไป 

 

วธิีการวจิยั 

ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดเ์ตรียมลงบนแผ่นรองรับซิลิกอนเวเฟอร์ ดว้ยวิธี รีแอคทีฟดีซีแมกนีต

รอนสปัตเตอริง จากเป้าโลหะโครเมียม (ความบริสุทธ์ิ 99.9%)  โดยมีเง่ือนไขการปรับอตัราส่วนความดนั

ยอ่ยแก๊สไนโตรเจน (N2) ต่อความดนัรวม (N2+Ar) ท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% ตามล าดบั โดยขั้นตอน

แรกน าแผ่นซิลิกอนไปท าความสะอาดในสารละลายกรดซันฟิวริก (H2SO4) ท่ีถูกเจือจางดว้ยไฮโดเจน

เปอร์ออกไซด ์(H2O2) ในอตัราส่วน 5:1 จากนัน่จึงลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าปราศจากไอออน (DI-Water) 

แลว้ท าการแช่ดว้ยสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) กบัน ้า (H2O) ในอตัราส่วน 1:10 เพ่ือท าการก าจดั 

SiO2 ท่ีผิวของแผน่ซิลิกอน แลว้ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าปราศจากไอออน (DI-Water) อีกคร้ัง เพ่ือก าจดั

สารละลายกรดออก หลงัจากนั้นน าแผ่นซิลิกอนท่ีท าความสะอาดแลว้วางบนแท่นรองรับช้ินงานใน

ภาชนะสุญญากาศ และลดความดนัในภาชนะสุญญากาศใหไ้ดค้วามดนัพ้ืน 6.0x10-3 mbar ในการเคลือบ

ฟิล์มบางทุกเง่ือนไขก าหนดความดันรวม 4.0x10-3 mbar โดยก่อนการเคลือบฟิล์มทุกคร้ังไดท้ าการ

สปัตเตอริงท าความสะอาดผิวหนา้เป้า (Cr) ดว้ยแก๊สอาร์กอนท่ีก าลงัไฟฟ้า 100 วตัต์ เป็นเวลา 5 นาที 

หลงัจากนั้นใหค้วามร้อนกบัแผน่ซิลิกอนท่ีอุณหภูมิ 320 ºC เป็นเวลา  30 นาที แลว้ท าการเคลือบโครเมียม

ลงบนแผ่นซิลิกอนท่ีก าลงัไฟฟ้าเท่ากบั 150 W เป็นเวลา 5 นาที เพ่ือเพ่ิมสภาพการยึดติดกบัแผ่นรองรับ 

จากนั้นจึงเคลือบโครเมียมไนไตรดต์ามอตัราส่วนขา้งตน้ท่ีก าลงัไฟฟ้า 300 W เป็นเวลา 30 นาที น าฟิลม์ท่ี

ไดไ้ปวิเคราะห์เพ่ือหาค่า deposition rate จากความหนาของฟิลม์ ดว้ยเคร่ือง SEM (Scanning Electron 

Microscope) จากนัน่จึงท าการเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดอี์กคร้ังโดยควบคุมความหนาของฟิลม์ท่ี

เท่ากนั เท่ากบั 2.0 µm แลว้น าช้ินงานท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเคร่ือง X-ray Diffractometer 

(XRD) และทดสอบการกดักร่อนดว้ยเคร่ืองโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat) ในน ้าสบัปะรด 100 % 
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ผลการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ภาพตดัขวางของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์อตัราส่วนยอ่ยแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ี 

10% , 20% , 30% และ 40% 

รูปท่ี  1 แสดงภาพตดัขวางของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์อตัราส่วนย่อยแก๊สไนโตรเจนต่อ

ความดนัรวมท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% โดยวดัไดจ้ากเคร่ือง SEM (Scanning Electron Microscope) 

พบว่าท่ีฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดมี์ความหนาเฉล่ียท่ี 2.089 µm, 1.741 µm, 1.185 µm และ 0.889 µm 

ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เม่ืออตัราส่วนปริมาณแก๊สไนโตรเจนต่อปริมาณแก๊ส

อาร์กอนมีผลต่ออตัราการเคลือบของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด ์ จากเม่ือปริมาณแก๊สไนโตรเจนในหอ้ง

เคลือบเพ่ิมข้ึนจะท าใหอ้ตัราการสปัตเตอร์ของเป้าสารเคลือบ (Cr) ลดลง ส่งผลใหค้วามหนาฟิลม์ลดลง

ตามไปดว้ย และสามารถค านวณหาอตัราการเคลือบของฟิลม์เทียบกบัปริมาณแก๊สไนโตรเจน แสดงดงัรูป

ท่ี 2 

CrN 10% CrN 20% 

CrN 30% CrN 40% 
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รูปท่ี 2 อตัราการเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด ์อตัราส่วน N2 : (N2+Ar) ท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ ของฟิลม์บางโครเมียม

ไนไตรด ์ท่ีอตัราส่วนยอ่ยแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% 

 จากรูปท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ ของฟิลม์

บางโครเมียมไนไตรด์ ท่ีอตัราส่วนย่อยแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ี 10% , 20% , 30% และ 40%
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ตามล าดบั โดยมีความหนาของฟิลม์ท่ี 2.0 µm พบลกัษณะการเล้ียวเบนรังสีเอก็ซ์ท่ีมุม 37.5 º , 43.7 º และ 

63.6 º เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์มาตรฐาน JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standard) ตรงกบัโครเมียมไนไตรดท่ี์ระนาบ (111) ,  (200) และ (220) ตามล าดบั โดย

พบระนาบท่ีโดดเด่นท่ีระนาบ (111) และ (200)  

 

ตารางท่ี 1 ค่าความเป็นผลึกและค่า d-spacing ของ CrN (200) 

 

โครงสร้าง 
Nitrogen content  

(%) 
FHWM 

d  
(Å) 

Lattice constant 
(Å) 

CrN (200) 10 1.3977 1.0577 2.1731 
CrN (200) 20 0.6993 2.1138 4.2277 
CrN (200) 30 0.8969 1.9234 3.8469 
CrN (200) 40 0.6124 2.4141 4.8282 

 

จากสมการของแบรกก ์2 d sinθ = nλ โดยในการวดัใช ้Cu Kα ท่ีมีค่าความยาวคล่ืนรังสีเอกซ์ 

1.5418 Å สามารถค านวณหาค่า d ของ CrN  (200) และค่าคงท่ีผลึก ไดเ้ท่ากบั 2.0717 Å และ 4.2919 Å 

ตามล าดบั จากข้อมูลท่ีได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 พบว่าฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ท่ีไนโตรเจน10%, 

20%,30% และ 40% มีค่า d ของ CrN  (200) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.0577-2.4141 Å และค่าความเป็นผลึกอยู่

ในช่วงระหวา่ง 2.1731-4.8282 Å  
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รูปท่ี 4 ลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์อตัราส่วนยอ่ยแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวม ท่ี 

10% , 20% , 30% และ 40% 

จากรูปท่ี 4 แสดงลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ท่ีอัตราส่วนย่อยแก๊ส

ไนโตรเจนต่อความดนัรวม ท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% ดว้ยเทคนิคการวดั Scanning Electron 

Microscope (SEM) พบว่าเม่ือปริมาณสัดส่วนของแก็สไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน ลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บาง

โครเมียมไนไตรดจ์ะเรียบข้ึน เน่ืองจากเม่ือปริมาณสดัส่วนของแกส็ไนโตรเจนในระบบสปัตเตอริงมากข้ึน 

จ านวนไอออนของแก็สอาร์กอนท่ีชนกับเป้าโลหะโครเมียมจะมีจ านวนลดลง ส่งผลให้อนุภาคของ

โครเมียมไนไตรดมี์เวลามากพอท่ีจะแพร่ไปตามผิวของวสัดุรองรับ ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์เคลือบจึง

มีความเรียบมากข้ึน และเม่ือสังเกตขนาดของเกรนจะพบว่าท่ีฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด ์10 % มีขนาด

ของเกรนท่ีเลก็มากซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าความเป็นผลึกในตารางท่ี 1 

 

 

CrN 10% CrN 20% 

CrN 30% CrN 40% 
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รูปท่ี 5 ผลการวดัการกดักร่อนของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด ์

รูปท่ี 5 แสดงผลของการวดัการกดักร่อนของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์ในน ้ าสับปะรด โดยมี

อตัราส่วนความดนัยอ่ยแก๊สไนโตรเจน (N2) ต่อความดนัรวม (N2+Ar) ท่ี 10% , 20% , 30% และ 40% จาก

ผลการวดัพบวา่ ในช่วงแรกค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าลดลง เม่ือเพ่ิมความต่างศกัยจ์นกระทัง่ถึงค่าความต่างศกัย์

ท่ีเกิดการกดักร่อน (Ecorr) จากนั้นในช่วงท่ีสอง พบว่าค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือความต่างศกัย์

เพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาความต่างศกัยท่ี์ท าใหค่้ากระแสมีค่าต ่าท่ีสุด (Ecorr) พบว่าฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์

ท่ีอตัราส่วนความดนัย่อยแก๊สไนโตรเจน (N2) ต่อความดนัรวม (N2+Ar) ท่ี 10% , 20% และ 40% มีค่า 

Ecorr ท่ีใกลเ้คียงกนัในช่วง  -0.1 ถึง -0.2 โวลต ์และเม่ือพิจารณาท่ีความดนั แก๊สไนโตรเจน (N2) ต่อความ

ดนัรวม (N2+Ar) ท่ี 30% พบว่า มีค่า Ecorr มากท่ีสุดประมาณ -0.06 โวลต ์ซ่ึงสามารถทนต่อการกดักร่อน

ไดดี้กวา่ เน่ืองจากถา้ Ecorr มีค่านอ้ยแสดงวา่ฟิลม์มีการสูญเสียอิเลก็ตรอนไดง่้าย ดงันั้นฟิลม์จะมีอตัราการ

กดักร่อนท่ีสูง 

 

 

 

คอื CrN 10 %  
  คอื CrN 20% 
  คอื CrN 30 %  
  คอื CrN 40% 
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สรุปผลการวจิยั 

ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด์ในงานวิจยัน้ีเตรียมดว้ยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

บนแผน่ซิลิกอน เพ่ือศึกษาอตัราส่วนของแกส็อาร์กอนต่อแก็สไนโตรเจนในการเคลือบฟิลม์บางโครเมียม

ไนไตรด ์พบว่าเม่ือปริมาณของแก็สไนโตรเจนท่ีใชใ้นการสปัตเตอริงเพ่ิมข้ึน อตัราการเคลือบของฟิลม์

บางจะลดลงและลกัษณะพ้ืนผิวของฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดมี์ความเรียบมากข้ึน โดยฟิลม์บางโครเมียม

ไนไตรดมี์ค่าความหนาเฉล่ียอยู่ในช่วง 0.889-2.089 µm จากอตัราการเคลือบฟิลม์บางโครเมียมไนไตรด ์

อตัราส่วน N2 : (N2+Ar) ท่ี 10% , 20% , 30% และ 40%  โดยมีความหนาของฟิลม์ท่ี 2.0 µm โครงสร้าง

ผลึกของฟิลม์บางท่ีเคลือบไดน้ั้นมีระนาบของโครงสร้างผลึกตรงกบัฐานขอ้มูลของฟิลม์บางโครเมียมไน

ไตรด ์คือ (111) ,  (200) และ (220) ตามล าดบั ฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์ไนโตรเจน 10%, 20%,30% 

และ 40% มีค่า d ของ CrN  (200) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.0577-2.4141 Å และค่าความเป็นผลึกอยู่ในช่วง

ระหว่าง 2.1731-4.8282 Å และ จากการพิจารณาการกดักร่อนพบว่าฟิลม์บางมีค่า Ecorr ในช่วง -0.2 ถึง      

–00.6 โวลต์ ซ่ึงท่ีโครเมียมไนไตรด์ท่ีอตัราส่วนย่อยแก๊สไนโตรเจนต่อความดนัรวมท่ี 30% มีค่า Ecorr 

ประมาณ -0.06 โวลต์ ซ่ึงถา้ Ecorr มีค่านอ้ยแสดงว่าฟิลม์มีการสูญเสียอิเลก็ตรอนไดง่้าย ดงันั้นฟิลม์จะมี

อตัราการกดักร่อนท่ีสูง  
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บทคดัย่อ 

เทคนิคจากทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่าง ๆ เช่น 
งานดา้นวิศวกรรม การวิจยัด าเนินการ รวมไปถึงการพยากรณ์ ในงานวิจยัน้ีเราศึกษาการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
ตรรกศาสตร์คลุมเครือตามวิธีของแมมดาน่ี (Mamdani’s Fuzzy Inference System) เพ่ือด าเนินการพยากรณ์
ในกรณีท่ีผูพ้ยากรณ์มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีตอ้งการพยากรณ์ 

 
ค าส าคญั : ตรรกศาสตร์คลุมเครือ, ระบบวินิจฉยัตามวิธีของแมมดาน่ี 

 
Abstract 

Fuzzy logic theory has applications in various fields including engineering, 

operation research, and forecasting. In this paper, we study the applications of fuzzy 

logic in forecasting through Mamdani’s fuzzy inference system. The scope of research 

covers the type of forecasts where some underlying information about the relationship 

under investigation is known. 

 
Keywords: Fuzzy logic, Fuzzy inference system (Mamdani) 

 
บทน า 

ตรรกศาสตร์คลุมเครือไดพ้ฒันามาจากทฤษฎีเซตวิภชันยั ( Fuzzy Set Theory) ซ่ึงไดถื้อ
ก าเนิดข้ึนจากแนวคิดของศาสตราจารย ์ L. Zadeh ในปี 1965 [1] ซ่ึงแนวคิดน้ีไดมี้การขยายเพ่ือน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การแพทย ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดา้น
อุตุนิยมวิทยา โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคตรรกศาสตร์คลุมเครือในงานดา้นอุตุนิยมวิทยาท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ 
J. Murtha เป็นคนน าตรรกศาสตร์คลุมเครือมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นอุตุนิยมวิทยาในปี 1995 เก่ียวกบัหมอกท่ี
เกิดข้ึนจากรังสีความร้อน [2] 

ในงานวิจยัน้ีเราไดท้ าการหาเซตวิภชันยัท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของเซตจากค่าความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ของแต่ละเซตวิภชันยั 
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ความรู้พืน้ฐาน 
เซตวิภชันยัเป็นการขยายแนวคิดเก่ียวกบัเซต ซ่ึงในเซตปกติเราสามารถบอกไดว้า่ส่ิงท่ีเรา

สนใจอยูใ่นเซตหรือไม่ แต่ในกรณีของเซตวิภชันยัเราบ่งบอกความเป็นสมาชิกของเซตวิภชันยัโดยค่า
ความเป็นสมาชิก ซ่ึงมีค่าเป็นจ านวนจริงตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยเราสามารถนิยามเซตวิภชันยัไดด้งัน้ี 

 
บทนิยาม 1    ให ้X เป็นเซตใด ๆ เซตวภิัชนัย ซ่ึงมี X เป็นเอกภพสมัพทัธ์คือฟังกช์นั   : X  [0, 1] 
 

จะเห็นไดว้า่ส าหรับเซต A  X ใด ๆ เราสามารถมองเซต A ในรูปของเซตวิภชันยัผา่น
ฟังกช์นัลกัษณะเฉพาะของ A กล่าวคือ A คือเซตวิภชันยั A: X  [0, 1] ซ่ึงก าหนดค่าโดย 
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1,   
A

x A
x

x A



 


 

ซ่ึงเราอาจเขียนแทน A โดยใชส้ญัลกัษณ์ A และมองวา่ A: X  [0, 1] เป็นเซตวิภชันยั 
 

กราฟของเซตวิภชันยั มีลกัษณะดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
           1                                                               1 

 
         
 
             0      a1         a2         a3                               0   b1         b2          b3         b4    
                                (1a)                                                             (1b) 
ในกรณีท่ีเอกภพสมัพนัธ์ X =  เราอาจเขียนแทน เซตวิภชันยัไดโ้ดยล าดบัตวัเลข เช่น เซต

วิภชันยัในรูป 1a เขียนแทนดว้ย [a1,a2,a3] และเซตวิภชันยัในรูป 1b เขียนแทนดว้ย [b1,b2,b3,b4] จะเห็นวา่
เราสามารถเขียนเซตวิภชันยัท่ีมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม ไดโ้ดย  [a1,a2,a3] และเซตวิภชันยัท่ีมีลกัษณะ
เป็นส่ีเหล่ียมคางหมไูดโ้ดย  [b1,b2,b3,b4] ซ่ึงเราเรียกล าดบัของตวัเลขท่ีใชแ้ทนเซตวิภชันยัวา่ ล าดบัตวัเลข
วิภชันยั(fuzzy number) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเราจะศึกษาในกรณีชองเซตวิภชันยัซ่ึงมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมคาง
หมซ่ึูงท าใหเ้ราสามารถใหนิ้ยามของล าดบัตวัเลขวิภชันยัไดด้งัน้ี 
 
บทนิยาม 2    ให ้X =  แลว้ ล าดบัตวัเลขวภิัชนัย คือ ล าดบัตวัเลขซ่ึงใชแ้ทนเซตวิภชันยัโดยล าดบั  
[a,b,c,d] ใชแ้ทนเซตวิภชันยั  : X  [0, 1] ซ่ึงนิยามโดย 
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บทนิยาม 3    ให ้A และ B เป็นเซตวิภชันยัซ่ึงมี X เป็นเอกภพสมัพทัธ์ เรากล่าววา่ A เป็น เซตย่อย  ของ B 
และเขียนแทนโดย A  B ถา้ A(x)  B(x) ส าหรับทุก ๆ x  X 
 
บทนิยาม 4    ให ้A และ B เป็นเซตวิภชันยัซ่ึงมี X เป็นเอกภพสมัพทัธ์ เราจะนิยาม ยูเนียน อนิเตอร์เซกชัน
และคอมพลเีมนต์ ของเซตวิภชันยัซ่ึงเขียนแทนดว้ย A  B, A  B และ Ᾱ โดยสมการตามล าดบัดงัน้ี  

(A  B) (x) = max {A(x), B(x)} 
(A  B) (x) = min {A(x), B(x)} 

Ᾱ = 1 – A(x) 
ส าหรับทุก ๆ x  X 
 

ระบบอนุมานโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือตามวธีิของแมมดาน่ี  (Mamdani’s Fuzzy Inference 
System) เป็นระบบการพยากรณ์โดยใช้กฎคลุมเครือ  (fuzzy rule) ซ่ึงเป็นประพจนใ์นรูป “ถา้ – แลว้” ซ่ึง
สงัเคราะห์มาจากความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ (expert knowledge) โดยมีตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการพยากรณ์เป็น ค่าที่
เฉพาะเจาะจง  (crisp inputs) และค่าพยากรณ์อยูใ่นรูปของเซตวิภชันยัซ่ึงสามารถน าไปประมวลผลดว้ย
กระบวนการแปลข้อมูลคลุมเครือ (defuzzification) เพ่ือใหไ้ดค่้าพยากรณ์เฉพาะเจาะจง (crisp output) โดย
ภาพรวมของระบบอนุมานเป็นดงัแสดงในแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กระบวนการแปลขอ้มลู

คลุมเครือ 
กลไกการวินิจฉยั 

กฎคลุมเครือ ค่าท่ีเฉพาะเจาะจง ค่าพยากรณ์เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการแปลขอ้มลู

คลุมเครือ 
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เราจะแสดงใหเ้ห็นกระบวนการในระบบอนุมานโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือตามวิธีของ
แมมดาน่ีในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตวัอย่าง        ในการพยากรณ์ขนาดของหนา้ต่างซ่ึงมีความกวา้ง x = 5 ฟุตและความยาว y = 4 ฟุตโดยมีกฎ
คลุมเครือซ่ึงไดค้วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ “ถา้หนา้ต่าง มคีวามกว้างน้อย  และ มคีวามยาวน้อย  แลว้ 
หน้าต่างมขีนาดเลก็” และ “ถา้หนา้ต่าง มคีวามกว้างมาก  และ มคีวามยาวมาก  แลว้ หน้าต่างมขีนาดใหญ่ ” 
เราสามารถใชร้ะบบของแมมดาน่ีไดด้งัน้ี 

 
1) จากกฎคลุมเครือขา้งตน้เราไดเ้ซตวิภชันยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ทั้งหมด 4 เซตคือเซต

ความกวา้งนอ้ย ( A1) เซตความกวา้งมาก ( A2) เซตความยาวนอ้ย ( B1) และเซตความยาวมาก ( B2) ซ่ึงเราจะ
ก าหนดนิยามดงัน้ี 
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จากนิยามขา้งตน้เราไดก้ราฟความเป็นสมาชิกของ A1, A2, B1 และ B2 ดงัน้ี 
                               
                  1                                                                         1 

      A1                        A2                                               B1                  B2 
 
 

                0           2       4        6        8      10       ฟุต          0          2        4        6       8       10      ฟุต 
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2) จากขอ้มลูขา้งตน้เราไดว้า่ เม่ือความกวา้ง x = 5 และความยาว y = 4 จะไดว้า่ 
 
 
 
 
 
เพราะฉะนั้นค่าความแกร่งของกฎ (rule strength) “ถา้หนา้ต่าง มคีวามกว้างน้อย และ มคีวามยาวน้อย แลว้ 
หน้าต่างมขีนาดเลก็ ” คือ min { A1(x) , B1(y) } = min{0.75, 1} = 0.75 และค่าความแกร่งของกฎ “ถา้
หนา้ต่าง มคีวามกว้างมาก  และ มคีวามยาวมาก  แลว้ หน้าต่างมขีนาดใหญ่ ” คือ min { A2(x), B2(y)} = 
min{0.75, 0.5} = 0.5  
 

(3) จากกฎคลุมเครือทั้งสองขอ้ท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดจ้ากกฎทั้งสองขอ้คือ เซต 
“หนา้ต่างมีขนาดเลก็ ” และ เซต “หนา้ต่างมีขนาดใหญ่ ” โดยเราสมมติใหก้ราฟของเซตผลลพัธ์มีลกัษณะ
ดงัน้ี 
 

           เลก็                                                                    ใหญ่  
                         1     
 
 

 
                          0                 20              40              60              80             100    (ตารางฟุต) 
 
เม่ือผนวกค่าความแกร่งของกฎกบัเซตผลลพัธ์ของกฎแต่ละขอ้ จะไดบ้ริเวณใตก้ราฟดงัต่อไปน้ี 
 

           เลก็                                                                    ใหญ่  
                         1     
                     0.75 
                      0.5 

 
                          0                 20              40              60              80             100        (ตารางฟุต) 
 

A1(x) A2(x) B1(y) B2(y) 

0.75 0.75 1 0.5 
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(4)  เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีไดย้งัคงเป็นเซตคลุมเครือ เราสามารถแปลค่าเซตดงักล่าวเป็นค่าปกติ  
(crisp output) โดยการใชจุ้ดศูนยก์ลางมวล (center of mass) เป็นค่าพยากรณ์ท่ีเป็นตวัแทนของเซตผลลพัธ์

ท่ีได ้จะเห็นไดว้า่เซตผลลพัธ์ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแรเงาทั้งสองเซตมีจุดศูนยก์ลางมวลอยูท่ี่ 70

3
 และ 448

6
 

ตามล าดบั และเซตทั้งสองมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 135

4
 และ 25 ตามล าดบั ดงันั้นจุดศูนยก์ลางมวลโดยรวมของเซต

ทั้งสองคือ 6370

141
  45 ซ่ึงเป็นค่าพยากรณ์ขนาดของหนา้ต่างในหน่วยตารางฟุต 

 
 

กระบวนการหาเซตวภิัชนัยทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการพยากรณ์คลมุเครือ 
จะเห็นไดว้า่เราสามารถใชเ้ทคนิคตรรกศาสตร์คลุมเครือในการพยากรณ์ได ้แต่ขอ้จ ากดัคือ

เราจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเซตวิภชันยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการพยากรณ์ รวมไปถึงเซตวิภชันยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีเป็นค่าพยากรณ์ดว้ย ซ่ึงค่าพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นจะข้ึนอยูก่บัเซตวิภชันยัท่ีใช ้ซ่ึงเซต
วิภชันยัในแต่ละชุดนั้นใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เท่ากนั ดงันั้นในงานวิจยัน้ี เราจึงท าการศึกษา
กระบวนการท่ีใชใ้นการหาเซตวิภชันยัท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไดโ้ดย
พิจารณาจากค่าผลต่างก าลงัสองจากการพยากรณ์โดยเซตวิภชันยัแต่ละชุด 
 
Assumptions and Database 
 

ในงานวิจยัน้ีเราจะท าการสร้างตน้แบบในการพยากรณ์ โดยสมมติให ้ z เป็นตวัแปรซ่ึง
สามารถพยากรณ์ค่าไดด้ว้ยตวัแปร x และ y โดยเราสมมติใหส้มการความสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่ง x, y 
และ z คือ z = f(x,y) = xy ซ่ึงเป็นฟังกช์นัพหุนามท่ีผูพ้ยากรณ์ไม่ทราบความสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริง เพ่ือความ
แม่นย  าในการพยากรณ์เราหาชุดของเซตวิภชันยัท่ีใหค่้าความคลาดเคล่ือนระหวา่งค่าพยากรณ์กบัค่าจริง 
(f(x,y)) ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด โดยเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบัขอ้มลูตรวจวดัจากเซตต่อไปน้ี 

 
               Data = {(x,y,z)| z = f(x,y),x = 1,…,10, y = 1,…,10 } 

 
Expert knowledge 
 

เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมีความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง x, y และ z แต่ไม่ทราบถึงสมการ
ความสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริง เพราะฉะนั้นจึงท าไดเ้พียงก าหนดกฎคลุมเครือข้ึนมาชุดหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นบรรทดั
ฐานในการพยากรณ์ 
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จากสมการความสมัพนัธ์ z = f(x,y) = xy กฎคลุมเครือ (fuzzy rule) ท่ีสมเหตุสมผลท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญพึงมี ไดแ้ก่  

(1) ถา้ “x มค่ีาน้อย” และ “y มค่ีาน้อย” แลว้ “z มค่ีาน้อย” 
(2) ถา้ “x มค่ีาน้อย” และ “y มค่ีามาก” แลว้ “z มค่ีาปานกลาง” 
(3) ถา้ “x มค่ีามาก” และ “y มค่ีาน้อย” แลว้ “z มค่ีาปานกลาง” 
(4) ถา้ “x มค่ีามาก” และ “y มค่ีามาก” แลว้ “z มค่ีามาก” 

 
Related fuzzy sets and their restrictions 

 
เม่ือพิจารณากฎคลุมเครือขา้งตน้เราจะไดเ้ซตวิภชันยัท่ีสอดคลอ้งทั้งหมด 7 เซตดงัน้ี 
(1) X1 คือเซต “x มีค่านอ้ย” 
(2) X2 คือเซต “x มีค่ามาก” 
(3) Y1 คือเซต “y มีค่านอ้ย” 
(4) Y2 คือเซต “y มีค่ามาก” 
(5) S คือเซต “z มีค่านอ้ย” 
(6) M คือเซต “z มีค่าปานกลาง” 
(7) L คือเซต “z มีค่ามาก” 

 
สมมติใหก้ราฟของเซตวิภชันยัท่ีเป็นผลลพัธ์ของกฎคลุมเครือมีลกัษณะดงัน้ี 
 

              
                               1     
                                              S                               M                                 L                                                                               
 
                       
                               0                20             40              60            80            100           
 
 
ต่อไปเราจะท าการหาเซต X1, X2, Y1และ Y2 ทุก ๆ เซตท่ีเป็นไปไดท่ี้เหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์โดย
พิจารณาภายใตเ้ง่ือนไข X1(0) = 1, X2(10) = 1, Y1(0) = 1 และ Y2(10) = 1  
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Results 

 
จากการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการพยากรณ์พบวา่เซตวิภชันยัท่ีใหค่้า

ความคลาดเคล่ือนนอ้ยสุดคือ S1 = [0, 0, 6, 9], S2 = [5, 9, 10, 10], T1 = [0, 0, 6, 9] และ T2 = [5, 9, 10, 10] 
มีลกัษณะดงัน้ี 

 
                               
                  1                                                                         1 

            S1                            S2                                          T1                          T2 
 
 

                0           2       4        6        8      10                      0          2        4        6       8       10      
 
ซ่ึงการพยากรณ์โดยเซตวิภชันยัขา้งตน้ใหค่้าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 11.10  หรือคิดได้

เป็นร้อยละ 11 นอกเหนือจากตวัอยา่งความสมัพนัธ์ขา้งตน้แลว้ เราสามารถใชก้ระบวนการขา้งตน้ในการ
พยากรณ์ความสมัพนัธ์อ่ืนไดด้ว้ย โดยอาศยัเพียงขอ้มลูตรวจวดักบัความรู้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการพยากรณ์ 
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ระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างด้วยเทคนิคตวักรองเชิงร่วมมอื 

ร่วมกบัวธีิเพือ่นบ้านใกล้ที่สุด 

 
A Tourist Attraction Recommendation System for the Lower Southern Area  

of Thailand using Collaborative Filter Techniques with KNN Methods 

 

ผู้วจิัย วิภาษณีย ์กาญจนโสภณ, มณเฑียร รัตนศิริวงศว์ฒิุ 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างดว้ยเทคนิค

ตวักรองเชิงร่วมมือ ร่วมกบัวิธีเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด เพื่อแนะนาํให้นกัท่องเท่ียวไดไ้ปเท่ียวในสถานท่ีท่ีไม่

เคยไป ระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างน้ี คาํนวณหาระยะห่างของขอ้มูลบนพื้นฐานของ  

K - Nearest Neighbor โดยการหาค่า Euclidean Distance  ขั้นต่อมาหาค่าความคลา้ยคลึงดว้ยวิธี 

Pearson Correlation Coefficient ทาํการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชต้ามวิธีของไลเคอร์ท ดว้ย

การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน และผูใ้ช้ทัว่ไปจาํนวน 30 คน จากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชท้ัว่ไป พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบในระดบัดี

มากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.38  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 ดา้นผูใ้ชท้ัว่ไปมีความพึงพอใจในระดบัดี

โดยมีค่าเฉล่ีย  4.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25 และระบบสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง 

 

คาํสําคญั : ระบบแนะนาํ, ตวักรองเชิงร่วมมือ 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to develop a tourist attraction recommendation 

system for the lower southern area of Thailand. This is achieved by using 

Collaborative Filtering with KNN methods to recommend tourist locations. The 

tourist attraction recommendation system calculates distance data based on K-Nearest 

Neighbor using Euclidean Distance and finds similarity via Pearson Correlation 

Coefficient to recommend tourist attractions from the lower southern area of 

Thailand. The satisfaction evaluation of users employed the Likert method. The 

questionnaires were collected from a sample group comprised of 5 experts and 30 
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users. The results of the satisfaction evaluation from experts found that satisfaction 

with the system was at a very good level, mean equaled 4.38 with standard deviation 

at 0.34. The users were also satisfied with the system at a good level, mean equaled 

4.17 with standard deviation at 0.25. In conclusion, the system can be used practically 

and efficiently. 

 

Key Word (s): recommender system, collaborative filtering 

 

บทนํา 
 ในปัจจุบนัโลกเราเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก และอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ท่ีมีคอมพิวเตอร์เขา้มา ทาํให้

หลายส่ิงหลายอยา่งปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดี คนท่ีอยูต่่างท่ีกนัสามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่งง่ายได ้ส่งขอ้มูล

หากนัไดอ้ยา่งสะดวก  ในการประชุมถา้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอยูต่่างสถานท่ีกนัก็สามารถประชุมกนัไดโ้ดย

เห็นหน้าและพูดคุยกนัไดแ้ลว้โดยการท่ีมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ส่วนไหนของโลกก็ใกลก้นันิดเดียว 

สารสนเทศในทุกวนัน้ีสาํคญัมาก ไม่วา่จะทาํอาชีพไหนทุกอาชีพใชง้านสารสนเทศแทบทั้งหมด 

 ทุกวนัน้ีสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวกนัอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีแบบไหนก็ตาม นํ้ าตก ภูเขา ทะเล ต่างก็เป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแทบทั้งส้ิน แต่จากปัญหาท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวคือ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถวางแผนการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมได ้เน่ืองจากไม่ทราบว่าใน

ภาคใตต้อนล่างมีสถานท่ีท่องเท่ียวอะไรบา้ง และสถานท่ีนั้นอยูส่่วนไหนของภาคใตต้อนล่าง 

 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาทาํระบบการระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่าง

โดยใชเ้ทคนิคตวักรองเชิงร่วมมือ (Collaborative Filtering) ร่วมกบัวิธีเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (KNN) 

ข้ึนมาพฒันาเป็นระบบใหแ้นะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างต่อผูใ้ชง้านระบบอยา่งมีประสิทธิผล

ตรงตามความตอ้งการในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพ่ือพฒันาระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างโดยใชเ้ทคนิค Collaborative 

Filtering ร่วมกบั KNN 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างโดยใช้

เทคนิค Collaborative Filtering ร่วมกบั KNN 
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ขอบเขตของการทาํวจิัย  

 1.  ขอบเขตของระบบ 

      1.1 ระบบจะมีการพฒันาในแบบเวบ็แอปพลิเคชนั (Web-based Application) 

 1.2 การกาํหนดคุณลกัษณะความตอ้งการให้ Rating และแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใต้

ตอนล่างดว้ยเทคนิค Collaborative Filtering ร่วมกบั KNN 

 2. ส่วนของผูดู้แลระบบ  

         2.1  การเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลผูใ้ชใ้นแต่ละคนในระบบ 

         2.2  การเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่าง 

         2.3  สามารถจดัการขอ้มูลของผูใ้ชใ้นระบบได ้

 3. ส่วนของผูใ้ชง้านระบบ 

          3.1 สามารถใชร้ะบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างให ้ Rating สถานท่ีท่องเท่ียว

เพื่อรับคาํแนะนาํดว้ยเทคนิค Collaborative Filtering ได ้

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 Recommender Systems เป็นระบบท่ีมีเป้าหมายในการสร้างรายการแนะนาํขอ้มูลหรือสินคา้ท่ี

ผูใ้ช้สนใจ เป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ลูกคา้สามารถเลือกบริโภคขอ้มูล หรือสินคา้ได้ตรงกับความ

ตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ิมโอกาสในการทาํธุรกิจ ช่วยให้เสนอขายสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้โดยความสาํเร็จในช่วงแรกๆของการทาํ ระบบแนะนาํเกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจทางดา้น 

E-commerce เช่น Amazon.com เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อองคก์ร และเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ เพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที ่1 :  ส่วนประกอบของระบบแนะนาํ 

 
 

 จากภาพท่ี 1 เป็นระบบใหก้ารแนะนาํช้ินขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชโ้ดยท่ีระบบจะทาํการนาํเสนอช้ินขอ้มูลท่ี

คาดว่าผูใ้ชจ้ะให้ความสนใจ หรือ คาดว่าเป็นช้ินขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการหรือมองหาอยูส่าํหรับการทาํนายค่า

ความพึงพอใจนั้นสามารถนาํไปคาํนวณร่วมกบั Rating ของผูใ้ชท่ี้มีความมีความคลา้ยคลึงกนัไดจ้ากนั้น
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นาํค่าความพึงพอใจของผูท่ี้มีความคลา้ยคลึงกนัมาเป็นส่วนร่วมในการพิจารณาค่าความพึงพอใจของผูใ้ช้

แต่ละคนแตกต่างไปตามรสนิยมของผูใ้ชแ้ต่ละคนนั้น เม่ือทาํนายค่าเสร็จแลว้ระบบจะทาํการนาํเสนอผล

การแนะนาํออกมา 

 Collaborative Filtering การกรองช้ินขอ้มูลแบบร่วมมือ พิจารณาช้ินขอ้มูลท่ีมีลกัษณะการให้

คะแนน  Rating ของผูใ้ชท้ัว่ไปท่ีมีความคลา้ยคลึงใกลเ้คียง (Similarity) กบัผูใ้ชเ้พื่อทาํนาย  Rating 

ของช้ินขอ้มูลท่ีผูใ้ชย้งัไม่เคยให้คะแนนโดยการนาํขอ้มูลการให้คะแนน  Rating ในอดีตมาเปรียบเทียบ

และคาํนวณกบักลุ่มของผูใ้ชอ่ื้นๆท่ีมีลกัษณะการให้คะแนน Rating ของช้ินขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนั นาํผล

การทาํนายมาแนะนาํใหก้บัผูใ้ชต้ามความสนใจของผูใ้ช ้

 

ตารางที ่1   :  เมตริกซ์ของผูใ้ชช้ิ้นขอ้มูล 
  

 สถานท่ี 1 สถานท่ี 2 สถานท่ี 3 สถานท่ี 4 … สถานท่ี j 

User 1 4 2 5 - … 1 

User 2 1 - 4 3 … ? 

User 3 2 ? 3 - … 4 

… … … … … … … 

User U ? 5 1 ? … 𝑅𝑢,𝑗  

  

 จากตารางท่ี 1 เป็นตวัอยา่งของการใหค้ะแนนความชอบของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดจากผูใ้ช ้ U คน

ต่อแพค็เกจ j ชุด ซ่ึงแต่ละช่องคือคะแนน Rating ต่อผูใ้ชใ้หแ้ก่แพค็เกจนั้น ช่องท่ีไม่มีคะแนน Rating 

คือ แพค็เกจท่ีผูใ้ชย้งัไม่ไดท้าํการให ้Rating 

 ขั้นตอนการทาํงานของ Collaborative Filtering สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี*1*อินพุทเป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ทาํการให้ Rating ต่อช้ินขอ้มูลกบัรายการท่ีผูใ้ช้เคยมี

ประสบการณ์ใชง้านมาก่อนอยูใ่นรูปของเมตริกซ์ของคะแนน Rating ผูใ้ช-้ช้ินขอ้มูล 

    ขั้นตอนท่ี*2*หลงัจากท่ีรับขอ้มูลเขา้มาแลว้กจ็ะนาํ ขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าความคลา้ยคลึงของช้ิน

ขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั โดยเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง Cosine-based Similarity 

  ขั้นตอนท่ี*3*ส่วนของการทาํนายค่าความพึงพอใจหลงัจากท่ีไดค้วามคลา้ยระหว่างคู่รายการใด ๆ 

ขั้นตอนต่อไปคือการหาว่ารายการใดน่าจะเป็นท่ีสนใจของผูใ้ชเ้ป้าหมาย การพยากรณ์ค่าความชอบของ

ผูใ้ชต่้อรายการใดรายการหน่ึง พิจารณาจากความชอบและความคลา้ยระหว่างรายการนั้นกบัรายการอ่ืน ๆ 

โดยมี 2 วิธีการคือ Weight sum  

      ขั้นตอนท่ี*4*เป็นขั้นตอนการแสดงผลท่ีไดจ้ากการทาํนายค่าความพึงพอใจ ท่ีคาดว่าผูใ้ช้มีต่อช้ิน

ขอ้มูลเป้าหมายโดยจะพิจารณาขอ้มูลเป็นช้ิน ๆ ไปโดยมีรูปแบบการแสดงผล 2 รูปแบบคือ Top N 
Recommendation   
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 K Nearest Neighbor หลกัการของวิธีการน้ี คือ คาํนวณหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด K ตวัรวบรวม

สมาชิกท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด K ตวัและเลือกคลาสท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีสุดในกลุ่ม K นั้นมีอยูม่ากท่ีสุดใหก้บั

สมาชิกใหม่ ขอ้มูลการจาํแนกโดยใชข้อ้มูลขา้งเคียง K ตวั ประกอบดว้ยแอททริบิวตห์ลายตวัแปร Xi ซ่ึง

จะนาํมาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม Yi โดยระบุค่าตวัเลขจาํนวนเตม็บวกใหก้บั k ซ่ึงค่าน้ีจะเป็นตวับอกจาํนวน

ของกรณี (Case) ท่ีจะตอ้งคน้หาในการทาํนายกรณีใหม่อลักอริทึมแบบ KNN ไดแ้ก่ 1-NN , 2-NN,  

3-NN , .. ,K-NN ตวัอยา่ง กาํหนด 3-KNN หมายถึง อลักอริทึมน้ีจะคน้หา 3 กรณีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง

กบักรณีใหม่ (3 Nearest Cases) การนาํระยะทางท่ีหาไดจ้ากสมาชิกในขอ้มูลตวัอย่างฝึกฝนมา

เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก และเลือกสมาชิกท่ีมีระยะทาง (Distance) ใกลเ้คียงท่ีสุด K ตวัโดยใชก้ารวดั

ระยะทางแบบ Euclidean Distance ซ่ึงมีหลกัการ คือ การวดัระยะทางระหว่างสองจุด ถา้ระยะห่างกนั

มากแสดงวา่วตัถุนั้นมีความคลา้ยกนันอ้ย ถา้มีค่านอ้ยกแ็สดงวา่มีความคลา้ยคลึงกนัมาก  

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 สุภาวดี   ได้นํา เสนองานวิจัย เ ร่ืองระบบแนะนํา เพลงดาวน์โหลดบนมือถือ ด้วยเทคนิค 

Collaborative Filtering โดยระบบพฒันาในรูปแบบเวบ็ แอปพลิเคชนั โดยระบบน้ีทาํมาเพื่อแนะนาํ

เพลงดาวนโ์หลดผา่นมือถือ สาํหรับคนชอบฟังเพลงโดยเฉพาะ 

 บณัฑิต ไดน้าํเสนองานวิจยัเร่ืองระบบแนะนาํร้านอาหารดว้ยเทคนิค Collaborative Filtering 

และ Content Base Filtering  เป็นการนาํทั้งสองเทคนิคมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัระหว่าง เทคนิค 

Collaborative Filtering (CF) กบั Content–based Filtering (CBF) ซ่ึงจะใหค้าํแนะนาํไดดี้กว่า

การใชเ้ทคนิคเดียว โดยแนะนาํสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้นพื้นฐานของรายละเอียดท่ีถูกประเมินของรายการสินคา้

ท่ีเคยซ้ือหรือใหค้วามสนใจท่ีผา่นตามวิธี CBF ประกอบกบัวิธี CF ช่วยแนะนาํโดยการใชค้วามพึงพอใจ

ของผูอ่ื้นท่ีมีพฤติกรรมคลา้ย ๆ กนัมาทาํนายพฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้กาํลงัใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

 พรพิษณุ ไดน้าํเสนอวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวของจงัหวดั

ภูเก็ต พงังา และกระบ่ี มีวตัถุประสงค ์ 2 ขอ้คือ 1) เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต พงังา และ กระบ่ี และ 2) เพื่อทราบปัญหา และ อุปสรรค ของแต่

ละผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวในการสร้างความความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว  

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษางานวิจยัอ่ืน ๆ หลายงานวิจยัท่ีไดใ้ชว้ิธีการหาค่าความคลา้ยคลึงเหมือนกนัพบว่า

การใชแ้ค่วิธีหาค่าความคลา้ยคลึง (Collaborative Filtering) เพียงอยา่งเดียวทาํใหก้ารหาแต่ละคร้ังได้

ค่าท่ีไม่เท่ากนั แต่ในบทความวิจยัน้ี เพิ่มวิธีการหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (KNN) เพื่อช่วยใหก้ารคาํนวณ

แต่ละคร้ังไดค่้าท่ีมีความถูกตอ้งท่ีสุด  
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วธีิการดาํเนินงาน 

 1.  การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของระบบ 

 1.1  ศึกษาขอ้มูลความตอ้งการในการนาํมาคดักรองเพือ่แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวใหใ้กลเ้คียงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากท่ีสุด โดยศึกษาวิธีใช ้User Profile ในการใหค้วามตอ้งการของผูใ้ชง้าน

เพื่อแนะนาํขอ้มูลในแบบ Rating Scale ระหวา่ง 1 – 5 

 1.2  ศึกษาอลักอริทึม Collaborative Filtering ในการนาํมาประยุกตใ์ชก้บัระบบแนะนาํ

สถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างท่ีจดัทาํข้ึนโดยศึกษาลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเพื่อมาหาความคลา้ยคลึง

ของความพึงพอใจในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

 2.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  2.1  แผนการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) เป็นการออกแบบกระบวนการทาํงาน

ของระบบ แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการทาํงานหลกัของระบบทั้งหมด แสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลและ

แสดงรายละเอียดแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 

ภาพที ่2 :  แผนภาพบริบท  

 

 3.  การพฒันาระบบ 

  การพฒันาระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างดว้ยเทคนิคตวักรองเชิงร่วมมือร่วมกบั

วิธีเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด โดยจะแบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะทาํการหาค่า KNN เป็นวิธีการ

เพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด คือหาคนท่ีมีความชอบคลา้ยท่ีสุดส่วนท่ี 2 จะทาํการหาจากคนท่ีมีความชอบคลา้ย

ท่ีสุด แลว้แนะนาํวา่ควรจะไปเท่ียวท่ีไหน แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่3 :  ผงัขั้นตอนการแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่าง 

 

 การทาํ KNN เป็นการนาํเทคนิคของขั้นตอนวิธีการเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุดไปใช้นั้น เป็นการหา

ระยะห่างระหว่างแต่ละตวัแปร (Attribute) ในขอ้มูล จากนั้นก็คาํนวณค่าออกมา ซ่ึงวิธีน้ีจะเหมาะ

สําหรับขอ้มูลแบบตวัเลข การทาํ KNN เป็นขั้นตอนวิธีการเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุดโดยการคาํนวณดว้ย 

Euclidean Distance ของผูใ้ชท้ั้งระบบเพื่อหา User ท่ีมีความนอ้ยท่ีสุด คือมีความใกลเ้รามากท่ีสุด 

 ตวัอยา่งการคาํนวณอลักอรึทึม KNN เม่ือมีผูใ้ชเ้ขา้มาในระบบและทาํการให ้ Rating แก่สถานท่ี

ท่องเท่ียวในภาคใตต้อนล่างไว ้แสดงดงัตารางท่ี 2 ถึงตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่2 : :ตวัอยา่งการให ้Rating สถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างของผูใ้ช ้

User_ID Att_ID Rating Att_ID Rating Att_ID Rating 

1 5 3 6 1 - - 

2 5 2 - - 8 5 

3 - - 6 3 - - 

 

ตารางที ่3 :  ค่า Rating ของ User 1 และ User 2 

User_ID Att_ID Rating Att_ID Rating Att_ID Rating 

1 5 3 6 1 - - 

2 5 2 - - 8 5 
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 ระบบจะทาํการคาํนวณหา  KNN โดยการนาํค่า Rating ทาํการหาดว้ยสมการ Euclidean 

Distance ทาํการคาํนวณระยะห่างของ User 1 กบั User 2 ไดด้งัน้ี   

𝐷1,2 =  �(31 − 21)2 + (12 − 02)2 + (03 − 53)2   =  5.20 

 

ตารางที ่4 :  ค่า Rating ของ User 1 และ User 3 

User_ID Att_ID Rating Att_ID Rating Att_ID Rating 

1 5 3 6 1 - - 

3 - - 6 3 - - 
 

𝐷1,3 =  �(31 − 01)2 + (12 − 32)2 + (03 − 03)2   =  3.61 
 

 

  ทาํการหา User 1,4 User 2,3 User m,n ไปเร่ือยๆ จนครบ เม่ือครบแลว้เลือก User ท่ีมีค่า 

Euclidean Distance ท่ีนอ้ยท่ีสุดมา 3 User เพื่อนาํขอ้มูล Rating ของทั้งสามคนมาคาํนวณหาความ

คลา้ยคลึง ถือเป็นการส้ินสุดการทาํงานในส่วนของ KNN 

 ตวัอยา่งการทาํงานของอลักอริทึม Collaborative Filtering กาํหนดให ้ User 1 และสถานท่ี 4 

เป็นผูใ้ชช้ิ้นขอ้มูลเป้าหมายทาํนายว่า User 1 จะมีความพึงพอใจในช้ินขอ้มูลท่ี 4 เป็นเท่าใด ขอ้มูลแสดง

เป้าหมายของอลักอริทึม แสดงดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 :  ค่า Rating ของผูใ้ชท่ี้มีความใกลท่ี้สุด 

 สถานท่ี 1 สถานท่ี 2 สถานท่ี 3 สถานท่ี 4 สถานท่ี 5 

User 1 4 2 5 ? 1 

User 2 1 ? 4 3 ? 

User 3 2 ? 3 ? 4 

User 4 3 5 ? 2 3 

 

Collaborative Filtering จะทาํการคน้หาผูใ้ชท่ี้มีความคลา้ยคลึง โดยนาํขอ้มูลของ User 1 

ไปเปรียบเทียบกบัทุกผูใ้ชท่ี้ไดมี้การให ้Rating ช้ินขอ้มูลท่ี 4 (สถานท่ี 4) ไว ้ไดแ้ก่ User 2 และ User   4 

ส่วน User 3 ยงัไม่มีการให ้Rating ช้ินขอ้มูลท่ี 4 ไวจึ้งไม่ไดน้าํ User  3 มาคิดคาํนวณ ดงันั้นในขั้นตอน

น้ีจะทาํการเปรียบเทียบกนัระหวา่ง User 1 กบั 2, 4 ตามลาํดบั แสดงดงัสมการท่ี 1  

 

                          𝑆𝑖𝑚(𝑡,𝑐) =  ∑𝑢∈∪(𝑅𝑖,𝑡− 𝑅�𝑡)(𝑅𝑖,𝑐− 𝑅�𝑐)

�∑𝑢∈∪(𝑅𝑖,𝑡− 𝑅�𝑡)2�∑𝑢∈∪(𝑅𝑖,𝑐− 𝑅�𝑐)2
                     (1) 
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โดยท่ี t คือ ผูใ้ชเ้ป้าหมาย 

          c คือ ผูใ้ชเ้ปรียบเทียบ 

          Sim(t,c) คือ ค่าความคลา้ยคลึงจากโคเรทระหวา่งผูใ้ช ้t และ c 

          𝑅𝑖,𝑡  และ 𝑅𝑖,𝑐คือ Rating ท่ีผูใ้ช ้t และ c มีต่อช้ินขอ้มูล I    

          𝑅�𝑡 และ 𝑅�𝑐  คือ ค่าเฉล่ีย Rating ของ ผูใ้ช ้t และ c 

 

ตารางที ่6 : fความคลา้ยคลึงระหวา่ง User 1 กบั User 2 

 สถานท่ี 1 สถานท่ี 2 สถานท่ี 3 สถานท่ี 4 สถานท่ี 5 

User 1 4 2 5 ? 1 

 

 

User 2 1 ? 4 3 ? 

 

ค่า 𝑅𝑡  = (4+5)/2 = 4.5  𝑅𝑐  = (1+4)/2 = 2.5 
 

          𝑆𝑖𝑚(𝑡,𝑐) =  (4− 4.5)(1−2.5 )+(5−4.5 )(4−2.5 )
�(4−4.5 )2+(5−4.5 )2�(1−2.5)2+(4−2.5)2

        =  1 

 

ตารางที ่7 :  ความคลา้ยคลึงระหวา่ง User 1 กบั User  4 

 สถานท่ี 1 สถานท่ี 2 สถานท่ี 3 สถานท่ี 4 สถานท่ี 5 

User 1 4 2 5 ? 1 

 

 

User 4 3 5 ? 2 3 

 

ค่า 𝑅𝑡  = (4+2+1)/3 = 2.33 𝑅𝑐  = (3+5+3)/3 = 3.67 
 

𝑆𝑖𝑚(𝑡,𝑐) =  (4−2.33 )2(3−3.67 )2+(2−2.33 )2(5−3.67 )2+(1−2.33 )2(3−3.67 )2

�(4−2.33 )2+(2−2.33 )2+(1−2.33 )2�(3−3.67 )2+(5−3.67 )2+(3−3.67 )2
   

     

  =     -0.19 

 

    จากการคาํนวณหาค่าความคลา้ยคลึงขา้งตน้ดว้ยวิธี Pearson Correlation ทาํให้ไดค่้าความ

คลา้ยคลึงจากการเปรียบเทียบทั้งหมดดงัน้ี 
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 ค่าความคลา้ยคลึงระหวา่ง User 1 กบั 2 เท่ากบั 1 

 ค่าความคลา้ยคลึงระหวา่ง User 1 กบั 4 เท่ากบั -0.19 

 หลงัจากนั้นเป็นขั้นตอนของการนาํผูใ้ชท่ี้มีลกัษณะการให ้Rating คลา้ยคลึงกบัผูใ้ชเ้ป้าหมายมาก

ท่ีสุดจาํนวน K คน มาทาํนายค่าความพึงพอใจ ดว้ยเทคนิค Weight Sum แสดงดงัสมการท่ี 2 

 

𝑃𝑢,𝑖 =  ∑𝑎𝑙𝑙𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚(𝑠𝑖𝑚𝑖,𝑘∗𝑅𝑢,𝑘)
∑𝑎𝑙𝑙𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚(�𝑠𝑖𝑚𝑖,𝑘�)

    (2) 

 

โดยท่ี  𝑃𝑢,𝑖   คือ ค่าความพึงพอใจท่ีคาดวา่ผูใ้ชเ้ป้าหมาย u จะมีต่อช้ินขอ้มูล i 

ท่ี        𝑠𝑖𝑚𝑖,𝑘  คือ ค่าความคลา้ยคลึงจากโคเรทระหวา่งผูใ้ช ้

โดยท่ี k คือ 1,2,3,…,n 

โดยท่ี  𝑅𝑢,𝑘  คือ ค่าคะแนนของผูใ้ช ้u 

 

 หลงัจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการนาํผูใ้ชท่ี้มีลกัษณะการให้ Rating คลา้ยคลึงกบัผูใ้ชเ้ป้าหมาย

มากท่ีสุดจาํนวน K คน มาทาํนายค่าความพึงพอใจ ดว้ยเทคนิค Weight Sum ในท่ีน้ีกาํหนดใหข้นาด

ของผูใ้ชท่ี้ใกลเ้คียงมีขนาดเท่ากบั 2 (K=2) ดงันั้นจึงนาํเฉพาะ User 2 และ 3 ซ่ึงมีค่าความคลา้ยคลึงกบั

ผูใ้ชเ้ป้าหมายมากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกมาคาํนวณ ไดด้งัน้ี แสดงดงัสมการท่ี 3 

 

                                          𝑃𝑢1,𝑖2 =  (1X3)+(−0.19X2)
|1|+|−0.19|

    = 2.20    (3) 

 

 จากการสาํรวจขา้งตน้ ค่า Predicted Rating ของ User 1 ท่ีมีแก่ สถานท่ี 4 เท่ากบั 2.20 

  

การประเมินความพงึพอใจต่อระบบ 

 1.   การทดสอบระบบในขั้นแอลฟา (Alpha Stage) เป็นการทดสอบ และดาํเนินการทดลองใช้

ขั้นตน้เพื่อหาปัญหาหรือขอ้บกพร่องของระบบ 

         2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวดัค่า

กลางของขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจาย

ของขอ้มูลโดยใช ้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการดําเนินงาน 
 1.  ผลการพฒันาระบบ 

 การพฒันาระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างดว้ยเทคนิคตวักรองเชิงร่วมมือร่วมกบัวิธี

เพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดแสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4  :  หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 จากภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอแรกท่ีผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งทาํการระบุบญัชีผูใ้ชเ้พื่อล็อกออนเขา้สู่ระบบ

หรือทาํการสมคัรสมาชิกก่อน จึงสามารถเขา้ใชง้านระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างได ้

 ขั้นต่อมาจะเป็นหนา้การกาํหนด Rating แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไป แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่5  :  หนา้จอกาํหนด Rating และแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว 
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การประเมินระบบ 

  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผูใ้ชท้ัว่ไปจาํนวน 30 คน และผูเ้ช่ียวชาญคอมพิวเตอร์ 5 คน 

 

ตารางที ่6 :  ผลการประเมินและความหมาย 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่(Mean) 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ดา้นความสามารถทาํงานไดต้รงตามความ

ตอ้งการ 

    1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 

    1.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

 

4.44 

4.33 

 

 

0.36 

0.46 

 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

2. ดา้นหนา้ท่ีของระบบ 

    2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 

    2.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

4.52 

4.27 

 

0.30 

0.38 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

3. ดา้นการใชง้านระบบ 

    3.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 

    3.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

4.31 

4.05 

 

0.48 

0.32 

 

ดีมาก 

ดี 

4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 

    4.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 

    4.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

4.43 

4.09 

 

0.45 

0.42 

 

ดีมาก 

ดี 

5. ดา้นความปลอดภยัของระบบ 

    5.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 

    5.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

4.20 

4.10 

 

0.61 

0.48 

 

ดี 

ดี 

 

สรุปผลงานวจิัย 

 การพฒันาระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างดว้ยเทคนิคตวักรองเชิงร่วมมือร่วมกบัวิธี

เพื่อนบา้นท่ีใกล ้ เป็นการนาํวิธีเพื่อนบา้นท่ีใกลม้าเพื่อหาผูใ้ชท่ี้มีความชอบเหมือนเรามากท่ีสุด อีกทั้งการ

ประมวลผลแต่ละคร้ังมีผลท่ีคงท่ี และนําตัวกรองเชิงร่วมมือมาเพื่อหาความคล้ายคลึง แล้วนําไป

ประมวลผลแลว้แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถนาํไปใชแ้นะนาํสนบัสนุนการตดัสินเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่างเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความพึงพอใจแก่ผูใ้ชร้ะบบ โดยทาํการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน สรุปผลไดว้่าผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจต่อ

ระบบในระดบัดี 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.  สามารถนาํวิธีการแนะนาํขอ้มูลดว้ย Collaborative Filtering ร่วมกบั KNN ไปประยกุตใ์ช้

กบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น แนะนาํพืชสมุนไพร แนะนาํครีม เป็นตน้ 

 2.  ผูใ้ชง้านท่ีเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ยงัไม่เคยให ้Rating ทาํใหไ้ม่สามารถแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวให้

ได ้ควรนาํเทคนิคอ่ืนร่วมดว้ย 
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ตวัแบบลอจติสะสม  2 ช้ัน 

Two-stage cumulative logit models 

ผู้วจิยั   วิไลวรรณ ทองใบอ่อน,  รศ. วีรานนัท ์พงศาภกัดี  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สาขาสถิติประยกุต ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ี เสนอตวัแบบลอจิตสะสม 2 ชั้น ส าหรับตวัแปรตอบสนองจ าแนกประเภทแบบมี
อนัดบั เพ่ือให้สามารถอธิบายทั้งอิทธิพลร่วม และอิทธิพลหลกัได ้เน่ืองจากตวัแบบลอจิตสะสม 2 ชั้น มี
หลกัการท างาน 2 ขั้นตอน นัน่คือ ขั้นตอนแรกจะใชต้น้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision tree) ในการหาอิทธิพล
ร่วมระหว่างตวัแปรอธิบาย และสร้างตวัแปรกลุ่ม (Cluster variable)  และขั้นตอนท่ีสอง น าตวัแปรกลุ่มท่ี
ไดน้ี้ไปรวมเป็นตวัแปรอธิบายในตวัแบบลอจิตสะสม ดงันั้นจึงท าใหต้วัแบบท่ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนน้ี
สามารถอธิบายอิทธิพลหลกั และอิทธิพลร่วมได ้  งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากการจ าลองตวัแปรตอบสนอง Y 
เชิงกลุ่ม 3 กลุ่ม ตวัแปรอธิบาย X  จ านวน 4 ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอธิบายท่ีมีการแจกแจงเบอร์
นูลลี 2 ตวัแปร ตวัแปรอธิบายท่ีมีการแจกแจงมลัติโนเมียล 1 ตวัแปร และตวัแปรอธิบายท่ีเป็นจ านวนเต็ม
ในช่วง [0,99]  1 ตวัแปร ภายใตข้นาดตวัอย่าง 1,000  2,000  และ 5,000 ตามล าดบั ศึกษา Coverage และ
ก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น ค่าสถิติ BIC และเปรียบเทียบอตัราความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทของตวัแบบท่ีเสนอข้ึน กบัตวัแบบ Two-stage multinomial logit (Jin-
Hyung Kim, Mijung Kim, 2011 )  

 ผลการวิจยัพบว่าตวัแบบท่ีเสนอข้ึนน้ี มีค่า Coverage ใกลเ้คียงกบั 5%  มากกว่า Two-stage 
multinomial logit models และยงัมีก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็นเขา้ใกล ้
100%  เร็วกวา่เลก็นอ้ย  ตลอดจนมีค่าสถิติ BIC นอ้ยกวา่ แต่เม่ือพิจารณาอตัราความถกูตอ้งของการจ าแนก
ประเภท (Correct classification rate) พบว่าตวัแบบท่ีเสนอข้ึนน้ีให้ค่าท่ีสูงกว่าตวัแบบของ Jin-Hyung 
Kim, Mijung Kim  ภายใตข้นาดตวัอย่าง 1,000 และ 2,000  และยงัพบความแตกต่างดงักล่าวเม่ือขนาด
ตวัอยา่งใหญ่ข้ึน (n=5,000) 
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ค ำส ำคัญ: กลุ่มของตวัแปรตอบสนองแบบไม่มีอนัดบั, กลุ่มของตวัแปรตอบสนองแบบมีอนัดบั, ก าลงัการ
ทดสอบ, ตน้ไมก้ารตดัสินใจ 

 

Abstract 

 This research suggests a two-stage cumulative logit model (TCLM) for 

ordinal response variable to incorporating and interpreting both the interaction and 

main effects. In the first step of TCLM, decision tree is applied to determine the 

interaction effects and to create a cluster variable. In the second step, the cluster 

variable is involved in the cumulative logit model (CLM) as an explanatory variable. 

Thus, this model incorporates both the main and interaction effects in CLM and 

makes it possible to explain the characteristics of explanatory variables when 

interaction effects exist. The simulations have been conducted for multi-categorized 

response variables with K=3 response categories and four explanatory variables, 

namely X_g1   bernoulli(0.3), X_g2   bernoulli(0.7),  X_g3   multinomail 

(0.5,0.25,0.25) and X_int is integer on [0,99]. Three sample sizes of 1,000, 2,000 and 

5,000 units were performed. Each condition was carried out for 1,000 repeated 

simulations using the developed program run with SAS 9.3 

 The research results show that the coverage of TCLM is closed to 5 % . The 

power of test from the suggested model are more rapidly approach to 100% than those 

of the two-stage multinomial logit model (TMLM) (Jin-Hyung Kim, Mijung Kim, 

2011 ), especially when the sample sizes are increased. The goodness-of-fit are 

showed by BIC statistic. The BIC of TCLM are smaller than those of TMLM. The 

increased correct classification rate (CR) was found in the both model but the 

suggested model has more correct classification rate when the sample sizes 1,000 and 

2,000 are used. The difference in CR was still found in large sample sizes.  

Key words: Nominal response categories, Ordinal response categories, Power of test,  

Decision tree. 

 

บทน ำ 

 ในปัจจุบนัการน าความรู้และวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ในงานดา้นต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง 
เช่น การน าตวัแบบเชิงสถิติ (statistical models) ไปช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มลู  ดงันั้นการน าไปประยกุตใ์น
งานดา้นต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล เพ่ือตอบสนองกบัวตัถุประสงค์ของงาน
นั้น ๆ  ตัวแบบลอจิสติก (Logistic models) ตัวแบบกำรถดถอยลอจิสติก (Logistic regression models)  
และตวัแบบลอจติ (Logit models)   เป็นตวัแบบท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการแพทย ์  ดา้นพนัธุ
ศาสตร์ ดา้นสังคมศาสตร์ ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และดา้นการตลาด     เน่ืองจากในงานดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ี
จะสนใจศึกษาตวัแปรตอบสนองท่ีเป็นแบบจ าแนกประเภท   เช่น ในงานดา้นการแพทย ์สนใจตวัแปร
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ตอบสนองท่ีเป็นอาการของโรคจ าแนกเป็นระดบัต่าง ๆ (เบา, ปานกลาง, รุนแรง) เป็นตน้   และมี
จุดประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอธิบายต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อฟังก์ชนัของตวัแปรตอบสนอง  
และเพ่ือศึกษาการพยากรณ์กลุ่มหรือประเภทของตัวแปรตอบสนองท่ีสนใจ แต่เน่ืองจากตัวแบบท่ี
ประกอบด้วยตัวแปรตอบสนองท่ีเป็นแบบจ าแนกประเภทเหล่าน้ีอาจมีตัวแปรอธิบายท่ีเป็นได้ทั้ ง
แบบต่อเน่ือง และแบบเชิงกลุ่ม  ซ่ึงโดยทัว่ไปการวิเคราะห์หรืออธิบายผลของตวัแบบจะไม่พิจารณาใน
กรณีท่ีเกิดอิทธิพลร่วมระหว่างตวัแปรอธิบายท่ีเป็นแบบต่อเน่ือง และแบบเชิงกลุ่ม แต่จะศึกษาเพียง
อิทธิพลหลกัเท่านั้น (Honda and Neugut, 2004),    Hosmer and Lemshow (1980) จึงเสนอการแบ่งขอ้มูล
เป็นกลุ่มย่อยโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ไทลข์องตวัประมาณความน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากการสร้างตวัแบบการ
ถดถอยลอจิสติก (Logistic regression models) ท่ีมีตวัแปรอธิบายแบบต่อเน่ือง แต่วิธีน้ีก็ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั
มิติ  เม่ือมีตวัแปรอธิบายหลายตวัแปร   และ Cross and Beissinger (2001) ไดศึ้กษาตวัแบบลอจิสติก  และ
วิเคราะห์ความไวท่ีพิจารณาการเปล่ียนแปลงของความน่าจะเป็นเม่ือตวัแปรอธิบายเปล่ียนแปลงไปในรูป
ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Standardized regression coefficients) ซ่ึงพบว่า ถ้ำตัวแปรอธิบำย
เป็นแบบต่อเน่ืองน้ันไม่ควรใช้เทอมอิทธิพลร่วม    Mijung Kim (2009) จึงแกปั้ญหาน้ีดว้ยการน า
ประโยชน์ของต้นไม้กำรตัดสินใจ (Decision tree) มาใช้ร่วมกบัตวัแบบลอจิสติกในกรณีท่ีตวัแปร
ตอบสนองเป็นแบบจ าแนกประเภท 2 กลุ่ม นัน่คือ การใชต้น้ไมก้ารตดัสินใจตรวจหาอิทธิพลร่วมระหว่าง
ตวัแปรอธิบายท่ีมีนยัส าคญัมาก ๆ (the most significant interaction effects of explanatory variables)  
จากนั้นสร้างตวัแปรกลุ่ม (Cluster variable) ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากแผนภาพตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Diagram of 
decision tree)  มารวมเป็นตวัแปรอธิบายในตวัแบบลอจิสติก  และเรียกตวัแบบท่ีประกอบดว้ยตวัแปร
อธิบาย และตวัแปรกลุ่มน้ีว่า Two-stage logistic regression models  ต่อมา Jin-Hyung Kim, Mijung Kim 
(2011) ไดข้ยายขอบเขตของวิธีดงักล่าวโดยศึกษากรณีท่ีตวัแปรตอบสนองเป็นแบบจ าแนกประเภท 3 กลุ่ม 
แบบไม่มีอันดับ ซ่ึงมีหลกัการท างานเช่นเดียวกบั Two-stage logistic regression models  โดยเรียกตวัแบบ
ท่ีเสนอข้ึนใหม่น้ีวา่ Two-stage multinomial logit models  

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงขยายขอบเขตศึกษาของงานวิจยัขา้งตน้ นัน่คือศึกษาตวัแบบในกรณีท่ีตัวแปร
ตอบสนองจ ำแนกประเภทแบบมีอันดับ  หรือตวัแบบลอจิตสะสม (Cumulative logit models) ท่ีมีรูปแบบ 
Proportional odds models (Walker and Duncan, 1967, McCullagh, 1980)  

      [ (     )]                ,              ……………………..(1) 

 โดยท่ี       (     )             ,                      

                ,    (          )
        (           )

    

โดยสร้างตวัแปรกลุ่ม (Cluster variables) ดว้ยการประยกุตต์น้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision tree) เช่นเดียวกนั
กบังานวิจยัขา้งตน้ แลว้น าตวัแปรกลุ่มไปรวมเป็นตวัแปรอธิบายในตวัแบบ (1) 
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     [ (       )]             ……………………………..(2) 

และเรียกตวัแบบ (2) น้ีว่า ตวัแบบลอจิตสะสม 2 ชั้น (Two-stage cumulative logit models)  จากนั้นท า
การเปรียบเทียบอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภท  (Correct classification rate)  ความเหมาะสม
ของตวัแบบดว้ยสถิติ BIC (Bayesian Information Criterion)  Coverage และก าลงัการทดสอบ (%) ของ
สถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood ratio statistic) ของตวัแบบท่ีเสนอข้ึนใหม่กบัตวัแบบอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ตวัแบบลอจิตสะสมดั้งเดิม (Cumulative logit models)  ตวัแบบ Multinomial logit  และตวัแบบ 
Two-stage multinomial logit  ตลอดจนศึกษาตวัแบบในกรณีท่ีมีตวัแปรตอบสนอง 2 กลุ่ม นัน่คือ Logistic 
regression models และ Two-stage logistic regression models เพ่ือน ามาเปรียบเทียบดว้ยตวัสถิติดงักล่าว
ขา้งตน้ 
  

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

1. เสนอตวัแบบ Two-stage cumulative logit ท่ีมีลกัษณะของรูปแบบ Proportional odds 
models 

2. เปรียบเทียบ  Coverage และก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
(Likelihood ratio statistic) ของตัวแบบท่ีเสนอข้ึนกับตัวแบบลอจิตสะสมดั้ งเดิม 
(Cumulative logit models)  ตวัแบบมลัติโนเมียลลอจิต (Multinomial logit models)  และ 
Two-stage multinomial logit models 
 

วธิีกำรวจิยั 

 งานวิจยัน้ีศึกษาโดยการจ าลองแบบขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตอบสนอง Y เป็นแบบ
จ าแนกประเภท 3 กลุ่ม  ตวัแปรอธิบาย 4 ตวัแปร ประกอบดว้ยตวัแปรอธิบาย       และ      จากการ
แจกแจงเบอร์นูลลีท่ีมีความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเท่ากบั 0.3 และ 0.7 ตามล าดบั  ตวัแปร
อธิบาย      จากการแจกแจงมลัติโนเมียล   และตวัแปรอธิบาย         ท่ีเป็นจ านวนเต็มในช่วง [0,99]  
ภายใตข้นาดตวัอย่าง 1,000  2,000 และ 5,000  โดยก าหนดรอบของการท าซ ้ าจ านวน 1,000 รอบ  แลว้
ศึกษา Coverage และก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น ค่าสถิติ BIC และอตัรา
ความถกูตอ้งของการจ าแนกประเภทของตวัแบบท่ีเสนอข้ึน จากนั้นพิจารณาเปรียบเทียบกบัตวัแบบลอจิต
สะสม   ตวัแบบมลัติโนเมียลลอจิต   และ Two-stage multinomial logit models    
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สรุปผลกำรวจิยั 

จากการวิจยั สามารถสรุปผลแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
1. ตวัแปรตอบสนองจ ำแนกประเภทแบบไม่มอีันดบั 

   จากการศึกษา Coverage และก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะ
เป็นของตวัแบบ (5) Multinomial logit models (MLM) และตวัแบบ (6) Two-stage multinomial logit 
models (TMLM) พบว่าเม่ือพิจารณาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตวัแบบ (5) MLM ใหค่้า Coverage ค่อนขา้งดี 
หรือใกลเ้คียงกบั 5% ในทุก ๆ ขนาดตวัอย่าง ส่วนตวัแบบ (6) TMLM ใหค่้าท่ีสูงเกินจริงประมาณ 3 เท่า  
ตวัแบบ (5) MLM  มีก าลงัการทดสอบเขา้ใกล ้100% เร็วกว่าตวัแบบ (6) TMLM ในทุก ๆ ขนาดตวัอย่าง  
และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของสถิติ BIC พบวา่ตวัแบบ (5) MLM ใหค่้าต ่ากว่าหรือดีกว่าตวัแบบ (6) TMLM 
เพียงเลก็นอ้ย  
   จากการศึกษาอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทของทั้งสองตวัแบบดงักล่าว
พบว่าตวัแบบ (6) TMLM ให้อตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทสูงกว่าตวัแบบ (5) MLM ในทุก
ขนาดตวัอยา่งภายใตข้อ้มลูทดลองศึกษา และขอ้มลูตรวจสอบ 

2. ตวัแปรตอบสนองจ ำแนกประเภทแบบมอีันดบั 
   จากศึกษา Coverage ก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็นของตวั
แบบ (8) Cumulative logit models (CLM) และตวัแบบ (9) Two-stage cumulative logit models (TCLM)  
พบวา่เม่ือพิจารณาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตวัแบบ (8) CLM ใหค่้า Coverage ค่อนขา้งดี หรือใกลเ้คียงกบั 
5% ในทุก ๆ ขนาดตวัอยา่ง ส่วนตวัแบบ (9) TCLM ใหค่้าสูงกวา่ในตวัแบบ (8) CLM ประมาณ 2 เท่า  ตวั
แบบ (8) CLM มีก าลงัการทดสอบเขา้ใกล ้100% เร็วกวา่ตวัแบบ (9) TCLM ในทุก ๆ ขนาดตวัอยา่ง และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของสถิติ BIC พบวา่ตวัแบบ (8) CLM ใหค่้าต ่ากวา่หรือดีกวา่ตวัแบบ (9) TCLM เพียง
เลก็นอ้ย  
   จากการศึกษาอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทของทั้งสองตวัแบบดงักล่าว
พบวา่ส าหรับขนาดตวัอยา่ง 1,000 ตวัแบบ (9) TCLM ใหอ้ตัราความถกูตอ้งของการจ าแนกประเภทเท่ากบั
ตวัแบบ (8) CLM ภายใตข้อ้มูลทดลองศึกษา แต่ตวัแบบ (9) TCLM ใหอ้ตัราความถูกตอ้งของการจ าแนก
ประเภทมากกวา่ตวัแบบ (8) CLM ภายใตข้อ้มลูตรวจสอบ และส าหรับขนาดตวัอย่าง 2,000 และ 5,000 ตวั
แบบ (9) TCLM   ใหอ้ตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทสูงกว่าตวัแบบ (8) CLM ในทุกขนาด
ตวัอยา่งภายใตข้อ้มลูทดลองศึกษา และขอ้มลูตรวจสอบ 
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อภิปรำยผล 

 ในงานวิจยัน้ี เสนอตวัแบบลอจิตสะสม 2 ชั้น หรือ Two-stage cumulative logit models 
(TCLM)  ท่ีมีหลกัการท างาน 2 ขั้นตอน คือในขั้นตอนแรกจะประยุกตต์น้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision tree) 
มาเพ่ือหาอิทธิพลร่วม และสร้างตวัแปรกลุ่ม จากนั้น ในขั้นตอนท่ีสอง น าตวัแปรกลุ่มท่ีไดไ้ปรวมเป็นตวั
แปรอธิบายในตวัแบบลอจิตสะสม (Cumulative logit models) ซ่ึงพบว่าตวัแบบท่ีเสนอข้ึนน้ี มีค่า 
Coverage ใกลเ้คียงกบั 5%  มากกว่า Two-stage multinomial logit models (Jin-Hyung Kim, Mijung Kim, 
2011) และยงัมีก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็นเขา้ใกล ้100%  เร็วกว่าเลก็นอ้ย  
ตลอดจนมีค่าสถิติ BIC น้อยกว่า แต่เม่ือพิจารณาอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภท (Correct 
classification rate) พบวา่ตวัแบบท่ีเสนอข้ึนน้ีใหค่้าท่ีสูงกวา่ตวัแบบของ Jin-Hyung Kim, Mijung Kim  ใน
ขนาดตวัอย่าง 1,000 และ 2,000  และยงัมีค่าสูงกว่าเพียงเลก็นอ้ยเม่ือขนาดตวัอย่างใหญ่ข้ึน ดงันั้นตวัแบบ
ท่ีเสนอจึงความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี และอาจน าไปใชใ้นทางปฏิบติัได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากงานวิจยัน้ี ท าการจ าลองแบบขอ้มูลโดยใชจ้ านวนรอบ 1,000 คร้ัง และน าขอ้มูลมา
สร้าง Decision tree เพียง 1 คร้ังในแต่ละ    ท่ีเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.01 จึงอาจท าใหอ้ตัราความถูกตอ้งของการ
จ าแนกประเภทในตวัแบบท่ีประกอบดว้ยตวัแปรกลุ่มท่ีไดจ้าก Decision tree และตวัแบบท่ีไม่มีตวัแปร
กลุ่มน้ี มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย ดงันั้นจึงอาจใช้จ านวนรอบของการทดลองน้อยลง และสร้าง 
Decision tree ทุกรอบ เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนมากข้ึน และในงานวิจยัน้ีท าการตรวจสอบภาวะสารูปดีโดย
การศึกษาเพียงก าลงัการทดสอบ (%) ของตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น อาจใชต้วัสถิติอ่ืน ๆ ในการ
ตรวจสอบตวัแบบเพ่ิมเติมได ้

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3004 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



เอกสำรอ้ำงองิ 

Cross, P. C. and S. R. Beissinger (2001). “Using logistic regression to analyze the sensitivity of  PVA 
 models”. A comparision of methods based on African Wild Bog Models. Conservation 
  Biology, 15(5):1135-1346. 

Honda, K. and Neugut, A. I. (2004). “Associations between perceived cancer risk and established  risk 
 factors in a national community sample cancer”. Detection and Prevention, 28(1), 1-7. 

Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. (1980). “A goodness-of-fit test for the multiple logistic  regression 
 model”. Communs Statis. Theory Meth 10: 1043-1069. 

Kim, M. J. (2009). “Two-stage logistic regression model”. Expert Systems with Applications, 36, 
 6727-6734. 

Kim, M. J. and Kim Jin-Hyung (2011). “Two-stage multinomial logit model”. Expert Systems with 
 Applications, 38, 6439-6446. 

McCullagh, P. (1980). “Regression models for ordinal data”. J. Royal Statist. B42: 109-142. 

Paul A. Herzberg. (1990). How SAS works: A comphrehensive introduction to the SAS system. 
 Springer-Verlage New York Inc. 2nd ed. 

Pongsapukdee, V. and Kumsri, T. (2006). “Goodness-of-fit tests for logit models based on 
 probability levels of response categories”. Thailand Statistician Vol.4: 43-61. 

Randall Matignon (2007). Data Mining Using      Enterprise        . Wiley-Interscience.  

Walker, S. H. and Duncan, D. B. (1967). “Estimation of the probability of event as a function of several
  independent variables”. Biometrika, 54:167-179. 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3005 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



กราฟเชือมโยง 3-i-vertex-critical กบัเซตตดัทีมีจาํนวนจุดนอ้ยทีสุด

On connected 3-i-vertex-critical graphs with a minimum cutset
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บทคดัยอ่
เซตควบคุมอิสระ คือเซตควบคุมซึงสบักราฟทีก่อกาํเนิดจากเซตควบคุมนนัเป็นกราฟ

อิสระ กาํหนดให้ i(G) แทนขนาดของเซตควบคุมอิสระทีเลก็ทีสุดของกราฟ G เราจะเรียกกราฟ
G วา่ n-i-vertex-critical เมือ i(G) = n และสาํหรับทุกๆ จุด v ทีถูกกาํจดัออกจากกราฟ G แลว้
i(G− v) < n ในงานวจิยันีเราไดใ้หล้กัษณะเฉพาะเจาะจงของกราฟเชือมโยง 3-i-vertex-critical
ทีมี S เป็นเซตของจุดตดั โดยที 1 ≤ |S| ≤ 2

คาํสาํคญั : จาํนวนควบคุมทีเป็นอิสระ, วกิฤต

Abstract
An independent dominating set in a graph is a set that is both dominating

and independent. The independent domination number of G, denoted by i(G), is the
minimum cardinality of an independent dominating set. Graph G is n-i-vertex-critical
if i(G) = n but i(G − v) < n for any vertex v ∈ V (G). In this paper, we provide a
characterization of connected 3-i-vertex-critical graphs with a cutset S for 1 ≤ |S| ≤ 2.

Keyword : independent domination number, critical

1 Introduction
LetG denote a finite undirected simple graph with vertex set V (G) and edge

set E(G). The open neighborhood NG(v) of a vertex v consists of the set of vertices
adjacent to v and the closed neighborhood of v isNG[v] = NG(v)∪{v}. Further,NH(v)
denotes either NG(v) ∩ V (H) if H is a subgraph of G or NG(v) ∩ H if H is a subset
of V (G). For S ⊆ V (G), the induced subgraph of G by S, denoted by G[S], is the
graph with vertex set S and egde set of G[S] consists of all the edges of G with both
end vertices are in S. We denote the number of components and the number of odd
components of G by ω(G) and ω0(G), respectively. For S ⊆ V (G), S is called a cutset
if ω(G−S) > ω(G). If S = {v} is a cutset, then v is also called a cut-vertex. IfG1 and
G2 are isomorphic, then we write G1

∼= G2. A complete graph of order n is denoted by
Kn. A complete bipartite graph with bipartitionX ∪ Y is denoted byKm,n if |X| = m
and |Y | = n. A completem-partite graph with partite setX1∪X2∪ . . .∪Xm is denoted
byKn1,n2,...,nm if |V (Xi)| = ni for 1 ≤ i ≤ m.

∗Corresponding author
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A set S ⊆ V (G) is independent if no two vertices in S are adjacent. For
S ⊆ V (G), S is a dominating set for G if every vertex of G either belongs to S or
is adjacent to a vertex of S. An independent dominating set in a graph is a set that is
both dominating and independent. The independent domination number of G, denoted
by i(G), is the minimum cardinality of an independent dominating set. We will write
S ≻i G if S is an independent dominating set forG. For any v ∈ V (G), an independent
dominating set for G− v is denoted by Iv.

In 1994, Ao [1] introduced the concept of n-i-vertex-critical graphs, that is,
a graphsG with i(G) = n, but i(G− v) < n, for every vertex v ∈ V (G). Observe that,
ifG is n-i-vertex-critical, then i(G−v) = n−1 for all v ∈ V (G). He/she characterized
n-i-vertex-critical graphs for n = 1 and n = 2. It is shown that 1-i-vertex-critical graphs
areK1 and 2-i-vertex-critical graphs are completem-partite graphs with each partite set
has order 2 for somem ≥ 1. Ao also proved the following result for n-i-vertex-critical
graphs.

Lemma 1. If there exist distinct vertices u, v ∈ V (G) such that NG[v] ⊆ NG[u],
then G is not n-i-vertex-critical for any n.

For n ≥ 3, there are few known results about n-i-vertex-critical. In this
paper, we provide a characterization of connected 3-i-vertex-critical graphs with a cutset
S for 1 ≤ |S| ≤ 2.

2 Classes of connected 3-i-vertex-critical graphs
In this section, we present three classes of connected 3-i-vertex-critical graphs.

Class Hmn

For positive integers m and n and for G ∈ Hmn, let G be a graph of order
2m + 2n + 3 where V (G) = X ∪ Y ∪ {u, v, w} and |X| = 2m and |Y | = 2n. Form
complete graphs onX and Y with a perfect matching deleted. Join v to every vertex of
X ; joinw to every vertex of Y and finally join u to every vertex ofX∪Y . Observe that
for G ∈ Hmn, G is a connected 3-i-vertex-critical graph containing u as a cut-vertex.
Further, ω(G− u) = 2.

Class Rmn

For positive integers m and n and for G ∈ Rmn, let G be a graph of order
2m + 2n + 5 where V (G) = X ∪ Y ∪ {u, v, w, x, y} and |X| = 2m and |Y | = 2n.
Form complete graphs on X and Y with a perfect matching deleted. Join w to every
vertex ofX ∪ Y ; join u to every vertex ofX ∪{x, y} and finally join v to every vertex
of Y ∪{x, y}. It is not difficult to show thatG ∈ Rmn is a connected 3-i-vertex-critical
graph where {u, v} is a minimum cutset. Observe thatω(G−{u, v}) = 3 andG−{u, v}
contains exactly two singleton components.
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Class Mmn

For a positive integer n and non-negative integer m and for G ∈ Mmn, let G be a
graph of order 2m + 2n + 5 where V (G) = X ∪ Y ∪ {u, v, y, x1, x2} and |X| = 2m
and |Y | = 2n. Let ∅ ̸= Y1 ⊆ Y . Now join u to every vertex of {v, x2} ∪X ∪ Y ; join
v to every vertex of {x1} ∪X ∪ Y1 ; join y to every vertex of Y and then add the edge
x1x2. Further, if X ̸= ∅, join each vertex of X to every vertex of {x1, x2} and then
form a complete graph on X with a perfect matching deleted. Now form a complete
graph on Y with a perfect matching F = F1 ∪ F2 ∪ F3 deleted where F1 = {y1y2 ∈
E(G)|y1, y2 ∈ NY (u) − NY (v)}, F2 = {y1y2 ∈ E(G)|y1, y2 ∈ NY (u) ∩ NY (v)} ,
F3 = {y1y2 ∈ E(G)|y1 ∈ NY (u) − NY (v) and y2 ∈ NY (u) ∩ NY (v)} and Fi might
be empty for 1 ≤ i ≤ 3. Note that if Y1 = Y , then F = F2 and if Y1 ̸= Y , then
F1 ∪ F3 ̸= ∅. Observe that G ∈ Mmn is a connected 3-i-vertex-critical with a cutset
{u, v} where ω(G− {u, v}) = 2.

Hmn Rmn

G ∈ Mmn where Y1 = Y G ∈ Mmn where Y1 ̸= Y

Figure 1: Classes of connected 3-i-vertex-critical graphs
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3 A characterization of connected 3-i-vertex-critical
graphs with a cutset of small order

In this section we provide characterizations of connected 3-i-vertex-critical
graphs with a cutset S for |S| = 1 and |S| = 2. We begin with an easy useful result.

Lemma 2. For a positive integer n ≥ 2, let G be n-i-vertex-critical. Then, for
each v ∈ V (G), Iv ∩NG[v] = ∅.

Proof. Suppose to the contrary that Iv ∩ NG[v] ̸= ∅. Then there is a vertex
x ∈ Iv ∩ NG[v]. Clearly, x ̸= v. Since x ∈ Iv and xv ∈ E(G), it follows that
Iv ≻i G, a contradiction since |Iv| = n − 1 but i(G) = n. This proves our
lemma.

Theorem 3. Suppose G is a connected 3-i-vertex-critical graph with a cut-vertex
u. Then G belongs to Hmn defined in Section 2.

Proof. Claim 1 : ω(G− u) = 2.
Suppose to the contrary that ω(G − u) ≥ 3. Consider G − u. So

Iu ⊆
∪t

i=1V (Ci). Since |Iu| = 2 and ω(G − u) ≥ 3, it follows that Iu does not
dominate some component of G − u, a contradiction. Hence, ω(G − u) = 2 as
required. This proves our Claim.

Now G − u contains exactly two components, say C1 and C2. It is
easy to see that Iu ∩ V (C1) ̸= ∅ and Iu ∩ V (C2) ̸= ∅. Put Iu ∩ V (C1) = {v} and
Iu ∩ V (C2) = {w}. Clearly, vu /∈ E(G) and wu /∈ E(G). Further, v ≻i V (C1) and
w ≻i V (C2). Since G is connected, NC1(u) ̸= ∅ and NC2(u) ̸= ∅.

Claim 2 : For each x ∈ NC1(u), there exists a unique vertex y ∈ NC1(u) such
that y ≻i V (C1)− {x} and yx /∈ E(G).

Let x ∈ NC1(u). Consider G − x. By Lemma 2, {v, u} ∩ Ix = ∅ since
vx, ux ∈ E(G). Then Ix ∩ V (C1) ̸= ∅ and Ix ∩ V (C2) ̸= ∅. Put {y} = Ix ∩ V (C1).
Then y ≻i V (C1)−{x}. Observe that NC1 [v] = V (C1) and V (C1)−{x} ⊆ NC1 [y].
If y /∈ NC1(u), then NC1 [y] = V (C1) − {x} and thus NC1 [y] ⊆ NC1 [v], contra-
dicting Lemma 1. Thus yu ∈ E(G). If there is y′ ∈ NC1(u) − {y} such that
Ix ∩ V (C1) = {y′}, then NG[y

′]=(V (C1)− {x}) ∪ {u}=NG[y], again contradicting
Lemma 1. This proves our claim.

Claim 3 : NC1(u) = V (C1)− {v}.
If there is a vertex x ∈ V (C1)− {v} where x /∈ NC1(u), then NG[x] ⊆

NG[v]. But this contradicts Lemma 1. Hence, Claim 3 is proved.

Claim 4 : G[V (C1) − {v}] ∼= K2m- a perfect matching for some positive integer
m.

This claim follows by Claims 2 and 3.

4การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3009 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



By similar arguments as in the proof of Claims 2,3 and 4, we have
following claims.

Claim 5 : For each x ∈ NC2(u), there exists a unique vertex y ∈ NC2(u) such
that y ≻i V (C2)− {x} and yx /∈ E(G).

Claim 6 : NC2(u) = V (C2)− {w}.

Claim 7 : G[V (C2)−{w}] ∼= K2n - a perfect matching for some positive integer n.

By Claims 3,4,6 and 7, G belongs to Hmn as required. This completes
the proof of our theorem.

We now turn our attention to a cutset of size 2.

Theorem 4. Suppose G is a connected 3-i-vertex-critical graph and S is a mini-
mum cutset in G with |S| = 2. Then
1) ω(G− S) ≤ 3.
2) If ω(G − S) = 3, then there are exactly 2 singleton components in G − S and
G belongs to Rmn, defined in Section 2.

Proof. Let S = {u, v} and C1, ..., Ct be components of G− S.

Claim 1 : Suppose t = ω(G − S) ≥ 3. If a ∈ V (Ci) for 1 ≤ i ≤ t where
|V (Ci)| ≥ 2, then a /∈ NG(u) ∩NG(v).

Suppose to the contrary that a ∈ NG(u)∩NG(v). Then Ia∩{u, v} = ∅.
Thus, by Lemma 2, Ia ⊆

∪t
i=1 V (Ci). Since |Ia| = 2, t ≥ 3 and |V (Ci)−{a}| ≥ 1,

it follows that there is a component of G − S which is not dominated by Ia, a
contradiction. This proves our claim.

1) Suppose to the contrary that t = ω(G − S) ≥ 4. If uv ∈ E(G), then v /∈ Iu
and thus |Iu| ≥ 3, a contradiction. Thus uv /∈ E(G). Note that u ∈ Iv and
v ∈ Iu since ω(G− S) ≥ 4. Consider G− u. Then v must dominate at least t− 1
components. We may suppose without loss of generality that v ≻i

∪t
i=2 V (Ci).

We next consider G − v. Since v ≻i

∪t
i=2 V (Ci), Iv ∩

∪t
i=2 V (Ci) = ∅ by Lemma

2. It follows that u ∈ Iv and Iv ∩ V (C1) ̸= ∅. Then u must dominate
∪t

i=2 V (Ci).
By Claim 1, |V (Ci)| = 1 for 2 ≤ i ≤ t. Let {z} = V (C2). Then Iz ∩ {u, v} = ∅
and thus Iz ⊆

∪t
i=1 V (Ci) − {z}. But this is not possible since |Iz| = 2 and

t = ω(G− S) ≥ 4. This proves (1).

2) We now suppose t = ω(G− S) = 3. If |V (C1)| = |V (C2)| = |V (C3)| = 1, then
i(G) ≤ 2 since S is a minimum cutset, a contradiction. Without loss of generality,
we may assume that |V (C1)| ≥ 2. Choose z ∈ NC1(u). By Claim 1, zv /∈ E(G).
Consider G− z. Clearly, v ∈ Iz since ω(G − S) = 3 and |V (C1)− {z}| ≥ 1. Put
{z′} = Iz − {v}. We first suppose that z′ /∈ V (C1). Without loss of generality,
assume that z′ ∈ V (C2). Then v ≻i (V (C1)−{z})∪V (C3). By Claim 1, NC1(u) =
{z}. Now consider G− v. By Lemma 2, Iv ∩ ((V (C1)− {z}) ∪ V (C3)) = ∅. Since
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ω(G−S) = 3, u ∈ Iv otherwise no vertex of Iv ≻i V (C3). Then the only vertex of
Iv−{u} dominates V (C1)−{z} since NC1(u) = {z}. Consequently, Iv−{u} = {z}.
But this contradicts the fact that Iv is independent since z ∈ NC1(u). Hence,
z′ ∈ V (C1). Thus v ≻i V (C2) ∪ V (C3). Since S is a minimum cutset, NCi

(u) ̸= ∅
for 1 ≤ i ≤ 3. It then follows, by Claim 1, that |V (C2)| = |V (C3)| = 1.

Put {x} = V (C2) and {y} = V (C3). Since S is a minumum cutset,
NG(x) = NG(y) = {u, v}. Since ω(G − S) = 3, u ∈ Iv and thus uv /∈ E(G).
Consider G − x. Then Ix ∩ {u, v} = ∅. Since NG(y) = {u, v}, y ∈ Ix. Put
{w} = Ix − {y}. Clearly, w ∈ V (C1) since {y} = V (C3). Further, w ≻i V (C1).
If uw ∈ E(G), then, by Claim 1, vw /∈ E(G) and thus {w, v} is an inde-
pendent dominating set for G, a contradiction. Thus uw /∈ E(G). Similarly,
vw /∈ E(G). If there is w′ ∈ V (C1) such that w′u /∈ E(G) and w′v /∈ E(G), then
NG[w

′] ⊆ NG[w], contradicting Lemma 1. Hence, {w} = V (C1)−(NC1(u)∪NC1(v))
or NC1(u)∪NC1(v) = V (C1)−{w}. It follows by Claim 1 that NC1(u)∩NC1(v) = ∅.

Claim 2 : For each a ∈ NC1(u), there exists a unique vertex b ∈ NC1(u) such that
b ∈ Ia and b ≻i NC1(u)− {a}.

Let a ∈ NC1(u). Then au ∈ E(G) and aw ∈ E(G). By Claim 1,
av /∈ E(G). Consider G − a. It is easy to see that v ∈ Ia. Put {b} = Ia − {v}.
Clearly, b ∈ V (C1) − {a}. Then bv /∈ E(G) and thus b ∈ NC1(u). Note that
b ≻i NC1(u) − {a} since NC1(u) ∩ NC1(v) = ∅. If there is b′ ∈ NC1(u) − {b} such
that Ia = {v, b′}, then NG[b

′] ⊆ NG[b], contradicting Lemma 1. This proves our
claim.

By similar arguments, we have the following claim.

Claim 3 : For each a ∈ NC1(v), there exists a unique vertex b ∈ NC1(v) such that
b ∈ Ia and b ≻i NC1(v)− {a}.

It follows by Claims 2 and 3 that G[NC1(u)]
∼= K2m - a perfect matching

and G[NC1(v)]
∼= K2n - a perfect matching for some positive integers m and n.

Therefore, G belongs to Rmn. This completes the proof of our theorem.

Lemma 5. Let G be a connected 3-i-vertex-critical graph with a minumum cutset
S where |S| = 2 and ω(G− S) = 2. Suppose S = {u, v} contains an edge and C1

and C2 are components of G− S. Then

(1) There exist x1, x2 ∈ V (C1) and y ∈ V (C2) such that NG[x1] = V (C1) ∪ {v},
NG[x2] = V (C1) ∪ {u} and NG[y] = V (C2). Furthur, V (C1) − {x1, x2} =
NC1(u) ∩ NC1(v) and V (C2) − {y} = NC2(u) ∪ NC2(v). Consequently,
NC1(u) = V (C1)− {x1} and NC1(v) = V (C1)− {x2}.

(2) If |V (C1)−{x1, x2}| ≥ 1, then G[V (C1)−{x1, x2}] ∼= K2n- a perfect matching
for some positive integer n.

(3) Either u ≻i V (C2)− {y} or v ≻i V (C2)− {y}.

(4) G[V (C2)− {y}] ∼= K2m- a perfect matching for some positive integer m.
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Proof. 1) Consider G− u. Clearly, by Lemma 2, v /∈ Iu and then Iu ∩ V (C1) ̸= ∅
and Iu ∩ V (C2) ̸= ∅. Put Iu ∩ V (C1) = {x1} and Iu ∩ V (C2) = {y}. Then
x1 ≻i V (C1), y ≻i V (C2) and {x1, y} ⊆ NG(u). Since Iu must dominate v,
without loss of generality, we assume that x1v ∈ E(G). Consider G− v. Clearly,
Iv∩{u, x1} = ∅ by Lemma 2. Further, Iv∩(V (C1)−{x1}) ̸= ∅ and Iv∩V (C2) ̸= ∅.
Put {x2} = Iv ∩ (V (C1) − {x1}) and {y1} = Iv ∩ V (C2). So x2 ≻i V (C1) and
y1 ≻i V (C2). Clearly, x2v, y1v /∈ E(G). If x2u /∈ E(G), then NG[x2] ⊆ NG[x1],
contradicting Lemma 1. Thus x2u ∈ E(G). Hence, NG[x1] = V (C1) ∪ {v} and
NG[x2] = V (C2) ∪ {u}.

We now show that V (C1) − {x1, x2} = NC1(u) ∩ NC1(v). Clearly,
NC1(u) ∩ NC1(v) ⊆ V (C1) − {x1, x2}. Let z ∈ V (C1) − {x1, x2}. If z /∈ NG(u) ∪
NG(v), NG[z] ⊆ NG[x1], contradicting Lemma 1. Hence, z ∈ NG(u) ∪ NG(v).
Suppose z ∈ NG(u) but z /∈ NG(v). Then NG[z] ⊆ NG[x2], again a contradiction.
Hence, z ∈ NG(u) ∩NG(v). By similar arguments, if z ∈ NG(v), then z ∈ NG(u)
and thus NG(u) ∪NG(v) = NG(u) ∩NG(v). Hence, V (C1)− {x1, x2} = NC1(u) ∩
NC1(v).

Observe that yv /∈ E(G) otherwise {y, x2} ≻i G. We next show that
y1 = y. Suppose this is not the case. Then y1u ∈ E(G) otherwise NG[y1] ⊆
NG[y]. It then follows that {x1, y1} ≻i G, a contradiction. Hence, y1 = y
as required. Since {y} = Iu ∩ V (C2) and {y1} = Iv ∩ V (C2), it follows that
y ∈ V (C2)− (NC2(u) ∪NC2(v)). Thus NG[y] = V (C2). By Lemma 2, it is easy to
see that V (C2)− (NC2(u) ∪NC2(v)) = {y}. This proves (1).

We now let x1, x2 and y are vertices in (1).

2) By (1), x1 ≻i V (C1) and x2 ≻i V (C1). Suppose V (C1) − {x1, x2} ̸= ∅. Let
z1 ∈ V (C1) − {x1, x2}. Then z1 ∈ NC1(u) ∩ NC1(v) by (1). Consider G − z1. By
Lemma 2, {x1, x2, u, v} ∩ Iz1 = ∅. Thus Iz1 ∩ V (C1) ̸= ∅ and Iz1 ∩ V (C2) ̸= ∅. Let
{z′1} = Iz1 ∩ V (C1). Then z′1 ∈ V (C1)− {x1, x2, z1}. So, z′1 ≻i V (C1) − {z1} and
{z′1u, z′1v} ⊆ E(G). Consider G−z′1. By Lemma 2, Iz′1∩((V (C1)−{z1})∪{u, v}) =
∅ then {z1} = Iz′1 ∩ V (C1). If V (C1)∩ {x1, x2, z1, z

′
1} ≠ ∅, then, continuing in this

fashion, G[V (C1)−{x1, x2}] ∼= K2n - a perfect mathching for some positive integer
n ≥ 1. This proves (2).

3) Since S is a minimum cutset and {y} = V (C2)− (NC2(u) ∪NC2(v)), it follows
that |NC2(u) ∪ NC2(v)| ≥ 2 and thus |V (C2)| ≥ 3. Consider G − y. By Lemma
2, Iy ∩ V (C2) = ∅. Since |V (C2)| ≥ 3, Iy ∩ S ̸= ∅. However, |Iy ∩ S| = 1 since
uv ∈ E(G). Therefore, either u ≻i V (C2)−{y} or v ≻i V (C2)−{y}. This proves
(3).

4) By (3) suppose, without loss of generality, that u ≻i V (C2) − {y}. Choose
w1 ∈ V (C2) − {y}. Clearly, w1y ∈ E(G) and w1u ∈ E(G). Consider G − w1.
If v ∈ Iw1 , then the only vertex of Iw1 − {v} must dominate {x2, y}. But this
is not possible since x2 ∈ V (C1) and y ∈ V (C2). Hence, v /∈ Iw1 . It follows
that Iw1 ∩ V (C1) ̸= ∅ and Iw1 ∩ V (C2) ̸= ∅. Suppose {w′

1} = Iw1 ∩ V (C2).
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Then w′
1 ≻i V (C2) − {w1}. It is easy to see that {w1} = Iw′

1
∩ V (C2). Then

w1 ≻i V (C2)− {w′
1}. If V (C2)− {y, w1, w

′
1} ̸= ∅, then, continuing in this fashion,

G[V (C2)−{y}] ∼= K2m - a perfect matching for some positive integer m ≥ 1. This
proves (4) and completes the proof of our lemma.

Theorem 6. Let G be a connected 3-i-vertex-critical graph with a minimum cutset
S where |S| = 2 and ω(G − S) = 2. Suppose S contains an edge and C1, C2 are
components of G− S. Then G belongs to Mmn defined in Section 2.

Proof. Let S = {u, v} where uv ∈ E(G). By Lemmas 5(1) and 5(2), there exist
x1, x2 ∈ V (C1) and y ∈ V (C2) such that NG[x1] = V (C1)∪{v}, NG[x2] = V (C1)∪
{u} and NG[y] = V (C2). Further, if V (C1)−{x1, x2} = NC1(u)∩NC1(v) ̸= ∅, then
G[V (C1)−{x1, x2}] ∼= K2n - a perfect matching for some positive integer n. Again,
by Lemmas 5(1) and 5(4), G[V (C2)−{y}] = G[NC2(u)∪NC2(v)]

∼= K2m - a perfect
matching for some positive integer m. Let F be such a perfect matching. We may
now assume that u ≻i V (C2)−{y} by Lemma 5(3). Since S is a minimum cutset,
∅ ̸= NC2(v) ⊆ V (C2) − {y}. Put F1 = {zz′ ∈ F |z, z′ ∈ NC2(u) − NC2(v)}, F2 =
{zz′ ∈ F |z, z′ ∈ NC2(u) ∩ NC2(v)} and F3 = {zz′ ∈ F |z ∈ NC2(u) − NC2(v), z

′ ∈
NC2(u) ∩ NC2(v)}. Clearly, F1 ∪ F2 ∪ F3 = F . If NC2(v) = V (C2) − {y}, then
F = F2 and if NC2(v) ̸= V (C2)−{y}, then F1 ∪F3 ̸= ∅. In either case, G belongs
to Mmn. This completes the proof of our theorem.
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การพฒันาโปรแกรมต้นแบบสําหรับประเมนิความเหมาะสมของการส่ังใช้ยาที่มคีวามเส่ียงสูง
แบบย้อนหลงัในผู้ป่วยสูงอายุ: กรณศึีกษาโรงพยาบาลอมัพวา 
 
Development of Retrospective DUE Prototype for Older Adults Patients Using 
High-risk Medication: A Case of Amphawa Hospital 

 
ผู้วจิัย นางสาวศศิธร  สุขไพบูลย,์ ผศ.ดร.ลาวลัย ์ ศรัทธาพทุธ 
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 

ปัญหาการใชย้าในผูสู้งอาย ุเป็นปัญหาท่ีสาํคญั เน่ืองจากผูสู้งอายมีุความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการ
ไม่พึงประสงคจ์ากยาสูง การหลีกเล่ียงการสั่งใชย้าท่ีไม่เหมาะสมเป็นแนวทางท่ีถูกนาํมาใช ้แต่เน่ืองจาก
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งตรวจสอบมีเป็นจาํนวนมาก จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
นาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการรายงานผลเพื่อช่วยลดภาระงาน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาโปรแกรมตน้แบบสําหรับประเมินความเหมาะสมของการส่ังใช้ยาท่ีมีความเส่ียงสูงในผูป่้วย
สูงอายุแบบยอ้นหลงั โดยอาศยัแนวทางการใช้ยาท่ีมีความเส่ียงสูงในผูสู้งอายุของไทยเป็นเกณฑ์ในการ
ออกแบบและพฒันาระบบ 

การประเมินผลงานวิจยัพบว่า โปรแกรมตน้แบบสาํหรับประเมินความเหมาะสมของการสั่ง
ใช้ยาท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีพฒันาข้ึนสามารถตรวจหารายการยาท่ีไม่เหมาะสมอนัตรกิริยาระหว่างยา และ
อนัตรกิริยาระหวา่งโรคและยา ไดถู้กตอ้งตามเกณฑท่ี์กาํหนด และผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 
คาํสําคญั: การประเมินการใชย้าแบบยอ้นหลงั, ผูสู้งอาย,ุ โปรแกรมตน้แบบ 
 
Abstract 

Medical use problem in older adults is an important problem because their risk to serious 
adverse effects. Avoiding the use of high risk medication is a means used to reduced drug related 
problem. However lack of staff and plentiful of data make information system is needs for report 
assistance to reducing workload. This study aimed to develop a prototype program for retrospective 
evaluation the appropriateness of prescribing in older. Criteria for high risk medication use in Thai older 
patients is used as a means for determine appropriateness of prescribing.  
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The result of the evaluation of high risk medication, drug interaction, disease-drug interaction 
prescribing has been shown all case correctly.  Moreover, the positive feedback has been given from the 
pharmacist  

 
Keyword(s): retrospective DUE, older adults, program 
 

บทนํา 
ปัญหาการใช้ยาในผูสู้งอายุเป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อยและสําคญัเน่ืองจากผูสู้งอายุมกัมีความ

เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังหลายโรคซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชย้าหลายชนิดในการรักษา ทั้งยาจากท่ีแพทยส์ั่งและยาจาก
ท่ีผูป่้วยหาซ้ือมาใชเ้อง และใชเ้ป็นระยะเวลานานทาํใหมี้ความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงคจ์ากยาและปฏิกิริยาระหวา่งยา  จนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล สร้างความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม  มีรายงานพบวา่การสัง่ใชย้าท่ีไม่เหมาะสมในผูสู้งอายแุละการไม่สามารถ
ใชย้าตามแผนการรักษา ส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลวในการรักษาและเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดอาการไม่
พึงประสงคจ์ากยาในผูสู้งอาย(ุสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกั
แห่งชาติ, 2553) จากการรวบรวมขอ้มูลความชุกของการสั่งใชย้าท่ีไม่เหมาะสมในต่างประเทศพบว่า ความ
ชุกในทวีปยโุรป 19.8% (Fialova, Daniela et al., 2005) ส่วนในทวีปเอเชียมีการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น 
21.1% (Niwata, S., Y. Yamada, and N. Ikegami., 2006) - 43.6% (Akazawa, Manabu et al., 2010) และ
ประเทศไตห้วนั 19.1% (Lai, Hsiu-Yun et al., 2009) – 22.5% (Rigler, Sally K. et al., 2004) ขอ้มูลจาก
สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติระบุว่าในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอายมุากกว่า 9 
ลา้น 5 แสนคน คิดเป็น 14.5% ของประชากร ซ่ึงจดัเป็นสงัคมผูสู้งวยั (Aging Society) หมายถึงประเทศไทย
มีผูสู้งอายุมากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด ในปัจจุบนัจงัหวดัสมุทรสงคราม มีประชากรผูสู้งอายุ สูง
กว่าภาพรวมของประเทศ คือประมาณ 19.1% โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงพยาบาลอมัพวา มีประชากรผูสู้งอาย ุ
สูงถึง 23.23% และเน่ืองจากผูรั้บบริการกลุ่มหลกัของโรงพยาบาลอมัพวาคือกลุ่มผูสู้งอายุ การประเมิน
ความเหมาะสมของการสั่งใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูงแบบยอ้นหลงัในผูสู้งอายุจึงเป็นส่ิงจาํเป็น   เพื่อรายงาน
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาํบดัในการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย หรือ
แนวทางปฏิบติั   เพ่ือป้องกนัปัญหาการสั่งใชย้าท่ีไม่เหมาะสมในผูสู้งอายตุ่อไปได ้ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก
ขอ้มูลการสั่งใชย้ามีปริมาณมากเกณฑก์ารประเมินมีความซบัซอ้นและมีขอ้กาํหนดในการประเมินจาํนวน
มาก ดงันั้นการประเมินการสั่งใชย้าแบบยอ้นหลงัโดยไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยจึงค่อนขา้งยุ่งยากและ
ตอ้งใชเ้วลานานผูว้ิจยัจึงมีความสนใจจะพฒันาโปรแกรมตน้แบบสาํหรับช่วยประเมินความเหมาะสมของ
การสัง่ใชย้าในผูป่้วยสูงอายเุพ่ือใหก้ารออกรายงานทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป่้วยในอนาคตต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมตน้แบบประเมินความเหมาะสมของการสัง่ใชย้าในผูป่้วยสูงอายุ

แบบยอ้นหลงั(Retrospective DUE) 
2. เพ่ือประเมินโปรแกรมตน้แบบท่ีพฒันาข้ึน 

 

วธีิการวจิัย 
การดาํเนินการวิจยัผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการพฒันาระบบสารสนเทศตามวงจรชีวิตในการพฒันา

ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี   
 
1. การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 

ศึกษาปัญหาและความตอ้งการระบบโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการประเมินความเหมาะสม
ของการสัง่ใชย้าในผูป่้วยสูงอาย ุ ดว้ยวิธีศึกษาเอกสารและแบบฟอร์มท่ีมีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัพบวา่เภสชักร
จะเป็นผูป้ระเมินความเหมาะสมของการสัง่ใชย้าของแพทยจ์ากระบบ HOSxP ของโรงพยาบาลโดยใชแ้นว
ทางการสัง่ใชย้าในผูสู้งอายใุนประเทศไทย (Winit-Watjana, Sakulrat, and Kespichayawattana, 2008) เป็น
เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑก์ารใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูงสาํหรับผูป่้วยสูงอายขุองไทย ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการ
ประเมินความเหมาะสมของการสัง่ใชย้า 3 ประเภท คือ 

1. รายการยาท่ีจดัวา่ไม่เหมาะสมเม่ือสัง่ใชใ้นผูสู้งอาย ุจาํนวน 28 รายการ 
2. อนัตรกิริยาระหวา่งยา หรือคู่ของรายการยาท่ีจดัวา่ไม่เหมาะสมเม่ือสัง่ใชร่้วมกนัใน

ผูสู้งอาย ุจาํนวน 31 คู่ยา  
3. รายการยาท่ีจดัวา่ไม่เหมาะสมเม่ือสัง่ใชใ้นผูสู้งอายท่ีุมีโรคร่วมหรือสภาวะท่ีเกณฑ์

กาํหนด จาํนวน 32 คู่ 
 

2. การวเิคราะห์ระบบ 
วิเคราะห์ระบบงานจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากขั้นตอนแรก เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ออกแบบระบบงานใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยมีการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของการสั่งใชย้า และขั้นตอนการสร้างรายงานผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของใบสัง่ยาในผูป่้วยสูงอาย ุ ดงัภาพท่ี 1 
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3. การออกแบบระบบ 
ในขั้นตอนการออกแบบระบบจะมีการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลเพื่อให้ผูว้ิจัยสามารถเข้า

ใจความตอ้งการของระบบไดช้ดัเจนข้ึน โดยอาศยัแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ใน
การอธิบาย โดยแผนภาพจะแสดงใหเ้ห็นการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ และขั้นตอน
การทาํงาน ตลอดจนแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูลภายในระบบ ซ่ึงแสดงภาพรวมระบบเป็น Context Diagram ดงัภาพ
ท่ี 2 ส่วนการออกแบบฐานขอ้มูลอาศยัแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (Entity Relationship 
Diagram: ER Diagram) เป็นเคร่ืองมือในการจาํลองแฟ้มขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของแฟ้มขอ้มูลทั้งหมดใน
ระบบ เพ่ือใหเ้ห็นวา่ในระบบตอ้งมีแฟ้มขอ้มูลท่ีจาํเป็นอะไรบา้ง และแต่ละแฟ้มมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  
 

 
 
 

ภาพท่ี 2Context Diagram ของระบบงานประเมินการใชย้า 

 
ภาพท่ี1 แสดงระบบงานใหม่ท่ีมีการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วย 
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4. การพฒันาระบบ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบประเภทซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ MS Access 2007 บน

ระบบปฏิบติัการ Window 7 สาํหรับพฒันาโปรแกรม และ ODBC connector สาํหรับเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
MySQL ในระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล ประเภทฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น Intel® Core™2 
Duo Processor 2.1 GHz RAM 2 GB และฮาร์ดดิสกค์วามจุ 350 กิกะไบท ์

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนจะทาํการสร้างตารางแบบ Inner Join (Wongpoowarak, Wibul and 
Wongpoowarak, 2002) ดว้ยชุดคาํสัง่ SQL เพื่อการดึงขอ้มูลการสัง่ใชย้าตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด จาก
ฐานขอ้มูลในระบบ HOSxP ของโรงพยาบาลมาจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล MS Access เพื่อทาํการประเมิน
ความเหมาะสมของการสัง่ใชย้าและสร้างรายงานดว้ยโปรแกรมต่อไป  
 

5. การทดสอบระบบ 
ผูว้ิจยัทาํการทดสอบและปรับปรุงแกไ้ขระบบดว้ยขอ้มูลทดสอบในแต่ละโมดูลว่าทาํงานได้

ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง  
 

6. การตดิตั้งและการประเมินระบบ 
ผูว้ิจัยได้ทาํการติดตั้งระบบสําหรับใช้งานท่ีฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอมัพวา จังหวดั

สมุทรสงคราม และทาํการประเมินระบบ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ก)ประเมินความถูกตอ้งของการประเมินการสั่ง
ใชย้าของโปรแกรมโดยให้เภสัชกรวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประเมินการสั่งใชย้า ประเมินการสั่งใชย้าจาํนวน 
100 ใบ เปรียบเทียบกบัผลการประเมินท่ีไดก้บัผลจากโปรแกรม แลว้คาํนวณเป็นร้อยละของความถูกตอ้ง 
ข)ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อโปรแกรมตน้แบบ โดยใหเ้ภสชักรวิชาชีพทดลองใชโ้ปรแกรม แลว้
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แลว้นาํแบบประเมินน้ีมาทาํการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

 

ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

 

1. ผลการพฒันาระบบ 
โปรแกรมตน้แบบสําหรับประเมินความเหมาะสมของการส่ังใช้ยาท่ีมีความเส่ียงสูงแบบ

ยอ้นหลงัในผูป่้วยสูงอายุท่ีพฒันาข้ึน สามารถประเมินความเหมาะสมของใบสั่งยาไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด 
และสามารถให้เภสัชกรท่ีมีสิทธิดูแลระบบสามารถปรับปรุงแกไ้ขเกณฑ์ฯไดต้ามความเหมาะสมเท่านั้น  
นอกจากน้ีผูใ้ช้งานสามารถเรียกดูรายงานได้ตามท่ีตอ้งการจากระบบรายงาน โดยโปรแกรมสามารถ
นาํเสนอรายงานทั้งในรูปของกราฟ และตาราง ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรมแสดงดงัภาพท่ี 3 
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2. ผลการประเมินความถูกต้องของระบบและความพงึพอใจของผู้ใช้ทีม่ีต่อระบบ 

ผลการประเมินการสั่งใช้ยาจาํนวน 100 ใบโดยเปรียบเทียบคาํตอบของเภสัชกรวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานประเมินการสั่งใชย้ากบัคาํตอบท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนและคาํนวณเป็นร้อยละของ
ความถูกตอ้งพบวา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีความถูกตอ้งร้อยละ 100 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อโปรแกรมต้นแบบ โดยให้เภสัชกรวิชาชีพ
จาํนวน 5 คน ทดลองใชโ้ปรแกรม แลว้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แลว้นาํแบบประเมินน้ีมา
ทาํการวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 1 คน
คิดเป็น 20.0% เพศหญิง 4 คนคิดเป็น 80.0% มีประสบการณ์การทาํงานเก่ียวกบัการประเมินการใชย้า 2 คน
คิดเป็น 40.0% ไม่มีประสบการณ์ 3 คนคิดเป็น 60.0% แบบประเมินเป็นแบบ Rating Scale วดัระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบัคือ 5(มากท่ีสุด) 4(มาก) 3(ปานกลาง) 2(นอ้ย) และ 1(นอ้ยท่ีสุด) จากการวิเคราะห์แบบ
ประเมินแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นช่วงชั้นคะแนนดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 

หวัขอ้ท่ีประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ระดบั 
1. ความสะดวกในการเขา้ใชง้าน 4.4 0.55 ดี 
2. ความเหมาะสมของลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน 4 0.71 ดี 
3. การใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4 0.71 ดี 
4. ความแม่นยาํในการประเมินความเหมาะสม 4.4 0.55 ดี 
5. ความรวดเร็วในการประเมิน 4.8 0.45 ดีมาก 

 
 

ภาพท่ี 3 หนา้จอหลกัของโปรแกรมตน้แบบ 
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หวัขอ้ท่ีประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ระดบั 
6. ความสามารถในการประเมินไดค้รอบคลุม 4.4 0.55 ดี 
7. ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อการใชง้าน 4.2 0.45 ดี 
 

อภิปรายผล 
จากตารางการประเมินพบวา่ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก

โดยเฉพาะขอ้“ความเร็วในการประเมินผล”มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมากสรุปไดว้า่ผูใ้ชส่้วนใหญ่พึง
พอใจในการท่ีระบบสามาถใหผ้ลการประเมินการสัง่ใชย้าท่ีรวดเร็วและแม่นยาํดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีประโยชนดี์แต่ควรมีการปรับปรุงใหค้รอบคลุมปัญหาการใชย้าในผูป่้วย

กรณีอ่ืน  และการใชภ้าษาไทยในคาํถามบางขอ้ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3020 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



บรรณานุกรม 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ.  (2553). คู่มือการใช้

ยาอย่างสมเหตุผล ตามบญัชียาหลกัแห่งชาต ิเล่ม 1 ยาระบบทางเดนิอาหาร. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 Fialova, Daniela et al.  (2005) Potentially Inappropriate Medication Use Among Elderly Home Care 
Patients in Europe. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 293(11): 
p. 1348-1358. 

Niwata, S., Y. Yamada, and N. Ikegami.  (2006) Prevalence of inappropriate medication using Beers 
criteria in Japanese long-term care facilities. BMC Geriatrics, 6(1): p. 1. 

Akazawa, Manabu et al.  (2010) Potentially inappropriate medication use in elderly Japanese patients. 
The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 8(2): p. 146-160. 

Lai, Hsiu-Yun et al.  (2009) Prevalence of the prescribing of potentially inappropriate medications at 
ambulatory care visits by elderly patients covered by the Taiwanese National Health 
Insurance program. Clinical Therapeutics, 31(8): p. 1859-1870. 

Rigler, Sally K. et al.  (2004) Comparison of the association between disease burden and inappropriate 
medication use across three cohorts of older adults. The American Journal of Geriatric 
Pharmacotherapy, 2(4): p. 239-247. 

Winit-Watjana, W., P. Sakulrat, and J. Kespichayawattana (2008) Criteria for high-risk medication use in 
Thai older patients. Archives of gerontology and geriatrics, 47(1): p. 35-51. 

Wibul Wongpoowarak and Payom Wongpoowarak (2002) Unified algorithm for real-time detection of 
drug interaction and drug allergy. Computer methods and Program in Biomedicine, 68: 
p. 63-72. 

 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3021 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



Development of Antiseptic Products from Modified Coconut Oil 

 

Author: Sirikarn Pengon, Juthaporn Ponphaiboon, Amornrat Chaidedgumjorn, 

Chutima Limmatvapirat, Sontaya Limmatvapirat 

 

Abstract 

 Trilaurin is the main triglyceride found in coconut oil which is abundantly 

available in Thailand. Once digested, trilaurin is converted into monolaurin, a 

monoglyceride that has antiviral, antibacterial, antiprotozoal, and antifungal properties.  

This study was aimed to enhance the antimicrobial properties of native coconut oil 

through chemical modification and to apply modified coconut oil (MCO) as an 

antimicrobial agent for antiseptic preparations.  The modification was conducted by 

glycerolysis of coconut oil and the presence of monolaurin of MCO was detected by 

using thin layer chromatography (TLC).  Ternary phase diagram was used as a tool for 

selecting of the suitable proportion of solvent and surfactant in the formulation step.  The 

results indicated that MCO contained increasing amount of monolaurin when compared 

with coconut oil.  The suitable solvent and surfactant were ethanol and Cremophor


 

RH40, respectively.  The 2:5:3, 4:6:3, 3:6:3, 2:6:3 and 1:6:3 ratios of MCO:ethanol: 

Cremophor


 RH40 demonstrated clear solution.  The antimicrobial properties of 

preparations against Staphylococcus aureus and Escherichia coli were also observed.  In 

conclusion, the knowledge gained from this research may provide the basic tools for 

modification of coconut oil as an alternative antimicrobial agent for corresponding 

products, especially antiseptic preparation in the near future. 

 

Keywords: coconut oil, monolaurin, antimicrobial, antiseptic products 

 

Introduction 

 Coconut oil is the natural oil that consists of various components while the 

trilaurin is the major component that has been widely investigated (Carlson and Kottke 

1991: 221-229).  Coconut oil can prevent and treat infectious diseases through 

immunization process as breast milk.  It contains 48-55% w/w trigleceride of medium 

chain fatty acids (MCFAs) especially lauric acid that is also found in the breast milk 

(Jayadas 2006: 873-878) in the form of monolaurin.  Trilaurin is transformed into 

monolaurin, a monoglyceride that has antibacterial, antiviral, antiprotozoal, and 

antifungal properties (Isaacs et al. 1991; Gudmundur et al. 2002: 258-262; Carpo et al. 

2007: 991-998).  One of the common processes for conversion of triglyceride to 

monoglyceride is glycerolysis.  This process can induce formation of monoglyceride 
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through transesterification by glycerol and acid or base catalysts (Campbell-Timperman 

et al. 1996: 44-48).   

 The infection is a major public health problem in Thailand and is the top ten 

causes of death (Bureau of Policy and Strategy 2011).  To treat the infection, an antibiotic 

has been recognized as the first line therapy (Sumpradit 2008).  However, they 

demonstrate high efficiency in the first period but the drug resistance often occurs after 

long treatment.  Therefore, the prevention from infection should be a better choice.  

Routine cleaning or disinfection is used for prevention and controlling the incidence of 

infection.  Disinfectants including phenol, alcohol, iodine, chlorine and chlorhexidine are 

commonly used for this purpose (Hibbard 2005: 194-207; Khan 2006: 6-10; Vernon 

2006: 306-312).  These compounds offer several advantages such as high efficiency and 

broad spectrum.  However, there are several disadvantages such as irritation and staining 

on skin.  Therefore, finding of alternative antimicrobials, especially from the source 

available in Thailand, is still necessary. 

  

Objectives 

 The purpose of this study was to enhance the antimicrobial properties of 

native coconut oil through glycerolysis and to apply its as an alternative antimicrobial 

agent for antiseptic products. 

 

Research Methodology 

 1. Preparation and Evaluation of Modified Coconut Oil 

  The coconut oil was modified through glycerolysis process.  Briefly, 

sodium hydroxide 3% w/w was dissolved in glycerol at 200 ºC.  The coconut oil, 

previously heated at the same temperature, was then added in the glycerol phase and 

vigorously homogenized for 30 minutes.  The mole ratio of glycerol to coconut oil was 

3:1.  After reaching the predetermined time, the mixture was then immediately 

neutralized with hydrochloric acid, washed with distilled water to obtain the MCO.  The 

formation of monolaurin and other related glycerides was detected by thin layer 

chromatography (TLC) which was previously reported (Pengon et al. 2012: 182-185).  

The antimicrobial property of MCO was also evaluated by agar dilution method. 

 2. Fabrication of Antiseptic Products Containing MCO 

  The liquid preparation was selected as a model dosage form for products 

containing MCO.  The MCO was gently mixed with ethanol and surfactant (20% w/v of 

Cremophor


 RH40 or 20% w/v of Tween
 

20) at the ratios obtained from pseudo-ternary 

phase diagram (Figure 1).  The preparations were then comparatively evaluated for 
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physical properties, including physical appearance, particle size, zeta potential and 

stability.  The optimum formulas were also further tested for antimicrobial properties 

against S. aureus and E.coli by agar diffusion method.  Positive control for S. aureus and 

E.coli were Streptomycin and Ciprofloxacin, respectively.  Blank solution for this 

research was the solution without MCO. 

 

  
Figure 1  Pseudo-ternary phase diagram of MCO:ethanol:surfactant (20% w/v of 

Cremophor


 RH 40 or 20% w/v of Tween
 

20) 

 

Results/ Conclusion 

 1. Formation of Modified Coconut Oil Containing Monolaurin through 

Glycerolysis Process 

  TLC was used to monitor the formation of monolaurin and related 

glycerides after conversion from trilaurin (in coconut oil).  The TLC chromatogram of 

MCO and related glycerides is shown in Figure 2.  The single spot of trilaurin (TL) was 

clearly observed in coconut oil with the same Rf value, indicating that the nature form of 
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glycerides founded in coconut oil was triglycerides.  However, the new spot 

corresponding with monolaurin (ML) was shown in MCO while the spot of TL was not 

clearly observed.  The results suggested that the conversion of TL to ML was 

successfully achieved through glycerolysis process under the specified conditions of this 

study and the synthesis of MCO containing monolaurin was easily accomplished by the 

simple glycerolysis process. 

 

 
Figure 2  TLC chromatogram of coconut oil, MCO and related glycerides (LA, mL, dL, 

tL represent lauric acid, monolaurin, dilaurin and trilaurin, respectively) 

obtained from two  solvent  systems:  (a)  system  A  (hexane: diethyl ether:  

acetic  acid  60: 40: 1  v/v/v),  (b)  system  B (hexane:  ethyl  acetate: acetic 

acid 60: 40: 0.5 v/v/v) 

 

 In order to study the antimicrobial property of MCO, S.aureus and E.coli were 

selected as a model of gram-positive and gram-negative bacteria for the study by agar 

dilution method.  The antimicrobial properties of MCO against S.aureus and E.coli are 

shown in Table 1.  The MCO demonstrated a good antimicrobial property against both of 

S.aureus and E.coli with the MIC about 0.02% v/v.  However, coconut oil did not show 

any appreciable antimicrobial property even increasing amount to 5% v/v.  The result 

confirmed the formation of ML which was previously reported as antimicrobial agents. 

(Tangwatcharin and Khopaibool 2012: 969-85, Carpo et al. 2007: 991-998) 
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Table 1 Antimicrobial properties of MCO and related compounds 

Sample S.aureus E.coli 

Streptomycin  - 

Ciprofloxacin -  

MCO (5.00% v/v)   

 (2.50% v/v)   

 (1.25% v/v)   

 (0.63% v/v)   

 (0.31% v/v)   

 (0.16% v/v)   

 (0.08% v/v)   

 (0.04% v/v)   

 (0.02% v/v)   

 (0.01% v/v)   

Coconut oil (5.00% v/v)   

 (2.50% v/v)   

 (1.25% v/v)   

Note:  = inhibit,  = not inhibit, - = not test 

  

 2. Fabrication of Antiseptic Products Containing Modified Coconut Oil 

Generally, liquid dosage form is recommended for the development of 

disinfectants or antiseptic products since they offer several advantages over other dosage 

forms, including faster acting and easing formulated products.  Therefore, we attempted 

to formulate MCO into the more suitable liquid dosage form and then characterized for 

physical properties as illustrated in Table 2.  

 

Table 2 Particle size and zeta potential of MCO products 

Formula MCO 

(% w/v) 

Ethanol 

(% v/v) 

Cremophor


 

RH40 (% w/v) 

Droplet size 

(nm) 
Zeta potential 

(mV) 
Rx 1 20 50 3 132.07  2.55 -0.40   0.05 
Rx 2 20 30 15 111.07  2.46 -0.06  0.06 
Rx 205 5 30 15 33.28  0.60  -0.21  0.16 
Rx 210 10 30 15 50.36  0.60 -0.08  0.15 
Rx 215 15 30 15 88.76  1.63 -0.07  0.20 
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 All formula of antiseptic products demonstrated the droplet size of MCO 

in the nanosize range, suggesting the formation of nanoemulsions.  As increasing amount 

of Cremophor


 RH40 the droplet size has a tendency to decrease.  The Cremophor


 

RH40 could act as stabilizer by surrounding the formed MCO droplets and prevent the 

formation of large droplet as formed in Rx1 that contain lower amount of  Cremophor


 

RH40.  The result was in good agreement with the observed zeta potential.  Since 

Cremophor


 RH40 has no surface charge, the more covering of oil droplet result in the 

value of near zero.  

 Figures 3-4 show the antimicrobial test against S.aureus and E.coli of 

products containing various amount of MCO.  The inhibition zone was clearly observed 

for the formula containing MCO while blank solution did not show clear inhibition zone. 

The result suggested the antimicrobial properties against S.aureus and E. coli of products 

containing MCO.  In addition, the product containing 5% w/v of MCO (Rx 205) 

demonstrated larger inhibition zone as compared to 10-20% w/v.  

 

    
  (a) (b) (c) (d) 

Figure 3 The In vitro antimicrobial activities against S.aureus of solution containing 

various ratios of MCO (a) 5% w/v, (b) 10% w/v, (c) 15% w/v and (d) 20% 

w/v; Positive control = Streptomycin; Blank solution = solution without MCO.  

 

    
  (a) (b) (c) (d) 

Figure 4 The In vitro antimicrobial activities against E.coli of solution containing various 

ratios of MCO (a) 5% w/v, (b) 10% w/v, (c) 15% w/v and (d) 20% w/v; 

Positive control = Ciprofloxacin; Blank solution = solution without MCO.   

Rx205 Rx210 Rx215 Rx2 

Blank Blank Blank Blank 

Positive control Positive control Positive control Positive control 

H2O H2O H2O H2O 

Rx205 

Blank 

Positive control 

H2O 

Rx210 

Blank 

Positive control 

H2O 

Rx215 

Blank 

Positive control 

H2O 

Rx2 

Blank 

Positive control 

H2O 
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 The higher viscosity of products might affect the diffusivity in agar.  In 

addition, the slower specific surface area of large oil droplets could reduce the tendency 

to penetrate into cell wall of bacteria.  The other study, including kinetic of killing, 

should be further investigated to clarity the result.   

 

Discussion  

 Triglyceride can easily transform to monoglyceride through glycerolysis 

process.  The MCO containing monolaurin showed antimicrobial activities against 

S.aureus and E.coli.  The MCO products could also be formulated into nanoemulsions 

which have antimicrobial activities against S.aureus and E.coli.  The knowledge gained 

from this study might provide the basic tool for development of alternative antimicrobial 

dosage forms in the near future.  
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การศึกษาสภาวะอณุหภูมขิองตู้อบลมร้อนและระดบัพลงังานไมโครเวฟในการอบแห้ง        
ลูกเดอืยต่อคุณภาพของลูกเดอืยหุงสุกเร็วทีผ่ลติได้ 

 
Study the Drying Temperature of Hot Air Oven and Microwave Power on the 

Qualities of Quick Cooking Job’s Tears. 

 

ผู้วจิยั น.ส.ศิริญา ทาค า, ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพของลูกเดือยหุงสุกเร็วซ่ึงใชก้ระบวนการอบแห้ง
ดว้ยเคร่ืองอบแหง้แบบลมร้อน และเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ โดยแปรสภาวะอุณหภูมิของตูอ้บ
ลมร้อน (60, 80 และ 100 องศาเซลเซียส) และระดบัพลงังานไมโครเวฟ (3,600 วตัต ์4,800 วตัต ์และ 6,000 
วตัต)์ กระบวนการแปรรูปลูกเดือยหุงสุกเร็วประกอบดว้ยขั้นตอนการแช่น ้าท่ีอุณหภูมิหอ้งนาน 7 ชัว่โมง 
เทน ้ าท้ิง น่ึงดว้ยไอน ้ าร้อนนาน 30 นาที และการอบแห้ง ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่า การอบแห้ง       
ลกูเดือยดว้ยตูอ้บลมร้อนใชร้ะยะเวลาอบแหง้นานกว่าการอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ 
3-5 เท่า โดยเวลาในการตม้สุกลกูเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน และอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟ
สุญญากาศ ใช้เวลาในการตม้สุกนาน 20-23 นาที และ 18-20 นาที ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกเดือยท่ีพบว่าลูกเดือยอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนมีรูพรุนขนาดเลก็
และมีรอยแตกร้าว ส่วนลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศมีรูพรุนมากกว่า มีการ
พองตวัมากกวา่ จึงใชเ้วลาในการตม้สุกนอ้ยกว่า จากการทดลองสามารถสรุปไดว้่า สภาวะท่ีเหมาะสมต่อ
กระบวนการผลิตลูกเดือยหุงสุกเร็วและมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยมี์ 2 สภาวะ 
ได้แก่ 1) การอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต์ ซ่ึงสภาวะน้ีใช้
ระยะเวลาการหุงสุกน้อยท่ีสุด และ 2) การอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดย
สภาวะน้ีสามารถลดระยะเวลาการหุงสุกไดดี้รองลงมาและมีตน้ทุนต ่ากวา่   
 
ค าส าคญั: ลกูเดือย, หุงสุกเร็ว, ตูอ้บลมร้อน, เคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ 
 
Abstract 

 The objective of this research was to study the drying temperatures (60, 80 

and 100 degrees Celsius) of hot air oven and microwave powers (3,600, 4,800 and 

6,000 watts) of microwave vacuum dryer on the qualities of quick cooking Job’s 

tears. Before drying, Job’s tears were soaked for 7 hours, drained and steamed for 30 

minutes. The results showed that, Job’s tears dried by hot air oven had longer drying 

time than the sample dried by microwave vacuum dryer. The cooking times of quick 

cooking Job’s tears dried by hot air oven and microwave vacuum dryer were 20-23 
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and 18-20 minutes, respectively. This was in consistent with the results of 

microstructure analysis. It was shown that the fissure and crack were found in hot-air 

dried Job’s tears and the greater porous structure of microwave dried sample was 

obtained. That is the reason why the product can be cooked faster than raw Job’s tear 

and microwave dried sample had faster cooking time. From these results, it could be 

concluded that the appropriated conditions to prepare quick cooking Job’s tears for 

commercial application were 1) drying with microwave vacuum dryer at 4,800 watts 

that provided shortest cooking time and 2) drying with hot air oven at 80 degrees 

Celsius that provided less cooking time and low cost investment. 

 

Key Words: Job’s tear, quick cooking, hot air oven, microwave vacuum dryer 

 

บทน า 
 ธัญชาติ (cereals) เป็นอาหารอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดจ้ากผลิตผลทางการเกษตร นอกเหนือจาก
เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้และผลิตผลจากการประมง ปัจจุบนัธญัชาติจึงเป็นแหล่งทางเลือกหน่ึงของอาหารท่ีมี
คุณสมบติัพิเศษนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการพ้ืนฐาน หรือท่ีรู้จกักนัว่า functional foods โดยเฉพาะ
ลูกเดือยท่ีประเทศจีนใชเ้ป็นยาพ้ืนบา้นและใชเ้ป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Li and Corke, 1999) เน่ืองจาก
ลูกเดือยช่วยลดการสะสมไขมนัในตบั ป้องกนัการติดเช้ือไวรัส ลดอาการภูมิแพ ้ลดการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตนั ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตวั ลดการเกิดโรคกระดูกพรุน (Chang and others, 
2003; Hung and Change, 2003; Chun and others, 2004; Yu and others, 2011) แต่ปัญหาท่ีส าคญัของ     
ลูกเดือยคือการใชเ้วลานานในการท าให้สุก ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกบริโภคลูกเดือย โดยใน
ปัจจุบนัน้ีมีวิธีการแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์มีแป้งเป็นองคป์ระกอบโดยเฉพาะขา้วหุงสุกท่ีใชเ้วลาสั้นไดห้ลายวิธี 
อาทิ กรรมวิธีการแช่น ้ า ต้ม ท าแห้ง การท าให้เมล็ดข้าวพองตัวและเกิดเจลาติไนซ์ กรรมวิธีการบด 
กรรมวิธีการใหค้วามร้อนแหง้ กรรมวิธีคืนรูปจากการแช่เยือกแข็ง เป็นตน้ (อรอนงค ์  นยัวิกุล, 2550) แต่
การศึกษาการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีแป้งเป็นองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ลกูเดือย ยงัไม่มีการศึกษาอยา่งแพร่หลาย  
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาสภาวะในการอบแหง้ และเคร่ืองอบแหง้ต่อ
คุณภาพของลูกเดือยหุงสุกเร็ว รวมทั้งเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (SMEs) ในการ
น าไปสู่การใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิและระดับพลงังานไมโครเวฟในการอบแห้งต่อคุณภาพของ       
ลกูเดือยหุงสุกเร็วท่ีผลิตได ้
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วธิีการวจิยั 
 ลกูเดือยแช่น ้าท่ีอุณหภูมิหอ้งนาน 7 ชัว่โมง (จากผลการทดลองเบ้ืองตน้) อตัราส่วนลูกเดือย
ต่อน ้ าเป็น 1:3 โดยน ้ าหนัก ท้ิงให้สะเด็ดน ้ าท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน่ึงลูกเดือยท่ีอุณหภูมิ 100 องศา-
เซลเซียส นาน 30 นาที ให้ความร้อนดว้ยการอบแห้งโดยแปรอุณหภูมิการอบแห้งเป็น 3 ระดบั โดย        
ลูกเดือยท่ีอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนแปรอุณหภูมิในการอบแหง้เป็น 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส ส่วน       
ลูกเดือยท่ีอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศแปรก าลงัไฟในการอบแห้งเป็น 3,600 วตัต ์
(ระดบัพลงังานไมโครเวฟ 60%) 4,800 วตัต์ (ระดบัพลงังานไมโครเวฟ 80%) และ 6,000 วตัต์ (ระดบั
พลงังานไมโครเวฟ 100%) แลว้อบแหง้ลูกเดือยจนความช้ืนสุดทา้ยเป็น 10–14% น าลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ย
ตูอ้บลมร้อนและเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ ณ เวลาต่างๆ หาร้อยละความช้ืน (AOAC, 2000) เพ่ือ
ท ากราฟการอบแห้ง และลูกเดือยท่ีไดจ้ากการอบแห้งน ามาวิเคราะห์คุณภาพดงัต่อไปน้ี ค่าสี (CIELab) 
ดว้ยเคร่ืองวดัสี  ยี่หอ้ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE   เวลาท่ีท าใหสุ้กดว้ยการตม้ท่ีอุณหภูมิ 100 องศา-
เซลเซียส (Azeez and  Shafi, 1966) ร้อยละการดูดน ้ากลบั (percentage of water uptake) (วีระ ศรีอริยะกุล, 
2549) ค่าความแข็งของลูกเดือยตม้สุกดว้ยเคร่ืองวดัลกัษณะเน้ือสัมผสั (น ้ าฝน ศีตะจิตต์, 2548) และ
ลกัษณะดา้นสัณฐานวิทยาโดยการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron 
microscope, SEM)  
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ท าการทดลองจ านวน 3 ซ ้ า 
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างทรีทเมนต์
และตวัอยา่งควบคุม (ลกูเดือยวตัถุดิบ) ดว้ย Duncan’s New Multiple Range Test (Gacula, 1993) 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลของสภาวะอุณหภูมิของตู้อบลมร้อนและระดับพลังงานไมโครเวฟต่อระยะเวลาการ
อบแห้งลูกเดอืยหุงสุกเร็ว 
 เม่ือน าลูกเดือยท่ีผ่านการแช่น ้ านาน 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที มาศึกษาสภาวะอุณหภูมิในการ
อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน (Hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส และสภาวะการอบแหง้
ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์(ระดบัพลงังานไมโครเวฟ 60%) 4,800 วตัต ์
(ระดบัพลงังานไมโครเวฟ 80%) และ 6,000 วตัต์ (ระดบัพลงังานไมโครเวฟ 100%) ท่ีระยะเวลาการ
อบแห้งต่างๆ ผลดงัภาพท่ี 1 โดยพบว่าการอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนใชเ้วลาในการอบแห้งนานกว่าการ
อบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ 
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ภาพท่ี 1 กราฟการอบแหง้ของลกูเดือยแช่ 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน (Hot air oven) ท่ี
อุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส และอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ 
(Microwave vacuum dryer) ท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์4,800 วตัต ์และ 6,000 วตัต ์

 

 2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพของลูกเดอืยหุงสุกเร็วที่ได้ 

 เม่ือน าลูกเดือยท่ีไดจ้ากการอบแห้งดว้ยตู ้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศา-
เซลเซียส และลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์4,800 วตัต ์
และ 6,000 วตัต ์มาวิเคราะห์คุณภาพ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 พบว่า ค่าสีดา้นค่าความสว่าง (L*) ของลูกเดือยท่ี
ผา่นกระบวนการทุกตวัอยา่งมีค่าลดลงแตกต่างกบัลกูเดือยวตัถุดิบอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) ส่วนค่าเฉดสี
แดง (a*) ของลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทั้งหมดมีค่าความเป็นเฉดสีแดงเพ่ิมข้ึนแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
กบัวตัถุดิบ และค่าเฉดสีเหลือง (b*) ของลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทุกตวัอย่างมีค่าเพ่ิมข้ึนแตกต่างกบั  
ลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญั (p≤0.05) ยกเวน้ลูกเดือยท่ีอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศา-
เซลเซียส และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างโดยรวมของเฉดสี (Delta E*) พบว่าลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บ
ลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าความแตกต่างโดยรวมของเฉดสีมากท่ีสุด ส่วนลูกเดือยท่ีอบแหง้
ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต์ มีค่าความแตกต่างโดยรวมของเฉดสีนอ้ย
ท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาเวลาท่ีท าใหสุ้กดว้ยการตม้ พบว่าลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทุกตวัอย่างใชเ้วลา
ตม้สุกนอ้ยกว่าลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญั (p≤0.05) โดยท่ีค่าความแข็งของลูกเดือยหลงัตม้สุกไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าร้อยละการดูดน ้ ากลบั พบว่าลูกเดือยท่ีผ่าน
กระบวนการทุกตวัอย่างมีค่าร้อยละการดูดน ้ ากลบัลดลงแตกต่างจากลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนัยส าคัญ 
(p≤0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 

คว
าม

ชืน้
 (d

ry 
ba

sis
) 

เวลาการอบแห้ง (นาที) 

hot air oven 60oC 

hot air oven 80oC 

hot air oven 100oC 

microwave 60% 

microwave 80% 

microwave 100% 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3033 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 ผลจากการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพตดัขวางเมลด็ลูกเดือยวตัถุดิบและลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการดว้ยกลอ้งถ่ายรูป Canon รุ่น EOS450D 
ดงัภาพท่ี 3 
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ตารางท่ี 1 ค่าสีของลกูเดือยแหง้ เวลาท่ีท าใหสุ้กดว้ยการตม้ ร้อยละการดูดน ้ากลบั และค่าความแขง็ของลูกเดือยหลงัตม้สุก 
 

รายการ วตัถุดบิ Hot air oven 
60oC 

Hot air oven 
80oC 

Hot air oven 
100oC 

Microwave 
60% 

Microwave 
80% 

Microwave 
100% 

ค่าสี - L* 67.27a±0.64 44.29c±0.75 47.58b±1.35 46.04bc±1.55 46.22bc±0.97 48.33b±1.50 47.95b±1.35 
 - a* 1.67c±0.60 3.45ab±0.07 3.06b±0.17 3.80a±0.004 3.56ab±0.38 3.47ab±0.38 3.29ab±0.39 
 - b* 16.80b±0.61 16.90b±0.31 18.01a±0.23 18.38a±0.48 17.80ab±0.17 18.20a±1.09 17.79ab±0.50 
 - Delta E*  - 23.06a±0.75 19.78bc±1.33 21.41ab±1.49 21.17abc±0.99 19.12c±1.50 19.43bc±1.36 
เวลาท่ีท าใหสุ้กดว้ยการตม้ 
(นาที) 

55.00a±0.00 23.00b±0.00 20.00cd±0.00 21.33bc±2.31 20.00cd±0.00 18.00e±0.00 19.33de±0.58 

ร้อยละการดูดน ้ากลบั 113.90a±0.07 83.42b±1.99 82.73b±2.20 82.75b±4.88 77.70c±2.29 75.46c±3.07 76.93c±1.48 
ค่าความแขง็ (นิวตนั) ns 137.15±7.42 137.92±7.50 149.63±17.97 135.61±7.41 138.11±7.32 141.83±12.51 136.63±11.12 
หมายเหตุ  a-e ในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05), ns ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p>0.05)  

Hot air oven 60oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
Hot air oven 80oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
Hot air oven 100oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

                  Microwave 60% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์
             Microwave 80% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต ์
                  Microwave 100% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 6,000 วตัต ์
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(ก) ลูกเดอืยวตัถุดบิ 

    

(ข) Hot air oven 60oC 

    

(ค) Hot air oven 80oC 

    

(ง) Hot air oven 100oC 
 

ภาพท่ี 2  ลกัษณะภายนอกและภายในของลกูเดือยวตัถุดิบ (ก); ลกูเดือยท่ีผา่นการแช่ 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที 
แลว้อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (ข); 80 องศาเซลเซียส (ค) และ 100 
องศาเซลเซียส (ง) และอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีระดับพลังงาน
ไมโครเวฟ 3,600 วตัต ์(จ); 4,800 วตัต ์(ฉ) และ 6,000 วตัต ์(ช) จากการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด ท่ีก าลงัขยาย 200 เท่า 

                                            ลกัษณะภายนอก                                  ลกัษณะภายใน 
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ลกัษณะภายนอก                                  ลกัษณะภายใน 

    

(จ) Microwave 60% 

    

(ฉ) Microwave 80% 

    

(ช) Microwave 100% 
 

ภาพท่ี 2  ลกัษณะภายนอกและภายในของลกูเดือยวตัถุดิบ (ก); ลกูเดือยท่ีผา่นการแช่ 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที 
แลว้อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (ข); 80 องศาเซลเซียส (ค) และ 100 
องศาเซลเซียส (ง) และอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีระดับพลังงาน
ไมโครเวฟ 3,600 วตัต ์(จ); 4,800 วตัต ์(ฉ) และ 6,000 วตัต ์(ช) จากการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด ท่ีก าลงัขยาย 200 เท่า (ต่อ) 
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วตัถุดบิ Hot air oven 60oC Hot air oven 80oC Hot air oven 100oC Microwave  6 0% Microwave 80% Microwave 100% 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพตดัขวางเมลด็ลกูเดือยวตัถุดิบและลกูเดือยท่ีผา่นกระบวนการ  
หมายเหตุ    Hot air oven 60oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
    Hot air oven 80oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
    Hot air oven 100oC หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
                  Microwave 60% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์
                  Microwave 80% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต ์
                  Microwave 100% หมายถึง ลูกเดือยแช่น ้านาน 7 ชม. น่ึง 30 นาที อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 6,000 วตัต์
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อภิปรายผล 
 1. ผลของสภาวะอุณหภูมิของตู้อบลมร้อนและระดับพลังงานไมโครเวฟต่อระยะเวลาการ
อบแห้งลูกเดอืยหุงสุกเร็ว 
 จากภาพท่ี 1 พบว่า ลูกเดือยอบแห้งของตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศา-
เซลเซียส ใชเ้วลาในการอบแหง้นาน 235, 150 และ 90 นาที ตามล าดบั ซ่ึงการอบแหง้ดว้ยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน
จะใชร้ะยะเวลาในการอบแห้งสั้นลง โดยการเปล่ียนแปลงความช้ืนของลูกเดือยท่ีอุณหภูมิ 100 องศา-
เซลเซียส ซ่ึงลดลงเร็วกว่าการอบท่ีอุณหภูมิ 80 และ 60 องศาเซลเซียส ตามล าดบั เน่ืองจากในกรณีท่ี
อบแห้งดว้ยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศร้อนและอุณหภูมิเมล็ด        
ลกูเดือยมากกวา่ ส่งผลใหอ้ตัราการถ่ายเทความร้อนสูง จึงสามารถระเหยน ้าไดดี้กวา่ 
 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสภาวะระดบัพลงังานไมโครเวฟในการอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้
ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์4,800 วตัต ์และ 6,000 วตัต ์ท่ีระยะเวลาการอบแหง้ต่างๆ ผล
ดงัภาพท่ี 1 พบว่า ใชร้ะยะเวลาในการอบแหง้นาน 44, 30 และ 23 นาที ตามล าดบั ซ่ึงท่ีระดบัพลงังาน
ไมโครเวฟสูงข้ึน ระยะเวลาในการอบแหง้จะสั้นลง โดยการเปล่ียนแปลงความช้ืนของลูกเดือยท่ีก าลงัไฟ 
6,000 วตัต ์ลดลงเร็วกวา่ท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต ์และ 3,600 วตัต ์ตามล าดบั เน่ืองจากการอบแหง้ดว้ยเคร่ือง
อบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศดว้ยระดบัพลงังานไมโครเวฟท่ีสูงข้ึน จะเร่งความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ   
ไอน ้ าภายในตวัอย่างมายงับริเวณผิวและเกิดการระเหยของไอน ้ าท่ีผิวมากข้ึน แต่การใช้ระดบัพลงังาน
ไมโครเวฟสูงนั้นจะเกิดการสูญเสียทางกายภาพต่อผลิตภณัฑ ์เช่น เกิดการไหมเ้กรียม และหากใชเ้วลาใน
การอบแห้งนานดว้ยจะท าให้เน้ือสัมผสั สี กล่ินรส และคุณค่าทางอาหารของผลิตภณัฑด์อ้ยลง (Hu and 
others, 2006) 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประเภทของเคร่ืองอบแห้ง พบว่าการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้ง
ไมโครเวฟสุญญากาศมีระยะเวลาการอบแหง้ลูกเดือยสั้นกว่าการอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อน เน่ืองจากการ
อบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟท่ีปล่อยออกมาจะถูกดูดซับดว้ยน ้ าในผลิตภณัฑ์ และเกิดการเคล่ือนไหว 
รวมถึงการสัน่สะเทือนอยา่งต่อเน่ืองของโมเลกลุน ้า เกิดเป็นพลงังานความร้อนข้ึนในตวัอย่างอย่างรวดเร็ว
และสม ่าเสมอทัว่ทั้งตวัอยา่ง จนถึงอุณหภูมิจุดเดือดของน ้า น ้าจะระเหยจากภายในตวัอยา่งแลว้เคล่ือนท่ีไป
ยงัผิวตวัอยา่ง ซ่ึงสร้างความแตกต่างของความดนัไอระหวา่งดา้นในตวัอย่างกบับริเวณผิวตวัอย่าง และเม่ือ
ลดความดนัภายในเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟยิ่งท าใหเ้กิดความแตกต่างของความดนัไอมากข้ึน จึงท าใหเ้กิด
แรงผลกัใหไ้อน ้ าระเหยออกมาดา้นนอกตวัอย่างมากกว่าการอบแห้งดว้ยลมร้อนธรรมดา สอดคลอ้งกบั
การทดลองของ Hu and others (2006); Inchuen and others (2008) และ Therdthai and Zhou (2009) 
 2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพของลูกเดอืยหุงสุกเร็วที่ได้ 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าสีพบวา่ ค่าความสวา่ง (L*) ของลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทุก
ตวัอย่างมีค่าลดลงแตกต่างกบัลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนัยส าคญั (p≤0.05) เน่ืองจากปฏิกิริยาการเกิดสี
น ้าตาลแบบเมลลาร์ด (maillard) โดยมีน ้าตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) ท่ีเกิดจากเอนไซมท่ี์ย่อยสลายแป้ง
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ในขั้นตอนการแช่ท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโน (amino acid) เม่ือใหค้วามร้อนในขั้นตอนการอบแหง้จะเกิด
สารประกอบหลายชนิดท่ีใหสี้น ้าตาล ไดแ้ก่ melanoidins (Swasdisevi and others, 2010) โดยลูกเดือยท่ี
อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าความสว่างต ่าสุด เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาในการ
อบแหง้นานถึง 235 นาที ท าให้เกิดสีน ้าตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์ดไดม้ากข้ึน ส่วนลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ย
เคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีทุกสภาวะท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี มีค่าความสว่างไม่แตกต่างกนัและมีค่า
ความสว่างสูงกว่าลูกเดือยท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อน เน่ืองจากการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้ง
ไมโครเวฟสุญญากาศใชร้ะยะเวลาสั้นกวา่และมีอุณหภูมิในการอบแหง้ต ่ากวา่ตูอ้บลมร้อน และสภาวะการ
อบแหง้เป็นสุญญากาศจึงเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดไดน้อ้ยกว่า สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Hu and others 
(2006) ท่ีพบวา่ความเป็นสีเขียวของถัว่แระญ่ีปุ่นลดลงเม่ืออบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน แต่ไม่
มีความแตกต่างของสีเขียวเม่ือเพ่ิมระดบัพลงังานไมโครเวฟของเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ  ส่วน
ค่าเฉดสีแดง (a*) ของลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทั้งหมดมีค่าความเป็นเฉดสีแดงเพ่ิมข้ึนแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญักบัวตัถุดิบ โดยค่า a* ของลกูเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีค่าสูง
ท่ีสุด เน่ืองจากท่ีอุณหภูมิสูงเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดไดดี้ ส่วนค่า a* ของลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้
ไมโครเวฟสุญญากาศมีค่าไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบประเภทของเคร่ืองอบแหง้ พบว่าลูกเดือยท่ี
อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนและเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศมีค่า a* ไม่แตกต่างกนัมาก ส่วนค่าเฉดสี
เหลือง (b*) พบวา่ค่า b* ของลกูเดือยท่ีผา่นกระบวนการทุกตวัอยา่งมีค่าเพ่ิมข้ึนแตกต่างกบัลูกเดือยวตัถุดิบ
อยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) ยกเวน้ลกูเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เน่ืองจาก
ใชเ้วลาในการอบแหง้นานมาก จึงเกิดสีน ้าตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์ดไดม้ากดว้ย (สอดคลอ้งกบัค่า L*) ค่า
ความเป็นสีเหลืองจึงต ่า เม่ือพิจารณาค่า b* ของลกูเดือยท่ีผ่านกระบวนการอีก 5 ตวัอย่าง พบว่ามีค่า b* ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างโดยรวมของเฉดสี (Delta E*) พบว่าลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ย
ตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าความแตกต่างโดยรวมของเฉดสีมากท่ีสุด ดงัเหตุผลท่ีได้
กล่าวมาเบ้ืองตน้ ส่วนลกูเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต ์มีค่า
ความแตกต่างโดยรวมของเฉดสีนอ้ยท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาเวลาท่ีท าใหสุ้กดว้ยการตม้จากตารางท่ี 1 พบว่าลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทุก
ตวัอย่างใชเ้วลาตม้สุกนอ้ยกว่าลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญั (p≤0.05) เม่ือพิจารณาผลของอุณหภูมิใน
การอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อน พบว่าเวลาในการตม้สุกของลูกเดือยอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
นอ้ยท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบัลูกเดือยท่ีอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ส่วนลูกเดือย
อบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาการตม้สุกมากท่ีสุด เน่ืองจากการอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา-
เซลเซียส ใชเ้วลานานถึง 235 นาที ท าใหเ้น้ือเยื่อของลูกเดือยเกิดการหดตวัและยุบตวัมากกว่าลูกเดือยท่ี
อบแหง้ดว้ยอุณหภูมิสูงท่ีใชร้ะยะเวลาการอบแหง้สั้นกว่า (Giri and Prasad, 2007) และการอบแหง้ดว้ย
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ท าใหค้วามช้ืนระเหยออกจากดา้นในตวัอย่างและท่ีผิวตวัอย่างไดเ้ท่าๆ กนั ซ่ึง
สภาวะในการท าแห้งนั้นมีจุดวิกฤติอยู่ท่ีอุณหภูมิลมร้อนท่ีสูงเพียงพอท่ีจะท าให้ความช้ืนระเหยจากผิว
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เมล็ดขา้วหุงสุก ในอตัราท่ีเร็วกว่าการท่ีความช้ืนจะเคล่ือนจากภายในตวัอย่างออกสู่บรรยากาศภายนอก 
เพ่ือใหต้วัอยา่งมีโครงสร้างเป็นรูพรุน สามารถคืนรูปไดเ้ร็ว (Luh, 1991) ดงันั้นลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บ
ลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จึงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนนอ้ยกว่าท่ีสภาวะอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
จากการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) (ภาพท่ี 2 (ข)-(ง)) จึงใชเ้วลาในการตม้
สุกนานท่ีสุด และเม่ือพิจารณาผลของระดับพลังงานไมโครเวฟในการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้ง
ไมโครเวฟสุญญากาศ พบว่าลูกเดือยอบแห้งท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต์ มีเวลาในการตม้สุกนอ้ยท่ีสุด แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบัลูกเดือยอบแหง้ท่ีก าลงัไฟ 6,000 วตัต์ ส่วนลูกเดือยอบแหง้ท่ีก าลงัไฟ 3,600 
วตัต์ ใชเ้วลาในการตม้สุกมากกว่าลูกเดือยท่ีอบแห้งท่ีระดบัพลงังานสูงกว่า เน่ืองจากการอบแห้งโดยใช้
ระดบัพลงังานสูงจะเกิดการดูดซบัพลงังานไมโครเวฟท่ีเร็วกว่า จึงท าใหน้ ้ าระเหยออกไปไดเ้ร็วกว่า ท าให้
ไอน ้าเกิดการเคล่ือนท่ีออกจากตวัอย่างไดร้วดเร็วกว่าการใชร้ะดบัพลงังานไมโครเวฟต ่า (Bondaruk and 
others, 2007) ซ่ึงการอบแหง้ดว้ยระดบัพลงังานไมโครเวฟสูงใชร้ะยะเวลาการอบแหง้สั้นกว่า จึงป้องกนั
การหดตวัและยุบตวัของเน้ือเยื่อลูกเดือย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
แบบส่องกราด (SEM) (ภาพท่ี 2 (จ)-(ช)) โดยลูกเดือยอบแหง้ท่ีก าลงัไฟ 4,800 และ 6,000 วตัต ์มีลกัษณะ
โครงสร้างรูพรุนมากกวา่ลกูเดือยอบแหง้ท่ีก าลงัไฟ 3,600 วตัต ์ดงันั้นลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยระดบัพลงังาน
ไมโครเวฟสูงจึงใชร้ะยะเวลาในการตม้สุกสั้นกว่าลูกเดือยท่ีอบแหง้ดว้ยระดบัพลงังานไมโครเวฟต ่า หาก
พิจารณาเปรียบเทียบประเภทของเคร่ืองอบแห้ง พบว่าลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการอบแห้งดว้ยเคร่ือง
อบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศใชเ้วลาในการตม้สุกนอ้ยกว่าลูกเดือยท่ีอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อน เน่ืองจาก
การอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศท าให้ลูกเดือยเกิดลกัษณะการพองตวั เน่ืองจากเกิด
ความแตกต่างของความดนัไอระหว่างดา้นในลูกเดือยกบับริเวณผิวลูกเดือย และเม่ือลดความดนัภายใน
เคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ยิ่งเกิดความแตกต่างของความดนัไอมากข้ึน จึงเกิดลกัษณะการพอง 
(puffing) ของลูกเดือย ดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงเป็นภาพการพองตวัของลูกเดือย โดยเน้ือเยื่อของลูกเดือยไม่หดและ
ยุบตวัระหว่างกระบวนการอบแหง้ สอดคลอ้งกบัผลการอบแหง้ทุเรียนแผ่นดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟ
สุญญากาศของ Bai-Ngew and others (2011) และการอบแหง้เห็ดดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ
ของ Giri and Prasad (2007) ท่ีพบว่าเห็ดมีโพรงอากาศมากกว่าเห็ดท่ีไดจ้ากการอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน 
ซ่ึงโครงสร้างดงักล่าวท าใหคื้นรูปไดเ้ร็วกว่า ดงันั้นเม่ือน าลูกเดือยท่ีอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟ
สุญญากาศมาคืนรูปดว้ยการตม้ น ้าจึงถกูดูดซึมเขา้ไปในเมลด็ไดเ้ร็วกวา่ จึงตม้สุกไดเ้ร็วกว่า โดยลูกเดือยท่ี
ตม้สุกแลว้มีค่าความแขง็ไม่แตกต่างกนั (p>0.05)    
 เม่ือพิจารณาค่าร้อยละการดูดน ้ ากลบั (ตารางท่ี 1) พบว่าลูกเดือยท่ีผ่านกระบวนการทุก
ตวัอย่างมีค่าร้อยละการดูดน ้ากลบัลดลงแตกต่างจากลูกเดือยวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญั (p≤0.05) เน่ืองจาก
การเกิดเจลาติไนเซชนัของแป้งลูกเดือย ในขั้นตอนการน่ึงและการอบแหง้ แป้งเกิดการพองตวัและท าให้
สุก โปรตีนท่ีอยู่ในเมด็แป้งเกิดการแตกตวัและแทรกเขา้ไปภายในช่องว่างระหว่างเมด็แป้ง ท าใหเ้กาะตวั
กนัแน่นข้ึน น ้าจึงแทรกซึมเขา้ไปในลกูเดือยไดย้ากข้ึน ส่งผลใหลู้กเดือยท่ีผ่านกระบวนการดงักล่าว มีการ
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ดูดซบัน ้าไดน้อ้ยลง (Swasdisevi and others, 2010) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Srikaeo and others (2006); 
Shobana and Malleshi (2007)  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประเภทของเคร่ืองอบแหง้ พบว่าลูกเดือยท่ีผ่าน
การอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศมีค่าร้อยละการดูดน ้ากลบันอ้ยกว่าลูกเดือยท่ีผ่านการ
อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน อาจเน่ืองจากการอบแหง้ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟก่อใหเ้กิดความร้อนสูงกว่าตูอ้บลม
ร้อน จึงส่งผลให้สตาร์ชในเมล็ดลูกเดือยเกิดเจลาติไนซ์ได้มากกว่า เม่ือน าลูกเดือยอบแห้งท่ีผ่าน
กระบวนการน้ีมาหาค่าร้อยละการดูดน ้ากลบัจึงมีการดูดซึมน ้าเขา้ไปในเมลด็ไดน้อ้ยกวา่ 
 จากการวิเคราะห์เวลาการอบแหง้และคุณภาพของลูกเดือยหุงสุกเร็วท่ีผลิตได้ พบว่า สภาวะ
ท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตลกูเดือยหุงสุกเร็วและมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชใ้นเชิงพาณิชย์
ของผูป้ระกอบการมี 2 สภาวะ คือ 1) การแช่ลกูเดือยท่ี 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที แลว้อบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้
ไมโครเวฟสุญญากาศ ท่ีก าลงัไฟ 4,800 วตัต ์จนมีความช้ืนสุดทา้ยระหว่าง 10–14% ซ่ึงสภาวะน้ีสามารถ
ลดระยะเวลาการหุงสุกไดดี้ท่ีสุด และ 2) การแช่ลูกเดือยท่ี 7 ชัว่โมง น่ึง 30 นาที แลว้อบแหง้ดว้ยตูอ้บลม
ร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนสุดทา้ยระหว่าง 10–14% โดยสภาวะน้ีสามารถลด
ระยะเวลาการหุงสุกไดดี้รองลงมาและเป็นสภาวะท่ีอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน เหมาะส าหรับการลงทุนท่ีใช้
ตน้ทุนต ่า 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาสมบติัดา้นความร้อนโดยใชเ้คร่ืองดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิงแคลอริ-
มิเตอร์ (Differential Scanning Calorimeter; DSC) เพ่ือยืนยนัระดบัการเกิดเจลาติไนส์ของแป้งในลกูเดือย 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระบวนการผลิตลกูเดือยหุงสุกเร็ว เช่น การใชส้ารเคมีใน
การกระบวนการผลิต 
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การพัฒนาและออกแบบถ้วยน ้าดื่มกระดาษทีผ่ลิตจากเยือ่กระดาษชานอ้อย 

 
Development and Design of  Drinking Paper Cups from Bagasse Pulp 

 
ศิรินภา พรมมาแบน , นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด , ชยัวฒัน์ สุวรรณอ่อน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและออกแบบถว้ยน ้ าด่ืมกระดาษท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษ
ชานออ้ยส าหรับใชแ้ลว้ท้ิง โดยมีวิธีการข้ึนรูปดว้ยการพบัเพ่ือตอ้งการให้มีสมบติัใกลเ้คียงกบัถว้ยน ้ าด่ืม
กระดาษทรงกรวยตามทอ้งตลาดและสามารถลดพ้ืนท่ีการจดัเก็บเพ่ือการขนส่ง การทดลองเร่ิมจากผลิต
กระดาษจากเยื่อชานออ้ยน ้ าหนกั 70 แกรม เติมสาร Alkyl ketene dimer (AKD) ร้อยละ 0.1, 0.3 สารเติม
แต่งชนิดLODYNE® ร้อยละ 0.2, 0.5, 0.8, 1.1 และเติมแป้งดดัแปร ร้อยละ 1ของน ้าหนกัเยื่อแห้งตามล าดบั 
และน ากระดาษไปท าการขดัผิวหน้า แลว้จึงน าไปทดสอบสมบติัทางกายภาพ พบว่าการเพ่ิมความเขม้ขน้
ของสาร AKD  และสารเติมแต่งชนิด LODYNE® ส่งผลให้ค่าตา้นทานแรงฉีกขาดและมีความตา้นทานแรง
ดึงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) และเม่ือน าไปทดสอบสมบัติการดูดซับน ้ าและการร่ัวซึมพบว่า
กระดาษมีการดูดซับน ้ าและความตา้นทานการร่ัวซึมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบ
กระดาษแต่ละสภาวะ พบว่าปริมาณสารเติมแต่งท่ีเหมาะสมในการผลิตถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ย
คือเติมสาร AKD ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.3 สารเติมแต่งชนิดLODYNE®ปริมาณร้อยละ 0.2 และแป้งดดัแปร
ร้อยละ 1 ต่อน ้าหนกัเยื่อแห้ง และผลการประเมินสรุปว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมต่อถว้ยน ้ าด่ืม
กระดาษท่ีผลิตจากเยื่อชานออ้ยทรงส่ีเหล่ียมคางหมู อยู่ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด
ในดา้นความเหมาะสมของรูปร่าง ลกัษณะการวางเรียงซ้อนในการบรรจุ มีความพึงพอใจระดบัมากในดา้น
ความสะดวกในการหยิบจบั การตา้นทานการซึมผา่นของน ้า รูปแบบการพบัข้ึนรูป โครงสร้างถว้ยน ้ าด่ืมมี
ความคงทนเม่ือหยิบจบั ความเหมาะสมของปริมาณน ้าในการบรรจุ ต่อ 1 คร้ัง 

 
ค าส าคญั : พฒันาและออกแบบ, เยื่อชานออ้ย, ถว้ยน ้าด่ืมกระดาษ 
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Abstract 

 The aims of this research are 1) to develop and design cone drinking paper 

cups from bagasse pulp and 2) to develop drinking cups with features similar to 

commercial cone drinking paper cups and to reduce storage space for transportation 

benefits.  

 

 Drinking paper cups were produced under different conditions. Initially, 

Alkyl ketene Dimer(AKD) 0.1% and 0.3% was added respectively. Secondly, 

LODYNE® 0.2%, 0.5%, 0.8% and1.1% was added respectively and, lastly, modified 

starch 1% based on 70 gram dry pulp weight was added and finishing the handsheets 

by calendering their surface. Then, the handsheets were tested for their physical 

properties. The results showed that the increase in the concentration of AKD and the 

increase of LODYNE® added significantly increased tearing strength, tensile 

strength, water resistance and leaking resistance of drinking paper cups (p≤0.05). 

Ultimately, the results revealed that, to produce drinking paper cups from bagasse 

pulp, the optimal condition was with AKD 0.3%, LODYNE® 0.2% and modified 

starch 1% based on dry pulp weight. Furthermore, the packaging experts found the 

trapezoid paper cup to be highly satisfactory and that the shape of paper cup, stacking 

up for packing, its usability and its filling volume to be most satisfactory.   
 

Key Word (s) : Development and Design, Bagasse Pulp, Drinking Paper Cups  

 

บทน า 

 ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทยโดยเป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมการผลิต
น ้าตาลทราย หากน าเศษเหลือจากส่วนล าตน้ออ้ยท่ีเป็นผลผลิตเหลือท้ิงน ามาผ่านการหีบเอาน ้ าออ้ยหรือ
น ้าตาลออกแลว้จะเหลือเส้นใยชานออ้ย ส่วนใหญ่ไดถู้กน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตม้หมอ้ไอน ้ าตามโรงงาน
อุตสาหกรรม (Barroso,et al, 2003) ซ่ึงท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ปัจจุบนัจึงไดมี้ผูคิ้ดคน้หาวิธีน าชาน
ออ้ยไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆมากมายเพ่ือเป็นการไม่ท้ิงทรัพยากรธรรมชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ 
เน่ืองจากปัจจุบนัการด ารงชีวิตทุกคนตอ้งอยูท่่ามกลางสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายมากข้ึนทุกวนั เพราะ
ทุกคนตอ้งเผชิญกบัสภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสะสมของขยะท่ีมีมากมายเพราะขยะย่อย
สลายยากและใชเ้วลานาน เช่น พลาสติก โลหะ โฟม กระดาษ จากนั้นมีการคน้พบว่าชานออ้ยเป็นเศษวสัดุ
ธรรมชาติท่ีเหลือใชแ้ลว้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ช่วยลดมลพิษให้น้อยลง ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
มนุษยใ์ห้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ปัจจุบนัมีการน าเอาเยื่อกระดาษจากชานออ้ยมาแปรรูปและข้ึนรูปท าเป็น
บรรจุภณัฑ์มากมายเพราะขยะจากวสัดุกระดาษชานออ้ยมีคุณสมบติัย่อยสลายให้หมดภายใน 31-45 วนั 
เม่ือฝังกลบดินและใชพ้ลงังานในการผลิตต ่ากว่าเม่ือเทียบกบับรรจุภณัฑจ์ากโฟมและพลาสติก (ศรีสุวรรณ
, 2554) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3046 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 ถว้ยน ้าด่ืมกระดาษทรงกรวยตามทอ้งตลาดส าหรับใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง ท าจากกระดาษการ์ด
ไอวอร่ีมีการผลิตจากเยื่อใหม่หรือเยื่อบริสุทธ์ิฟอกขาว (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม, 2536) 
ท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากรอย่างมาก และในดา้นการขนส่งมีการใชพ้ื้นท่ีในการบรรจุค่อนขา้งสูง จากผล
วิจยัของปริญญ ์วิสุทธิอารียรั์กษ ์และอนุพนัธ์ สุขภา(2554) ท่ีผา่นมาในหวัขอ้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ถว้ย
กระดาษบรรจุน ้ าด่ืมจากเยื่อกระดาษชานออ้ย ไดท้  าการทดลองผลิตกระดาษจากเยื่อชานออ้ยน ้ าหนกั 80 
แกรม ข้ึนรูปดว้ยวิธีการพบั แต่ยงัสามารถตา้นทานการซึมผ่านของน ้ าไดน้้อย มีรูปทรงไม่สะดวกต่อการ
ใชง้าน จึงควรมีการออกแบบรูปทรงผลิตภณัฑใ์ห้สามารถใชง้านไดจ้ริง  

 จากปัญหาและความส าคญัดงัท่ีกล่าวแลว้ข้างตน้ผูวิ้จยัจึงไดมี้ความสนใจท่ีจะพฒันาและ
ปรังปรุงถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ย ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้งในดา้นสมบติัการตา้นทานการซึม
ผา่นของน ้า และดา้นการออกแบบรูปทรงเพ่ือให้สะดวกต่อการใชง้านโดยสามารถใชง้านไดจ้ริง ตลอดจน
ประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บเพ่ือการขนส่ง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมบติัของสารเคลือบในดา้นการตา้นทานการซึมผา่นของน ้า ท่ี
ใชก้บัถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ย 

 2. เพ่ือพฒันาและออกแบบถว้ยน ้ าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ยให้มีสมบติัใกลเ้คียงกบัถว้ย
น ้าด่ืมกระดาษทรงกรวยตามทอ้งตลาด 

 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพจากการใชง้านถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ยโดยผูบ้ริโภค 

 4. เพ่ือออกแบบรูปทรงถว้ยน ้าด่ืมท่ีสามารถลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บเพ่ือการขนส่งไดม้ากกว่า
การจดัเก็บถว้ยน ้าด่ืมกระดาษทรงกรวยตามทอ้งตลาด 

 

วิธีการวิจัย 

 1.การผลิตเยื่อและข้ึนแผ่นกระดาษทดสอบ : ท าการข้ึนแผ่นกระดาษ 70 แกรม ตาม
มาตรฐาน SCAN-C 26:57 ดว้ยเคร่ืองท าแผ่นทดสอบมาตรฐาน Handsheet Former (Lorentzen&Wettre, 
Sweden) โดยใชเ้ยื่อกระดาษชานออ้ยจากบริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากดั ป่ันกระจาย
เยื่อดว้ยเคร่ือง Disintegration of pulp ความเร็ว 30,000 รอบ/นาที และบดเยื่อดว้ยเคร่ือง PFI Mill (Mark VI 
No.576, Norway) ความเร็ว 2,000 รอบ/นาที เติมสาร Alkyl ketene dimer (AKD) (บริษทั Akzo Nobel 
Paints, Thailand) ในอตัราส่วนร้อยละ 0.1, 0.3 สารเติมแต่งชนิดLODYNE® (บริษทัBASF Ludwigshafen, 
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Germany) ในอตัราส่วนร้อยละ 0.2, 0.5, 0.8, 1.1 และเติมแป้งดดัแปร (จากบริษทั สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช 
จ ากดั) ในอตัราส่วนร้อยละ 1 ของน ้ าหนกัเยื่อแห้งตามล าดบั หลงัจากนั้นน ากระดาษท่ีผลิตไดป้รับปรุง
สภาพผิวหนา้กระดาษโดยวิธีขดัผิวดว้ยเคร่ือง Calender (บริษทั สยาม มอดิฟายด ์สตาร์ช จ ากดั) 

 2.ศึกษาสมบติัของแผน่กระดาษทดสอบ : น ากระดาษท่ีไดจ้ากการข้ึนแผน่ไปท าการทดสอบ
น ้ าหนักมาตรฐาน (Basis Weight) ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน SCAN-P6 ท าการทดสอบความหนา 
(Thickness) ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน SCAN-P 7(Lorentzen&Wettre, Sweden) ท าการทดสอบความ
ตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน SCAN-P 67 (MTS Synergie 200, France) 
ท าการทดสอบความตา้นทานต่อการฉีกขาด (Tearing Strength) ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน SCAN-P 11 
(Lorentzen&Wettre, Sweden) ท าการทดสอบการดูดซึมน ้ า (Cobb test) ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 
535:1991(E) ท าการทดสอบปริมาตรน ้าท่ีบรรจุและการร่ัวซึม ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก.1141-2536 

 3.ออกแบบและพฒันาการข้ึนรูปถว้ยน ้ าด่ืมกระดาษ : ท าการศึกษาและส ารวจถว้ยกระดาษ
ทรงกรวยท่ีมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ปริมาตรน ้ าท่ีบรรจุต่อถว้ย 
ระยะเวลาท่ีถว้ยสามารถบรรจุน ้าได ้และศึกษาหลกัการออกแบบเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัพฤติกรรม
ของมนุษยใ์นการด่ืมน ้าจากถว้ยกระดาษส าหรับใชแ้ลว้ท้ิง แลว้ข้ึนรูปโดยการพบัเพ่ือให้ประหยดัพ้ืนท่ีใน
การจดัเก็บ จากนั้นท าตน้แบบทั้งหมด 4 แบบ แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความพึงพอใจเพ่ือให้ได้
แบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 4.การวิเคราะห์ทางสถิติ: การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) แต่ละกลุ่มหาค่าแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (ค่าเฉล่ีย, mean) และการกระจายของขอ้มูล (ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน, Standard Deviation) โดยใช ้Univariate Analysis of Variance และใช ้LSD multiple 
comparison ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการทดลอง ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่1 ผลการทดสอบสมบติัทางดา้นกายภาพและสมบติัเชิงกลของกระดาษจากเยื่อชานออ้ย 

สมบตัิ 
แป้งประจุ
บวก      

(ร้อยละ) 

AKD  
(ร้อยละ) 

Lodyne (ร้อยละ) 

0.2 0.5 0.8 1.1 

น ้ าหนกัมาตรฐาน (g/m²) 
1 0.1 

 
74.92 ±1.58a 

 
74.49 ±1.08a 

 
74.77 ±0.86a 

 
74.76 ± 0.84a 

1 0.3 
 

74.68 ±0.79a 
 

74.9 ± 1.03a 
 

74.84 ±0.68a 
 

74.97 ± 0.88a 

ความหนา (µm) 
1 0.1 85.5 ± 0.85a 85.78 ±0.95a 85.24 ±0.96a 85 ± 0.89a 

1 0.3 85.16 ±0.81a 85.16 ± 1.3a 85.32 ±1.03a 85.24 ±0.97a 

 
ความตา้นแรงฉีกขาด 

(mN) 

1 0.1 453 ± 8.25a 466 ± 10.21b 456 ± 8.09a 467 ±11.72ab 

1 0.3 516  ± 9.1a 519  ± 8.25b 513  ± 8.39a 515  ± 8.59ab 

ความตา้นทานแรงดึง
(N.m/g) 

1 0.1 49.50 ±1.11a 49.59 ±0.99a 49.31 ±1.12a 49.43 ± 1b 

1 0.3 49.21 ± 1a 49.59 ±1.02a 50.25 ±0.94a 51.97 ± 0.81b 

การดูดซบัน ้ า (ดา้น
สักหลาด) 

(g/m²) 

1 0.1 85.2 ± 5.12c 67 ± 5.48b 59.6 ± 8.26ab 57 ± 3.61a 
 
1 

 
0.3 36 ± 3.46c 33.2 ± 0.45b 32.6 ± 0.89ab 30.6 ± 0.89a 

การดูดซบัน ้ า (ดา้น
ตะแกรง)(g/m²) 

1 0.1 
 

81.6 ± 0.55c 
 

58.8 ± 9.86b 
 

49.6 ± 8.82ab 
 

42.2 ± 2.17a 

1 0.3 29 ± 0c 28.6 ± 0.89b 27.2 ± 0.45ab 26.6 ± 0.89a 

       abc ตวัอกัษรท่ีต่างกนัในแถวแนวนอนหมายถึงค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) 

จากตารางท่ี1 การทดสอบน ้ าหนักมาตรฐานและความหนา พบว่าสมบติัของสารAKD 
สารเติมแต่งชนิดLODYNE® และแป้งดดัแปรไม่มีผลต่อน ้ าหนกัมาตรฐานและความหนาหรือไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั(p≤0.05) เพราะปริมาณสารท่ีเติมลงไปในกระดาษนั้นมีน้อยจึงไม่เพียงพอต่อการ
เพ่ิมน ้ าหนกัและความหนาของกระดาษ จากการทดสอบการตา้นทานแรงฉีกขาด ความตา้นทานแรงดึง 
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การดูดซับน ้ า พบว่าสมบติัของสารAKD สารเติมแต่งชนิดLODYNE® และแป้งดดัแปรมีผลต่อสมบัติ
เชิงกลอย่างมีนัยส าคญั(p≤0.05) เน่ืองจากแป้งดดัแปรช่วยเพ่ิมการยึดจับ เพ่ิมความแข็งแรงของการยึด
เหน่ียวกนัของเส้นใยและเพ่ิมความเหนียวให้กระดาษ ท าให้การสานตวั การยึดเกาะ ระหว่างเส้นใยดีข้ึน 
(Maurer, 2001) สารAKD เป็นสารตา้นการซึมน ้า(Sizing Agent) ช่วยลดพ้ืนท่ีผิวของการดึงดูดระหว่างเส้น
ใยและโมเลกุลของน ้ า ท าให้ลดอัตราการซึมน ้ าเข้าสู่เน้ือกระดาษและต้านทานการเปียกน ้ าได้ดีข้ึน         
(ศุภสิทธ์ิ และสมเกียรติ, 2544) ส่วนสารเติมแต่งชนิดLODYNE® มีสมบติัต้านทานการซึมน ้ าและน ้ ามนั
ให้กบักระดาษ (BASF, 2010) ประกอบกบักระดาษไดผ้า่นการปรับปรุงสมบติัผิวหน้าดว้ยวิธีการขดัผิวจึง
ท าให้กระดาษมีความมนัวาวในระดบัหน่ึง อีกทั้งแรงกดอดัระหว่างลูกกล้ิงจะส่งผลให้เส้นใยเซลลูโลสอดั
ตวักนัได้มากข้ึน (กฤษณี, 2551)  จึงท าให้กระดาษมีผิวหน้าท่ีเรียบข้ึนมีความหนาสม ่าเสมอและมีความ
แขง็แรงเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ค่าการดูดซึมน ้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญั(p≤0.05) 

ตารางที่2 ผลการทดสอบการร่ัวซึมหรือระยะเวลาท่ีสามารถบรรจุน ้าด่ืมได ้

แบบถว้ย 

 
แป้งประจุ
บวก 

(ร้อยละ) 

AKD (ร้อยละ) 

เวลาท่ีสามารถบรรจุน ้ าด่ืมได ้(วินาที) 

  Lodyne    
(ร้อยละ) 0.2 

  Lodyne    
(ร้อยละ)0.5 

  Lodyne    
(ร้อยละ) 0.8 

  Lodyne    
(ร้อยละ) 1.1 

แบบท่ี1 
1 0.1 21 ± 2.51 32 ± 2.3 38 ± 1.41 39 ± 1.64 

1 0.3 90 ± 0.89 132 ± 2.7 138 ± 1.64 144 ± 2.61 

แบบท่ี2 
1 0.1 37 ± 2.51 40 ± 1.23 45 ± 0.84 52 ± 2.3 

1 0.3 100 ± 3.78 117 ± 2.59 129 ± 1.79 146 ± 1.79 

แบบท่ี3 
1 0.1 19 ± 1.10 27 ± 1.41 30 ± 1.52 36 ± 1.79 

1 0.3 94 ± 1.10 126 ± 0.89 146 ± 1.64 156 ± 2 

แบบท่ี4 
1 0.1 17 ± 2.05 20 ± 2.51 23 ± 2.92 28 ± 2.17 

1 0.3 110 ± 2.05 131 ± 2.17 149 ± 1.34 159 ± 1.79 
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จากตารางท่ี2 การทดสอบการร่ัวซึมหรือระยะเวลาท่ีสามารถบรรจุน ้ าด่ืมไดต้ามวิธีทดสอบ
ของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.1141-2536 มาตรฐานได้ก าหนดเวลาไว้ท่ี 1 นาที ในการ
ออกแบบถว้ยน ้ าด่ืมจากเยื่อชานออ้ยทั้ง 4 แบบ สามารถตา้นทานการซึมผ่านของน ้ าเป็นระยะเวลาเกิน 1 
นาทีในทุกแบบ จากผลการสรุปแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากในแบบ 
ท่ี1 ท่ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู จากผลประเมินความพึงพอใจแต่ละดา้นพบว่าถว้ยน ้ าด่ืมแบบดงักล่าว มี
ความเหมาะสมดา้นรูปร่าง รูปแบบการพบัข้ึนรูป ลกัษณะการวางเรียงซ้อนในการบรรจุ มีความสะดวกใน
การหยิบจบั มีความเหมาะสมในดา้นการตา้นทานการซึมผ่านของน ้ า โครงสร้างมีความคงทนเม่ือหยิบจบั 
ปริมาณน ้าในการบรรจุมีความพอดี มีระยะเวลาสามารถบรรจุน ้ าด่ืมอยู่ในช่วง 90 วินาที ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไวคื้อ 60 วินาที (มอก.1141-2536) 

ตารางที่3 ผลวิเคราะห์สารAKD สารเติมแต่งชนิดLODYNE® ท่ีส่งผลต่อเวลาบรรจุน ้าด่ืมของถว้ยแบบท่ี 1 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 96176.300a 4 24044.075 396.561 .000 

Intercept 250905.600 1 250905.600 4.138E3 .000 

AKD 88172.100 1 88172.100 1.454E3 .000 

Lodyne 8004.200 3 2668.067 44.005 .000 

Error 2122.100 35 60.631   

Total 349204.000 40    

Corrected Total 98298.400 39    

a. R Squared = .978 (Adjusted R Squared = .976)   
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ตารางที่4 ผลวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบสารเติมแต่งชนิดLODYNE® ของถว้ยแบบท่ี1 
 

(I) 
Lodyne 

(J) 
Lodyne 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.2% 0.5% -26.10* 3.482 .000 -33.17 -19.03 

0.8% -32.60* 3.482 .000 -39.67 -25.53 

1.1% -36.10* 3.482 .000 -43.17 -29.03 

0.5% 0.2% 26.10* 3.482 .000 19.03 33.17 

0.8% -6.50 3.482 .070 -13.57 .57 

1.1% -10.00* 3.482 .007 -17.07 -2.93 

0.8% 0.2% 32.60* 3.482 .000 25.53 39.67 

0.5% 6.50 3.482 .070 -.57 13.57 

1.1% -3.50 3.482 .322 -10.57 3.57 

1.1% 0.2% 36.10* 3.482 .000 29.03 43.17 

0.5% 10.00* 3.482 .007 2.93 17.07 

0.8% 3.50 3.482 .322 -3.57 10.57 

   

* หมายถึงค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05)   

จากตารางท่ี3-4 แสดงผลสถิติวิเคราะห์ ANOVA ของอตัราส่วนสารAKD และสารเติมแต่ง
ชนิดLODYNE® ท่ีส่งผลต่อเวลาในการบรรจุน ้ าของถว้ยน ้ าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ยแบบท่ี1 จากการ
พิจารณาค่า Sig. ในตารางท่ี4 สารAKD และสารเติมแต่งชนิดLODYNE® พบว่า Sig.= 0 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 
จึงสรุปไดว้่าอตัราส่วนสารAKD และสารเติมแต่งชนิดLODYNE® มีผลต่อเวลาในการบรรจุน ้ าของถว้ยน ้ า
ด่ืมกระดาษอย่างมีนยัส าคญั(p≤0.05) และจากตารางท่ี4 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
ดงัน้ี สารเติมแต่งชนิดLODYNE® ร้อยละ 0.2 กบั ร้อยละ 0.5 พบว่าสาร LODYNE® ส่งผลให้เวลาในการ
บรรจุน ้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั(p≤0.05) ในขณะท่ีสารเติมแต่งชนิดLODYNE® ท่ีร้อยละ 0.5 กับ   
ร้อยละ 0.8 และ ร้อยละ 0.8 กบั ร้อยละ 1.1 นั้น พบว่า ปริมาณสาร LODYNE® ท่ีเพ่ิมข้ึนไม่มีผลต่อเวลาใน
การบรรจุน ้าในถว้ยน ้าด่ืมกระดาษอยา่งมีนยัส าคญั(p≤0.05) ถึงแมป้ริมาณสารท่ีใส่จะเพ่ิมข้ึนก็ตาม       
 

ตารางที่5 ผลการเปรียบเทียบปริมาตรในการบรรจุและพ้ืนท่ีการเก็บรักษาในการขนส่งระหว่างถว้ยน ้ าด่ืม
กระดาษทรงกรวยตามทอ้งตลาดกบัถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ย 
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แบบถ้วย วิธีการเรียงซ้อน 
ปริมาตรน ้า 
(มิลลิลิตร) 

เวลาบรรจุ
น ้า (วินาที) 

แถวละ 
(ใบ) 

จ้านวน
ทั งหมด 

(ใบ) 

 
ถ้วยน ้าด่ืมทรงกรวย  

90 53 215 4,500 

 
แบบที่ 1  

90 90 220 5,500 

 
แบบที่ 2 

 

100 100 220 5,500 

 
แบบที่ 3  

100 94 225 2,700 

 
แบบที่ 4  

70 110 225 4,500 

 
จากตารางท่ี5 ผลการสรุปแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมาก

ในแบบท่ี1 เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู มีจ านวนท่ีบรรจุไดต่้อแถว คือ 220 ใบ ซ่ึงมีจ านวนบรรจุท่ีมากกว่า
ถว้ยทรงกรวย จ านวนแถวท่ีสามารถบรรจุในบรรจุภณัฑข์นส่ง คือ 25 แถว เท่ากบัจ านวนแถวท่ีบรรจุถว้ย
น ้าด่ืมทรงกรวย และปริมาณท่ีบรรจุไดท้ ั้งหมดในบรรจุภณัฑข์นส่ง คือ 5,500 ใบ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่าถว้ย
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น ้าด่ืมทรงกรวยตามทอ้งตลาด จะเห็นไดว้่าการข้ึนรูปดว้ยการพบัรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมูของถว้ยน ้าด่ืมจาก
เยื่อชานออ้ยให้มีความแบนราบท าให้มีปริมาตรนอ้ยกว่าทรงกรวย น่าจะมีส่วนส าคญัในการลดตน้ทุนการ
ขนส่ง เพราะมีการบรรจุได้มากข้ึนในขณะกล่องขนส่งขนาดเท่ากันท าให้ประหยดัพ้ืนท่ีในการขนส่ง 
อาจจะส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายต ่าลงจึงน่าจะส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยสามารถลดลงได ้

 
อภิปรายผล 

การทดลองข้ึนแผน่กระดาษจากเยื่อชานออ้ยน ้าหนกั 70 แกรม โดยใส่สารAKD สารเติมแต่ง
ชนิดLODYNE® และแป้งดดัแปร โดยผ่านการปรับปรุงสมบติัผิวหน้ากระดาษดว้ยวิธีขดัผิว พบว่าไม่มี
ความแตกต่างดา้นสมบติัทางกายภาพ แต่เม่ือใส่สาร AKD ร้อยละ0.3 สารเติมแต่งชนิดLODYNE® ร้อยละ
1.1 ส่งผลให้กระดาษตา้นทานการดูดซับน ้ าดีท่ีสุดและตา้นทานการร่ัวซึมเป็นเวลานานท่ีสุด ตามเกณฑ์
มาตรฐานทดสอบการร่ัวซึมไดก้ าหนดเวลาไว้ท่ี1นาที แต่เน่ืองจากกระดาษท่ีใส่สาร AKD ร้อยละ0.3 
สารเติมแต่งชนิดLODYNE® ร้อยละ 0.2 แป้งประจุบวกร้อยละ1ต่อ น ้าหนกัเยื่อแห้ง สามารถตา้นทานการ
ซึมผ่านของน ้ าได ้90 วินาที ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท าให้อตัราส่วนของสารเติมแต่งดงักล่าวมีความ
เหมาะสมในการน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นถว้ยน ้าด่ืมกระดาษจากเยื่อชานออ้ยมากท่ีสุด และถว้ยน ้าด่ืมกระดาษ
รูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู(แบบท่ี1) ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจดา้นการประหยดัพ้ืนท่ีในการขนส่งมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน เน่ืองจากหยิบจบัใชง้านไดส้ะดวก โครงสร้างมีความคงทน 
ปริมาณน ้าในการบรรจุมีความพอดี   

 

ข้อเสนอแนะ 

1.จากการทดลองสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัเยื่อชนิดอ่ืนเพ่ือน ามาท าการทดสอบและผลิต
เป็นถว้ยน ้าด่ืมกระดาษ  

2.จากการทดลองสามารถน าถว้ยน ้ าด่ืมกระดาษชานออ้ยท่ีท าการวิจยัไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ดา้นรูปทรงเพ่ือการใชง้านท่ีง่ายและสะดวกต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงอาจออกแบบให้ถว้ยน ้ าด่ืมมีรูปทรงท่ี
สามารถวางตั้งได ้

3.จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของสารเติมแต่งชนิดLODYNE® ระดบัต ่ามีความ
เหมาะสมมากกว่าระดบัสูง ดงันั้นหากมีการทดลองเพ่ิมเติมโดยปรับความเข้มขน้ของสารเติมแต่งชนิด
LODYNE® ลง อาจเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยประหยดัตน้ทุนขั้นตอนการผลิตกระดาษ 
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สภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติโปรตนีไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งด้วยเอนไซม์ 

 

Optimum conditions for the production of shrimp head protein hydrolysate with 

protease 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสท

จากหัวกุง้ ซ่ึงใช้เอนไซม์โปรตีเอส 3 ชนิด คือ เอนไซม์อลัคาเลส โบรมิเลน และปาเปน โดยศึกษา

อตัราส่วนของหวักุง้ต่อน ้า ชนิดและระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมท่ี์เหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนใน

หวักุง้ เพ่ือผลิตเป็นสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสท ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนของหวักุง้ต่อน ้าท่ี 1:1 มี

ระดบัการย่อยสลาย (Degree of hydrolysis (DH) ดีท่ีสุด ความเขม้ขน้ของเอนไซมอ์ลัคาเลส โบรมิเลน 

และปาเปน ท่ีเหมาะสมในการผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทคือ 1.5, 1.5  และ 2% เอนไซมโ์บรมิ-

เลนสามารถยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ไดดี้กว่า เอนไซมอ์ลัคาเลสและปาเปน ชนิดและความเขม้ขน้ของ

เอนไซมมี์ผลต่อการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ เม่ือความเขม้ขน้ของเอนไซมสู์งข้ึนระดบัการย่อยสลายจะ

เพ่ิมข้ึนดว้ย น าสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทไปท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นสี ความ

ขม และกล่ินกุง้ พบว่าเอนไซมโ์บรมิเลนมีความขมนอ้ยสุด และใหก้ล่ินกุง้สูงสุด ดงันั้น เอนไซมโ์บรมิ

เลนเป็นเอนไซมท่ี์เหมาะส าหรับใชใ้นการผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุง้ 

 

ค าส าคัญ : หวักุง้, โปรตีนไฮโดรไลเสท, ระดบัการยอ่ยสลาย 
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Abstract 

The aim of this work to study the optimal conditions for protein 

hydrolysate from shrimp heads. Using various proteinases, including alcalase, 

bromelain and papain. The effect of shrimp head and water ratio and type and enzyme 

concentration were studies for protein hydrolysate solution. The result showed that 

ratio of shrimp head : water at 1:1 was higher in degree of hydrolysis. Optomal 

Enzyme concentration for hydrolysis by alcalase, bromelain and papain were 1.5, 1.5 

and 2.0% respectively. Bromelain showed a higher proteolytic activity than alcalase 

and papain. Type and enzyme concentration significantly affected the hydrolysis of 

shrimp heads. Protien hydrolysate solution were sensory evaluation. Bromelain 

showed the highest sensory score of bitternes, but highest shrimp flavor. Therefore, 

bromelain is suitable for protein hydrolysate solution from shrimp heads. 

 

Keyword: shrimp head, protein hydrolysate, degree of hydrolysis 

 

บทน า 

 กุง้ขาว (Lipopenaeus vannamei) เป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั ในแต่ละปีประเทศไทยส่ง

กุง้ไปจ าหน่ายต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกุง้ขาวท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียงเพ่ือทดแทนกุง้กุลาด า  

ในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกกุง้ขาวจ านวน 348,390 ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 95,473 ลา้นบาท 

(ณาตยา, 2555) การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑก์ุง้ ท าใหต้อ้งใชว้ตัถุดิบในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในขณะเดียวกนักจ็ะมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเศษเหลือของกุง้ (shrimp waste) การแปรรูปกุง้จะมีเศษเหลือ

หลงัการแปรรูประหว่างร้อยละ 40–80 ของน ้าหนกักุง้สด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิด และขนาดกุง้ กรรมวิธีการ

ผลิต และชนิดของผลิตภณัฑใ์นแต่ละปี ถา้มีการผลิตโดยเฉล่ีย 200,000 ตนั จะมีเศษเหลืออย่างนอ้ย 

80,000 ตนั การใชป้ระโยชน์ทัว่ไป คือการใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตว ์หรือใชเ้ป็นปุ๋ย ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ี

ต ่า การน าเศษเหลือเหล่าน้ีมาผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเสท เป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าและลดปริมาณของเสีย 

โปรตีนไฮโดรไลเสทสามารถผลิตไดห้ลายวิธีทั้งการใชก้รด ด่าง และเอนไซม ์ปัจจุบนัการใชเ้อนไซมโ์ปร

ตีเอส เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก ให้โปรตีนท่ีมีเพปไทด์ขนาดเล็ก และกรดอะมิโนอิสระในปริมาณ

สูงสุด เน่ืองจากเอนไซมมี์ความจ าเพาะต่อสารตั้งตน้ ค่าความเป็นกรดเบส ความคงทนต่อความร้อน ท่ีใช้

ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสท มีความจ าเพาะต่อตวักระตุน้ และตวัยบัย ั้ง จึงสามารถเลือกใชช้นิดของเอนไซม์

ไดต้ามความเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดโ้ปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีมีคุณสมบติัเชิงหนา้ท่ีตามตอ้งการ (รุ่งอรุณ, 2545) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3057 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



สารประกอบทางอาหารจากเศษเหลือของกุง้ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนเขม้ขน้ ไขมนั และสารใหก้ล่ิน (Heu 

et al., 2003) โปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของกุง้ มีคุณสมบติัช่วยเสริมกล่ินรสกุง้ สามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหาร ใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส มีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการย่อย

สลายโปรตีนจากพืชและสตัว ์เช่น   ในกระบวนการผลิตไคโตซานใหมี้คุณภาพจ าเป็นตอ้งมีก าจดัโปรตีน

ออก ซ่ึงเอนไซมอ์ลัคาเลสสามารถย่อยสลายโปรตีนออกจากเศษเหลือกุง้โดยไม่ท าลายคุณภาพของไคโต

ซานให้โปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีมีสารประกอบเป็นกรดอะมิโนอิสระสูง และสกดัแอทตาแซนทินไดจ้าก

ตะกอนท่ีผ่านการแยกเอาโปรตีนไฮโดรไลเสทออก (Gildberg และ Stenberg, 2001)  การใชเ้อนไซมท์ริ

ปซิน เปปซิน และเอนไซมป์าเปน ในการสกดั carotene-protein จากเศษเหลือของกุง้สีน ้าตาล เอนไซมช่์วย

ยอ่ยสลายและสกดัแคโรทีนอยดไ์ดดี้กวา่การใชส้ารละลายในการสกดั (Babu et al., 2008) แคโรทีนอยดท่ี์

ได้จากการสกดัด้วยเอนไซม์โปรตีเอสให้กรดอะมิโนอิสระสูงกว่า การใช้เอนไซม์โปรตีเอสร่วมกับ

เอนไซมไ์ลเปสในการสกดั (Armenta et al., 2009) การย่อยสลายโปรตีนโดยการปล่อยให้เกิดการย่อย

สลายตวัเอง (Autolysis) จะใหโ้ปรตีนจากการย่อยสลายท่ีสูงแต่คุณภาพดา้นกล่ินกุง้จะนอ้ย (Cao et al., 

2009) การน าเศษเหลือของกุง้มาหมกักบักรดแลคติกจะไดโ้ปรตีนไฮโดรไลเสทเขม้ขน้ เม่ือน ามาท าแห้ง

จะใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตวแ์ละอาหารมนุษย ์(Bueno-Solona et al., 2009) การใชเ้อนไซมโ์บรมิ

เลนในการผลิต enzymatic mungbean protein hydrolysate (e-MPHs) จากกากถัว่เขียว เพ่ือน ามาผลิตเป็น

สารปรุงแต่งกล่ินรสทะเล (ณัฐวุติ, 2550) และการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทเห็ด (Mushrooms protein 

hydrolysate; MPHs ) เพ่ือใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส (แพรวไพลิน, 2552) 

โปรตีนไฮโดรไลเสทเร่ิมท าเป็นการคา้ในปี ค.ศ. 1990 ท่ีประเทศจีน และญ่ีปุ่นวตัถุดิบท่ีใช้

ผลิต ไดแ้ก่กลเูตนขา้วสาลี เคซีน (casein) แป้งปลา (fish flour) เจลาติน (gelatin) ยีสต ์และกลูเตนขา้วโพด 

เป็นตน้เพ่ือใชเ้ป็นสารเพ่ิมกล่ินรสในอาหาร (สุปราณี, 2539) โปรตีนไฮโดรไลเสทสามารถใชเ้ป็น

ส่วนผสมในอาหารสัตวห์รืออาหารมนุษยโ์ดยเป็นแหล่งท่ีดีของโปรตีน ซ่ึงจะใช้กบัคนหรือสัตวน์ั้นก็

ข้ึนอยู่กบักรรมวิธีการผลิต เช่นใชเ้ป็นแหล่งของสารใหก้ล่ินรส (Flavorants) โดยสามารถเก็บเก่ียวไดจ้าก

ส่วนหัว เปลือก และน ้ าตม้กุง้  โดยใชเ้อนไซมโ์ปรติเอส องค์ประกอบท่ีส าคญัเม่ือย่อยโปรตีนแลว้ คือ 

กรดอะมิโนอิสระ (free amino acid) ซ่ึงกรดอะมิโนเหล่าน้ีเป็นตวัส าคญัท่ีมีผลต่อรสชาติ นอกจากน้ีแลว้นิ

วคลีโอไทด ์และเกลือแร่ ก็มีผลต่อรสชาติเช่นกนั กล่ินรสท่ีไดข้ึ้นกบัชนิดของวตัถุดิบ และองคป์ระกอบ

ของกรดอะมิโนในโปรตีนนั้น คุณภาพทางเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเสท อาจพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบ

ทางเคมี และปริมาณกรดอะมิโนท่ีมีอยู่ในผลิตภณัฑซ่ึ์งโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีมีคุณภาพดีควรมีปริมาณ

โปรตีนสูง การใช้ประโยชน์จากโปรตีนไฮโดรไลเสทในแง่ของการใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์นั้น 
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สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสทเพ่ือปรับปรุงคุณสมบติัเชิงหนา้ท่ี ใช้

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และใชเ้พ่ือเป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส (สุภาวดี, 2542) ดงันั้นงานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุง้ขาว ซ่ึงเป็นของเหลือ

จากอุตสาหกรรมการแปรรูปกุง้ ท่ีมีสารอาหารในกลุ่มโปรตีน ไขมนั และกรดอะมิโนอิสระ ในปริมาณ

มาก โดยใชเ้อนไซมโ์ปรตีเอสท่ีแตกต่างกนั 3 ชนิด คือ เอนไซมอ์ลัคาเลส โบรมิเลน และปาเปน ซ่ึงเป็น

เอนไซมใ์นกลุ่มไฮโดรเลส (Hydrolase) ซ่ึงเอนไซมพ์วกน้ีจะเร่งปฏิกิริยาการแยกสลายดว้ยน ้า ในการสร้าง

ผลผลิต (พชัรา, 2543) เพ่ือให้ไดโ้ปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีมีคุณภาพและ ไดรั้บการยอมรับทางประสาท

สัมผสั ซ่ึงอาจสามารถพัฒนาเป็นสารตั้ งต้นและองค์ประกอบหลกัในการผลิตสารปรุงแต่งกล่ินรส 

นอกจากเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าของของเสีย อีกทั้งยงัเป็นการน าของเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปกุง้

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาชนิดของเอนไซมโ์ปรติเอสท่ีเหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ 

2. ศึกสภาวะท่ีเหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ดว้ยเอนไซมโ์ปรติเอส 

 

วธิกีารวจิยั 

1. ศึกษาอตัราส่วนของหวักุง้บดต่อน ้ าท่ีเหมาะสมในการผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไล

เสท  

น าตวัอย่างหัวกุง้สดมาละลายน ้ าแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 3 

ชัว่โมง ลา้งดว้ยน ้าสะอาด น่ึงตวัอย่างหวักุง้ใหสุ้กดว้ยไอน ้ า 20 นาที บดละเอียดดว้ยเคร่ืองป่ันในระดบั

ความเร็วสูงสุด 3 นาที น าหวักุง้บดมาผสมกบัน ้าในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 2:1 และ 3:1 (กรัม:มิลลิลิตร) เติม

เอนไซมอ์ลัคาเลส 1% ท าการกวนหรือเขยา่เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยให้

ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที น าสารละลายท่ีไดม้าแยกกรองเอาส่วนท่ีเป็นตะกอนออก น า

ส่วนโปรตีนไฮโดรไลเสทมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าระดับการย่อยสลาย (Degree of 

hydrolysate, DH) ตามวิธีของ Benjakul และ Morrissey, (1997) วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ขอ้มูล
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แบบ CRD (Complete Randomized design) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทางสถิติโดยวิธี 

Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT) 

 2. ศึกษาชนิดและความเขม้ขน้ของเอนไซมท่ี์เหมาะสมในการผลิตสารละลายโปรตีน

ไฮโดรไลเสท 

 ศึกษาการย่อยสลายโปรตีนจากหัวกุง้โดยเอนไซมท่ี์แตกต่างกนั 3 ชนิด คือ โบรมิเลน 

ปาเปน และอลัคาเลส โดยใชอ้ตัราส่วนของหวักุง้บดต่อน ้า ท่ีอตัราส่วน 1:1 (กรัม:มิลลิลิตร) ระดบัความ

เขม้ขน้ของเอนไซมต่์างกนั 5 ระดบั คือ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2% ท าการกวนหรือเขย่าเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที น าสารละลายท่ี

ไดม้าแยกกรองเอาส่วนท่ีเป็นตะกอนออก น าส่วนโปรตีนไฮโดรไลเสทมาวิเคราะห์สมบติัทางเคมี ไดแ้ก่ 

ค่าระดบัการยอ่ยสลาย (Degree of hydrolysate, DH) ตามวิธีของ Benjakul และ Morrissey, (1997) 

 การทดสอบทางประสาทสัมผสั (Sensory evaluation) น าสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก

สภาวะท่ีดีท่ีสุดของเอนไซมท์ั้ง 3 ชนิด ท่ีใหค่้าระดบัดารยอ่ยสายสูงท่ีสุด น ามาบรรจุขวดแกว้สีชา เกบ็ไวท่ี้ 

10°C น ามาประเมินการยอมรับคุณภาพของผลิตภณัฑท์างประสาทสัมผสัดา้นสี  ความขม และกล่ินกุง้ ใช้

วิธีทดสอบ qualitative descriptive analysis (QDA) scoring test ใหค้ะแนนตั้งแต่ 0-9 ใชผู้ท้ดสอบจ านวน 

30 คน วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Randomized complete block design (RCBD) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทางสถิติโดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)   

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

1. อตัราส่วนของหวักุง้ต่อน ้าท่ีเหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนในหวักุง้ 

อตัราส่วนของหัวกุ้งและน ้ ามีอิทธิพลต่อค่าระดับการย่อยสลายของโปรตีน จากรูปท่ี 1 

แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือใชป้ริมาณหวักุง้ท่ี 1 ส่วนต่อน ้า 1 ส่วน มีค่าระดบัการย่อยสลายสูงสุดท่ี 18.58% แต่

เม่ือใช้ปริมาณหัวกุง้ท่ี 3 ส่วนปริมาณน ้ า 1 ส่วน มีค่าระดบัการย่อยสลายต ่าสุดท่ี 17.05% เห็นไดว้่า 

ปริมาณหวักุง้ต่อน ้ามีผลต่อปฏิกิริยาในการท างานของเอนไซม ์การใชป้ริมาณหวักุง้สูงแต่ปริมาณของน ้ า

นอ้ย ท าให้ความเขม้ขน้ของสับเสตรทสูง แต่ความสามารถในการท างานของเอนไซมจ์ะท าไดไ้ม่ดี ซ่ึง

เอนไซมโ์ปรตีเอสเป็นเอนไซมใ์นกลุ่มไฮโดรเลส ท่ีจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ใน

การสร้างผลผลิต (พชัรา, 2543)   
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รูปท่ี 1 ระดบัการยอ่ยสลายของโปรตีนจากหัวกุง้ ในอตัราส่วนของหัวกุง้ต่อน ้ าท่ีแตกต่างกนัท่ี 1:1 1:2 2:1 และ 

3:1 (กรัม : มิลลิลิตร) โดยใชเ้อนไซมอ์ลัคาเลสท่ี 1% ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย 1 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 

องศาเซลเซียส) 

 หัวกุ้งท่ีผ่านการน่ึงด้วยความร้อนและบดละเอียดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ท่ี 8.41 และ

เอนไซมอ์ลัคาเลสท างานดีท่ีในช่วง pH 6.5-8.5 การย่อยสลายโปรตีนจากหวักุง้ขาว เพ่ือหาอตัราส่วนของ

หวักุง้ต่อน ้าท่ีเหมาะสม โดยใชเ้อนไซมอ์ลัคาเลสเพียงชนิดเดียวก็สามารถแสดงผลใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

ไดมี้การทดลองสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของกุง้ในระหว่างกระบวนการผลิตไคโตซาน 

เปรียบเทียบระหว่างวิธี Kjeldahl-N กบัการสกดัโปรตีนดว้ยเอนไซมอ์ลัคาเลส พบว่าเอนไซมอ์ลัคาเลส

สามารถสกดัโปรตีนไดสู้งกว่าวิธี Kjeldahl-N ถึง 70% ซ่ึงตวัอย่างเศษเหลือของกุง้ไดผ้่านการท าแห้งท่ี 

105 เซลเซียสเป็นเวลา 2 วนั และน ามาเผาท่ี 550 องศาเซลเซียส 20 ชัว่โมง (Gildberg, A., and E. Stenberg. 

2001)   

 2. ชนิดและความเขม้ขน้ของเอนไซมท่ี์เหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ 

 2.1 เอนไซมอ์ลัคาเลส 

 ระดบัความเขม้ขน้เอนไซมอ์ลัคาเลสมีผลต่อการย่อยสลายโปรตีนจากหวักุง้ จากรูปท่ี 2 

แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมอ์ลัคาเลสท่ี 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2% มีค่าระดบัการย่อยสลาย

ท่ี 0.17, 13.22, 14.15, 17.76 และ 16.09% ตามล าดบั (P≤0.05) เห็นไดว้่า ปริมาณเอนไซมเ์พ่ิมข้ึนโอกาสท่ี

เอนไซมจ์ะจบักบัโมเลกลุของโปรตีนมีมากข้ึน จึงเกิดการย่อยสลายเพ่ิมสูงข้ึน แต่เม่ือเพ่ิมปริมาณเอนไซม์
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มากข้ึนจนกระทัง่ปริมาณของเอนไซมท่ี์ใชเ้พียงพอกบัปริมาณโปรตีนท่ีมีอยู่ ค่าระดบัการย่อยสลายจะมี

ค่าคงท่ี และอาจท าให้  ค่าระดบัการย่อยสลายลดลง ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมอ์ลัคาเลสท่ี 0.5 และ 

1% มีค่าระดบัการย่อยสลายท่ีเพ่ิมข้ึนแบบต่อเน่ือง แต่เม่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ของเอนไซมท่ี์ 1.5% ค่าระดบั

การยอ่ยสลายเพ่ิมข้ึนจาก 14.15% เป็น 17.76% ดงันั้นระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมอ์ลัคาเลสท่ีเหมาะสม

ในการผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทคือท่ี 1.5% สอดคลอ้งกบัการทดลองของ ไตรตะวนั และคณะ 

(2542) ได้ศึกษาการย่อยสลายโปรตีนจากหัวกุ้งกุลาด าโดยการใช้เอนไซม์โปรตีเนส ซ่ึงน าหัวกุ้งมา

บดละเอียดและสกดัไขมนัออกโดยการใชไ้อโซโพรพานอล ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 30 พบว่า

การใชเ้อนไซมอ์ลัคาเลสในช่วง 10 U/kg ถึง 120 U/kg ระดบัการย่อยสลายจะเพ่ิมข้ึนจาก 12.21% ถึง 

35.67% แต่เกิดความแตกต่างของค่าระดบัการยอ่ยสลาย ซ่ึงจากการทดลองน้ีค่าระดบัการย่อยสลายท่ีไดต้ ่า

กว่าการทดลอง ของไตรตะวนั และคณะ เน่ืองจากการทดลองน้ีใชห้วักุง้ขาวท่ีผ่านการใหค้วามร้อนและ

บดละเอียด แต่ไม่ผา่นการสกดัไขมนั  

 2.2 เอนไซมโ์บรมิเลน 

 การใชเ้อนไซมโ์บรมิเลนท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2% มีค่าระดบัการย่อยสลายท่ี 

0.16, 15.85, 16.48, 17.16 และ 16.75% ตามล าดบั (P≤0.05) ซ่ึงการย่อยสลายโปรตีนดว้ยเอนไซมโ์บร-    

มิเลน ค่าระดบัการย่อยสลายมีลกัษณะเป็นรูปแบบเดียวกบัเอนไซมอ์ลัคาเลส คือ ปริมาณเอนไซมเ์พ่ิมข้ึน

โอกาสท่ีเอนไซมจ์ะจบักบัโมเลกุลของโปรตีนมีมากข้ึน จึงเกิดการย่อยสลายเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย ระดบั

ความเขม้ขน้ของเอนไซม์โบรมิเลนท่ีเหมาะสมในการผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทคือท่ี 1.5% 

ใกลเ้คียงกบังานวิจยัอ่ืน มีการศึกษาท่ีใชเ้อนไซมโ์บรมิเลนในการผลิต enzymatic mungbean protein 

hydrolysate (e-MPHs) จากกากถัว่เขียว เพ่ือใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตคือปริมาณเอนไซม ์14% เวลาในการยอ่ยสลาย 24 ชัว่โมง โดยมีค่าระดบัการย่อยสลายท่ี 11.12% (ณัฐ

วฒิุ, 2550)  
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รูปท่ี 2 ค่าระดบัการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ดว้ยเอนไซมอ์ลัคาเลส โบรมิเลน และ ปาเปน ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 

0, 0.5, 1, 1.5 และ    2% ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย 1 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30±2 องศาเซลเซียส) 

 2.3 เอนไซมป์าเปน 

 เอนไซมป์าเปนท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2% มีค่าระดบัการย่อยสลายท่ี 

0.16, 16.86, 16.26, 16.50 และ 17.41% ตามล าดบั (P≤0.05) ระดบัความเขม้ขน้ 0.5, 1 และ 1.5% ใหค่้า

ระดบัการยอ่ยสลายท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ไดดี้ท่ีสุดท่ี 2% ใหร้ะดบัการย่อยสลายสูง

ท่ีสุดท่ี 17.41% กนั การใชเ้อนไซมป์าเปนในการย่อยสลายโปรตีนท่ี 2% จึงเหมาะสมท่ีสุด แสดงใหว้่า

ระดบัความเขม้ขน้เอนไซมแ์ต่ละชนิดมีผลต่อการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุง้ท่ี มีผลท าใหค่้าระดบัการย่อย

สลายแตกต่างกนัดว้ย ใกลเ้คียงกบังานวิจยัอ่ืน การสกดัแคโรทีนอยดจ์ากเศษเหลือของกุง้โดยใชเ้อนไซม์

ปาเปน ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.2 ใชอุ้ณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการย่อยสลาย 2 

ชัว่โมง ใหป้ริมาณผลผลิตท่ี 17% (Babu et al., 2008) 

 น าสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีไดจ้ากสภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซมท์ั้ง 3 ชนิด 

ท่ีใหค่้าระดบัการยอ่ยสลายสูงท่ีสุดมาท าการทดสอบว่าสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเอนไซมช์นิด

ใดมีความขมน้อยท่ีสุด และให้กล่ินกุ้งดีท่ีสุด จึงน ามาประเมินการยอมรับคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทาง

ประสาทสัมผสัดา้นสี  ความขม และกล่ินกุง้  โดยน าสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทของเอนไซมท์ั้ง 3 

ชนิด บรรจุขวดแกว้สีชา เก็บไวท่ี้ 10 องศาเซลเซียส น ามาประเมินการยอมรับคุณภาพของผลิตภณัฑท์าง

ประสาทสมัผสัดา้นสี  ความขม และกล่ินกุง้ ใชวิ้ธีทดสอบ qualitative descriptive analysis (QDA) scoring 
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test ใหค้ะแนนตั้งแต่ 0-9 โดย 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากท่ีสุด และ 1 คะแนน หมายถึง ชอบนอ้ยท่ีสุด 

ใชผู้ท้ดสอบจ านวน 30 ไดผ้ลดงัรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 3 ผลการทดสอบทางประสามสัมผสัดา้นสี ความขม และกล่ินกุง้ ของเอนไซมอ์ลัคาเลสท่ี 1.5%  เอนไซม์

โบรมิเลนท่ี 1.5%  และเอนไซมป์าเปนท่ี 2% 

ผลการประเมินคุณภาพทางประสามสมัผสัดา้นสี รสขม และกล่ินกุง้ ของสารละลายโปรตีน

ไฮโดรไลเสทจากเอนไซมท์ั้ง 3 ชนิด  

 ดา้นสี 

 สารละลายโปรตีนไฮโดรไลเลทท่ีย่อยสลายดว้ยเอนไซมป์าเปนไดค้ะแนนการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสมัผสัสูงสุด รองลงมาเป็นเอนไซมโ์บรมิเลน และเอนไซมอ์ลัคาเลส มีคะแนนเท่ากบั 

7.27, 6.3 และ 5.3 ตามล าดบั ซ่ึงผลการทดลองมีความใกลเ้คียงกบั ไตรตะวนั (2542) ซ่ึงไดท้ดลองสกดั

ไขมนัจากหัวกุง้ควบคู่ไปการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสท ผลการทดลองพบว่า สีของสารละลายโปรตีน

ไฮโดรไลเสทท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมป์าเปนจะใหสี้เขม้ท่ีสุด  

 ดา้นรสขม 

 เม่ือประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสท ของเอนไซม์

ทั้ง 3 ชนิด จากรูปท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ เอนไซมโ์บรมิเลนไดค้ะแนนสูงสุด 6.00 คะแนน คือมีความขมนอ้ย

ท่ีสุด เอนไซมป์าเปนไดค้ะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัท่ี 5.57 คะแนน ส่วนเอนไซมอ์ลัคาเลสได้
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คะแนนต ่าสุดท่ี 4.53 คือมีความขมมากท่ีสุด ซ่ึงรสขมเกิดจากกรดอะมิโนท่ีไม่ละลายน ้า (Hydrophobic) 

(Adler-Nissen, 1976)   กรดอะมิโนเม่ืออยู่รวมกนัเป็นเพปไทดจ์ะใหร้สขมมากกว่ากรดอะมิโนท่ีอยู่ในรูป

อิสระ อตัราส่วนของกรดอะมิโนท่ีละลายน ้าต่อกรดอะมิโนท่ีไม่ละลายน ้ายิ่งต ่าก็จะยิ่งใหร้สขม ความยาว

ของสายเพปไทดใ์นโปรตีนไฮโดรไลเสท เม่ือมีจ านวนกรดอะมิโนไม่ชอบน ้ามากกว่า 3 หมู่ ในสายเพป

ไทดจ์ะมีความขมนอ้ยลง  

 

 ดา้นกล่ินกุง้ 

 สารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเอนไซมโ์บรมิเลนไดค้ะแนนการทดสอบคุณภาพ

ทางประสาทสัมผสัดา้นกล่ินกุง้สูงสุดท่ี 6.33 คะแนนรองลงมาคือเอนไซม์ปาเปนเท่ากับ 5.87 ส่วน

เอนไซมโ์บรมิเลนไดค้ะแนนต ่าสุดท่ี 3.40 ใกลเ้คียงกบัการทดลองอ่ืน การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทเห็ด 

(Mushrooms protein hydrolysate; MPHs ) เพ่ือใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส น าโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีได้

จากการย่อยสลายดว้ยเอนไซมโ์บรมิเลนจากภาวะท่ีดีท่ีสุดมาผลิตเป็นสารปรุงแต่งกล่ินรสไก่ยางพบว่า มี

คะแนนความแรงดา้นกล่ินเน้ือไก่ กล่ินย่าง และคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุด (แพรวไพลิน, 2552) 

และ ณัฐวุติ (2550) ไดท้ดลองใชเ้อนไซมโ์บรมิเลนในการผลิต enzymatic mungbean protein hydrolysate 

(e-MPHs) จากกากถัว่เขียว เพ่ือใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส การยอมรับทางประสาทสัมผสัดา้นกล่ินเน้ือ 

กล่ินซีอ๊ิว รสหวาน รสอมูามิ และการยอมรับทางประสาทสมัผสัโดยรวมสูงสุด 

 

อภิปรายผล 

การผลิตสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุง้ โดยใชเ้อนไซมอ์ลัคาเลส โบรมิเลน และ

ปาเปน ในสภาวะท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30 ± 2 องศาเซลเซียส) โดยการน าหวักุง้ไปน่ึงและน าไปบดละเอียดก่อน 

อตัราส่วนของหวักุง้บดต่อน ้าท่ีใหค่้าระดบัการยอ่ยสลายดีท่ีสุดท่ี 18.58% คือ ปริมาณของหวักุง้บด 1 ส่วน 

(กรัม) ต่อน ้ า 1 ส่วน (มิลลิลิตร) เอนไซมโ์บรมิเลนเป็นเอนไซมท่ี์เหมาะต่อการผลิตสารละลายโปรตีน

ไฮโดรไลเสทจากหวักุง้ ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมโ์บรมิเลนท่ีเหมาะสมคือท่ี 1.5% โดยไดค้ะแนน

การยอมรับทางประสาทสัมผสัดา้นความขมสูงสุด และดา้นกล่ินกุง้สูงท่ีสุด ท่ี 6.00 และ 6.33 คะแนน 

คะแนนคา้นความขมสูง หมายถึงมีความขมนอ้ยท่ีสุด  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ในการทดสอบทางประสาทสมัผสัสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสท ควรท าใหโ้ปรตีน

ไฮโดรไลเสทมีความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึน เพ่ือท าใหคุ้ณภาพในการทดสอบทางประสาทสมัผสัเพ่ิมข้ึน 

2. ควรตรวจสอบคุณสมบติัเชิงหนา้ท่ีอ่ืนๆ ของโปรตีนไฮโดรไลเสทเพ่ือเป็นแนวทางใน

การน าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหวักุง้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากข้ึน 
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การลดกรดไขมันอสิระในนํามันสบู่ดาํโดยการดูดซับบนตัวดูดซับอะลูมินา 

 
Reduction of Free Fatty Acid in Jatropha Oil by Adsorption on Alumina 
Adsorbent 
 
ผูว้จิยั ศุภรานนัท ์เสาวกุล , เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพเ์มธา, เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ 

          สาขาวชิา วศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีไดท้าํการศึกษาการลดปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํดว้ยตวัดูดซบัอะลูมิ

นา โดยทาํการทดลองทีสภาวะและปริมาณตวัดูดซับต่างๆ ดงันี ปริมาณตวัดูดซับ 4-20 เปอร์เซ็นต์โดย

นาํหนกัตวัดูดซบั อุณหภูมิช่วง 30 ถึง 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการดูดซับตงัแต่ 1 ถึง 60 นาที ผลการ

ทดลองพบว่า ตวัดูดซับสามารถลดกรดไขมนัอิสระไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมือใช้ปริมาณตวัดูดซับ         

16 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัตวัดูดซบั ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 นาที โดยสามารถลด

ปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํจาก 3.09 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั เหลือเพียง 1.97 เปอร์เซ็นต์โดย

นาํหนกั อีกทงัการดูดซบักรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํดว้ยตวัดูดซับอะลูมินานนัสอดคลอ้งกบัสมการ

ไอโซเทิร์มการดูดซบัแบบฟรุนดิชมากกวา่แบบแลงเมียร์ 

 

คาํสําคญั : กรดไขมนัอสิระ, นาํมนัสบู่ดาํ, การดูดซบั, อะลูมินา 

 
Abstract 

This research studied the reduction of free fatty acid in jatropha oil by 
adsorption on alumina adsorbent. The adsorption were evaluated at different 
experimental conditions following by the percentages of adsorbent 4-20 wt%, 
adsorption temperature range 30 to 90 °C and adsorption time from 1 to 60 minutes. 
The results showed that the adsorbent could reduced the free fatty acids effectively 
when the percentages of adsorbent was 16 wt% at a temperature of 90°C for                   
5 minutes. And that condition could reduced the amount of free fatty acids in jatropha 
oil from 3.09 wt% to 1.97 wt%. In addition, the absorption isotherm was found to 
follow the Fruendlich model more than Langmuir model. 
 
Keywords : Free Fatty Acid, Jatropha Oil, Adsorption, Alumina 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดมี้นโยบายส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน เพือลดการนาํเขา้นาํมนัดิบจาก

ต่างประเทศ ดว้ยการสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้บโอดีเซล ดว้ยเหตุดงักล่าวนีไบโอดีเซลจะกลายเป็น

เชือเพลิงสําคญัทีมีอตัราการใช้ขยายตวัเพิมมากขึนเป็นลาํดบั จึงได้มีการพฒันาการใช้ประโยชน์จาก

ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนาํเอาผลิตผลทางการเกษตรทีสามารถใหน้าํมนัได ้เช่น 

ปาล์มนํามัน สบู่ดาํทีได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบนั มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนนํามัน

ปิโตรเลียม 

สบู่ดาํเป็นพืชทีกาํลงัไดรั้บความสนใจในการนาํมาเป็นวตัถุดิบสําหรับผลิตเป็นไบโอดีเซล 

เนืองจากเป็นพืชทีใหน้าํมนัค่อนขา้งสูง เจริญเติบโตรวดเร็วขยายพนัธ์ุง่าย สามารถทนต่อสภาพแห้งแลง้

ไดดี้ และไม่ตอ้งการดูแลทีมากนกั อีกทงัเมลด็เนือในสบู่ดาํมีนาํมนัเป็นองคป์ระกอบหลกัปริมาณร้อยละ 

46.3 ซึงนาํมนัสบู่ดาํจะมีกรดไขมนัไม่อิมตวั (free fatty acid) ปริมาณสูงถึงร้อยละ 78.4 และกรดไขมนั

อิมตวัร้อยละ 21.7 แต่อย่างไรก็ตามกรดไขมนัอิสระทีมีอยู่ในนาํมนัสบู่ดาํ สามารถทาํใหเ้กิดการสึกหรอใน

เครืองยนตเ์พิมขึนไดเ้นืองจากการกดักร่อนของกรดไขมนัอิสระ (ปฐมา, 2548)  
การผลิตไบโอดีเซล มกันิยมใชป้ฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั (transesterification) โดยมี

เบสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา เป็นส่วนมาก แต่ทวา่วธีิการนีมีขอ้จาํกดั สําหรับการใชน้าํมนัทีมีปริมาณกรดไขมนั

อิสระมากกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์มาใชเ้ป็นวตัถุดิบ เนืองจากทาํใหเ้กิดสบู่เป็นจาํนวนมาก (Ghadge et al, 2005; 

Freedman et al, 1986) จึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการทาํไบโอดีเซลให้บริสุทธิในขนัตอนต่อไป แต่อย่างไรก็

ตามกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสามารถลดปริมาณลงไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ โดยการดูดซับเป็นอีกหนึงวิธีที

สามารถกาํจดักรดไขมนัอิสระออกจากนาํมนัสบู่ดาํได ้โดยมีการทดลองดูดซบักรดไขมนัอสิระออกจากนาํ

มนัถวัเหลืองใช้แลว้ ด้วยอะลูมินา ถ่านกมัมนัต์ แคมเซียมซิลิเกต แมกนีเซียมซิลิเกต ซิลิกา Bleaching 

earth และ Diatomaceous earth พบวา่อะลูมินามีความสามรถในการดูดซบักรดไขมนัอิสระไดเ้ป็นอย่างดี  

( Yates and Caldwell, 1992; Zhu et al, 1994)  ดงันนังานวิจยันีจึงมุ่งเน้นทีจะนาํตวัดูดซับอะลูมินามาทาํ

การดูดซบักรดไขมนัอิสระ เพือใหน้าํมนัจากสบู่ดาํมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการผลิตไบโอดีเซลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาวธีิการลดค่าความเป็นกรดในนาํมนัสบู่ดาํดว้ยตวัดูดซบัอะลูมินา (alumina) 

2. ศึกษาตวัแปรต่างๆ ทีมีผลต่อการลดปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนั และหาสภาวะทีดี

ทีสุดสําหรับการดูดซบักรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํดว้ยตวัดูดซบัอะลูมินา 
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วิธีการวิจัย 

1)วัตถุดิบและสารเคมี 

 นาํมนัสบู่ดาํ ตวัดูดซบัอะลูมินา (aluminium oxide calcined,  Ajax Finechem ) 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH, Carlo Erba Reagent) นอร์มอลโพรพานอล (ความบริสุทธิร้อยละ 95, 

Ajax Finechem) ฟีนอลฟ์ทาลีน (ความบริสุทธิร้อยละ 99.99, Carlo Erba Reagent) 

2) การหาปริมาณกรดไขมันอิสระในนํามันสบู่ดาํ  

นาํนาํมนัสบู่ดาํปริมาณ 5 กรัมใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร มาไทเทรตกบัสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) 0.1 โมลาร์ โดยมีฟีนอลฟ์ทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์บนัทึกปริมาณ KOH ที

ใชไ้ทเทรตเมือถึงจุดยุติ เพือนาํไปคาํนวณหาค่าความเป็นกรด ตามสมการที 1 และปริมาณกรดไขมนัอสิระ

โดยคาํนวณตามสมการที 2  

 

AV =                                                                                              (1)  

 

เมือ AV  คือค่าความเป็นกรดของนาํมนัสบู่ดาํ (มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดต่์อกรัม) 

CKOH  คือความเขม้ขน้ของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์ใชไ้ทเทรต  

VKOH  คือปริมาตรสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์ใชไ้ทเทรต (มิลลิลิตร)  

WOil   คือนาํหนกัของนาํมนัทีใชไ้ทเทรต (กรัม) 

 

   %FFA =                                                                                        (2) 

 

เมือ %FFA คือความเขม้ขน้ของกรดไขมนัอิสระ (เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั) 

 

3) การหาระยะเวลาและอุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับการดูดซับกรดไขมันอิสระในนํามัน   

สบู่ดํา 

อุ่นนํามนัสบู่ดาํปริมาณ 50 กรัมในขวดรูปชมพู่ จนกระทงันาํมนัมีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เติมตวัดูดซบัอะลูมินาปริมาณ 4 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั แลว้ปันกวนดว้ยความเร็วรอบ 400 รอบ

ต่อนาที ในระยะเวลาต่างๆ ตงัแต่ 1-60 นาที จากนนันาํไปแยกตวัดูดซับออกดว้ยชุดกรองสูญญากาศ ทาํ

การทดลองซาํเพือเปลียนอุณหภูมิทีใชใ้นการทดลองเป็น 40, 50, 60 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั  

4) การหาปริมาณตัวดูดซับเหมาะสมสําหรับการดูดซับกรดไขมันอิสระในนํามันสบู่ดํา 

ชงันาํมนัสบู่ดาํ 50 กรัมใส่ในขวดรูปชมพู่ แลว้นาํไปให้ความร้อนจนกระทงัอุณหภูมิของ

นาํมนัมีค่าตามทีกาํหนดไว ้ ทาํการเติมตวัดูดซับอะลูมินาในปริมาณต่างๆ ตงัแต่ 6-20 เปอร์เซ็นต์โดย

นาํหนกั ใส่ขวดรูปชมพู่ และปันกวนนาํมนัสบู่ดาํและตวัดูดซบัทีระยะเวลาตงัแต่ 5 ไปจนถึง 20 นาที ดว้ย

CKOH × VKOH×56.1 

WOil         

AV 

1.99 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3070 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที จากนนันาํนาํมนัทีผ่านการแยกตวัดูดซับออกแลว้ปริมาณ 5 กรัม ไป

ไทเทรตกบัสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์0.1 โมลาร์ โดยมีฟีนอลฟ์ทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์เพือหา

จุดยุติ  

 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 

ผลของเวลาและอุณหภูมิทีมีต่อการดูดซับกรดไขมันอิสระในนํามันสบู่ดํา 

การดูดซับกรดไขมนัอิสระดว้ยตวัดูดซับอะลูมินาในปริมาณตวัดูดซับ 4 เปอร์เซ็นต์โดย

นาํหนกั ตามงานวิจยัของ Weerawat et al (2011) ทีระยะเวลาต่างๆ กนันนั สามารถแสดงไดด้งัรูปที 1  

กรดไขมนัอิสระจะมีค่าลดลงจากค่าเริมตน้ คือ 3.09  เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั อย่างรวดเร็วในช่วง 5 นาที 

แรกของการดูดซบัในทุกๆ อุณหภูมิ และมีค่าลดลงอย่างต่อเนืองตลอดช่วงเวลา 5 ถึง 20 นาที แต่อย่างไรก็

ตามปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํกลบัมีปริมาณเพิมสูงขึนหลงัจากผ่านไป 20 นาที เนืองดว้ยตวั

ดูดซบัมีสภาพเป็นกรดสูงขึน ทาํใหก้รดไขมนัอิสระทีถูกดูดซับไวบ้นผิวตวัดูดซับนนัจะค่อยๆหลุดออก

และทาํใหป้ริมาณกรดไขมนัอิสระเพิมขึน หลงัจากการดูดซับเขา้สู่สมดุล ดงังานวิจยัของ Hong-Ru Lin 

and Chun-I Lin (2005) พบวา่ปริมาณของกรดไขมนัอิสระในนาํถวัเหลืองในช่วงแรกของการดูดซับจะ

ลดลงอย่างต่อเนืองตามระยะเวลาการดูดซบั จากนนักรดไขมนัอิสระจะถูกดูดซบัลดลงจนกระทงัคงทีเมือ

ใชเ้วลา ในการดูดซบั 15 นาที แต่เมือเพิมระยะเวลาในการดูดซบัหลงัจากผ่านไป 15 นาที จากผลของการ

ดูดซบัปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัถวัเหลืองกลบัมีความเขม้ขน้เพิมสูงขึน นอกจากนีแลว้รูปที 1 ยงั

ชีให้เห็นว่าการดูดซับกรดไขมนัอิสระในนํามนัสบู่ดาํของตวัดูดซับอะลูมินาจะเริมเขา้สู่สมดุลในช่วง

ระยะเวลา 5 ถึง 20 นาที 

เมือพิจารณาการดูดซับกรดไขมนัอิสระในนํามนัสบู่ดาํด้วยตวัดูดซับอะลูมินาในช่วง

อุณหภูมิ 30-90 องศาเซลเซียส เมือเวลาในการดูดซบัทีเท่ากนัแลว้ พบวา่ตวัดูดซบัอะลูมินาสามารถดูดซับ

กรดไขมนัอิสระไดดี้ทีอุณหภูมิสูง จากงานวิจยัของ Toro-Vazuez et al. (1991) และ Richardson(1978) 

พบว่าการใช้อุณหภูมิทีสูงขึนในการดูดซับ จะส่งผลให้อตัราการดูดซับกรดไขมนัอิสระในช่วงเริมต้น

เกิดขึนไดร้วดเร็วกวา่อุณหภูมิตาํ ดงัรูปที 1 และจากการทดลองหาค่าความหนืดของนาํมนัสบู่ดาํทีอุณหภูมิ

ในช่วง 30-90 องศาเซลเซียส พบวา่นาํมนัสบู่ดาํมีค่าความหนืดลดลง เมือมีอุณหภูมิสูงขึน ดงัรูปที 2 ทาํให้

การดูดซบัสามารถเกิดไดดี้ยิงขึน เพราะนาํมนัสบู่ดาํจะสัมผสักบัตวัดูดซบัไดม้ากยิงขึน 

ผลของปริมาณตัวดูดซับเหมาะสมต่อการดูดซับกรดไขมันอิสระในนํามันสบู่ดํา 

การเพิมปริมาณตวัดูดซับทีมากขึนเป็นการเพิมพืนผิวของการดูดซับระหว่างตวัดูดซับกบั         

กรดไขมนัอิสระและนอกจากนียงัทาํให้อตัราการดูดซับกรดไขมนัอิสระในช่วงเริมต้นสูงขึนอีกดว้ย 

(Lin,2005; Hong et al.,2000) และจากงานวิจยัของ Kheang และคณะ การลดกรดไขมนัอิสระในนาํมนั

ปาลม์ทีใชแ้ลว้ดว้ยตวัดูดซบัโดยใชต้วัดูดซบัปริมาณแตกต่างๆกนัในช่วง 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั

ของนาํมนัทีใชแ้ลว้ พบวา่ การใชป้ริมาณตวัดูดซบัทีเพิมมากขึน เป็นการเพิมประสิทธิภาพของการลดกรด
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ไขมนัอิสระในนาํมนัไดม้ากกวา่เมือเทียบกบัการใชป้ริมาณตวัดูดซบัทีนอ้ย ดงัรูปที 3 ซึงปริมาณตวัดูดซบั 

อุณหภูมิและระยะเวลาทีเหมาะสมของการดูดซบั คือปริมาณตวัดูดซบัอะลูมินา 16 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใชร้ะยะเวลาการดูดซบั 5 นาที โดยสามารถลดปริมาณกรดไขมนัอิสระ

ในนาํมนัสบู่ดาํลดลงจากปริมาณเริมตน้ 3.09 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั ให้เหลือเพียง 1.97 เปอร์เซ็นต์โดย

นาํหนกั ซึงมีปริมาณกรดไขมนัอิสระตาํกวา่ 2 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ตามทีตอ้งการ  

 

 
 

รูปที 1 การดูดซบักรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํของตวัดูดซบัอะลูมินาทีเวลา 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45 

และ 60 นาที อุณหภูมิ 30, 40, 50, 60 และ 90 องศาเซลเซียส เมือใชป้ริมาณตวัดูดซบั 4 เปอร์เซ็นต์

โดยนาํหนกั 
 

 
รูปที 2 ค่าความหนืดของนาํมนัสบู่ดาํ 
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(3) 

 
 

รูปที 3 การดูดซบักรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํของตวัดูดซบัอะลูมินาทีเวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที 

อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เมือใชป้ริมาณตวัดูดซบั 6, 8, 10, 14, 16, 18 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดย

นาํหนกั 

 

ไอโซเทิร์มของการดูดซับกรดไขมันอิสระ  

สมการทีนิยมใช้อธิบายความสัมพันธ์ทีสภาวะสมดุลของกระบวนการดูดซับหลาย

กระบวนการ โดยเฉพาะในระบบของเหลว-ของแข็ง ได้แก่ ไอโซเทิร์มของการดูดซับในรูปแบบของ

สมการไอโซเทิร์มแบบแลงเมียร์ ซึงสามารถแสดงสมการในรูปสมการเชิงเส้นไดต้ามสมการที 3 ดงันี 

 
1
qe

= 
1

Q0
+

1

bQ0Ce

 

 

โดยที  qe  คือ ปริมาณของสารทีถูกดูดซับบนสารดูดซับหนกัหนึงกรัม หรือค่าการดูดซับทีสมดุล 

(มิลลิกรัมต่อกรัม) 

 Ce  คือ ความเขม้ขน้ของตวัถูกดูดซบัทีจุดสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

                         b   คือ ค่าคงทีแลงเมียร์ทีอุณหภูมิหนึงๆ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) 

Q0 คือ ปริมาณของสารถูกดูดซบัอิมตวัแบบชนัเดียว (Monolayer) (มิลลิกรัมต่อกรัม) 
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และไอโซเทิร์มของการดูดซับในรูปแบบของสมการไอโซเทิร์มแบบฟรุนดิช ซึงสามารถ

แสดงสมการในรูปลอกการิธึมไดต้ามสมการที 4 ดงันี 

        log qe =  logKF + 
1

 log Ce 

 

โดยที  KF  คือ ค่าคงทีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการดูดซบัของตวัดูดซบัทีอุณหภูมิหนึงๆ 

      (ลิตรต่อกรัม) 

 푛   คือ ค่าคงทีสัมพนัธ์กบัพลงังานของการดูดซบัทีอุณหภูมิหนึงๆ 

 

ไอโซเทิร์มของการดูดซบัในรูปแบบของสมการไอโซเทิร์มแบบแลงเมียร์และแบบฟรุนดิช 

ดงัรูปที 4 และรูปที 5 ตามลาํดบั  สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการไอโซเทิร์มของการดูดซับแบบแลงเมียร์

และแบบฟรุนดิชสําหรับการดูดซบักรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํดว้ยตวัดูดซบัอะลูมินา ไดด้งัแสดงใน

ตารางที 1 ปริมาณตวัดูดซับอิมตวัแบบชนัเดียว (Q0)และค่าคงทีการดูดซับของแลงเมียร์ (b) จากสมการ  

ไอโซเทิร์มแบบแลงเมียร์มีค่าติดลบ อนัแสดงใหเ้ห็นวา่แบบจาํลองแลงเมียร์ไม่สามารถอธิบายการดูดซับ

กรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํได ้(Weerawat ,2011) แต่อย่างไรก็ตามการดูดซับดงักล่าวนนัสอดคลอ้ง

กบัสมการไอโซเทิร์มการดูดซบัแบบฟรุนดิช เนืองจากมีค่า R2
 

เท่ากบั 0.998  

 

ตารางที 1 สมการเชิงเส้น ค่าคงที และ R2 ของแบบจาํลองแลงเมียร์และฟรุนดลิช  

 
แบบจาํลอง สมการเชิงเสน้ ค่าคงที R2 

       แลงเมียร์            
1

qe

= –0.026+1.095
1

Ce

 
  Q0       -38.462 

      0.997 
   b         -0.028 

      ฟรุนดลิช log qe =  1.326 + 2.223 log Ce 
  KF          0.122 

      0.998 
   n          0.450 

 

 
 
 

 

(4) 
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รูปที 4 ไอโซเทิร์มของการดูดซบัแบบแลงเมียร์ 

 

 
รูปที 5 ไอโซเทิร์มของการดูดซบัแบบฟรุนดลิช 

อภิปรายผล 

 การลดกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํ สามารถทาํไดโ้ดยการใชอ้ะลูมินามาดูดซบัโดยสภาวะทีดี

ทีสุด คือ ปริมาณตวัดูดซับอะลูมินา 16 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใช้

ระยะเวลาการดูดซบั 5 นาที ซึงทาํใหป้ริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัสบู่ดาํลดลงจากปริมาณเริมตน้ 3.09 

เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั เหลือเพียง 1.97 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั และอธิบายการดูดซับไดด้ว้ยสมการไอ

โซเทิร์มแบบฟรุนดิช  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้ คือ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังตาม

หลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และ 2. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังดว้ยธรรม
ปฏิบติั การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใช้
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และประเมินคุณภาพชีวิตโดยใชแ้บบวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุด
ยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF–THAI)  ก่อนและหลงัจากผูป่้วยโรคเร้ือรังไดรั้บการส่งเสริมในการบ าบดั
ดว้ยธรรมปฏิบติั  

 ผลการวจิยัพบวา่ โรคเร้ือรัง คือ โรคท่ีใชร้ะยะเวลานานในการดูแลรักษา และเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตมากท่ีสุด ประกอบดว้ย  โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน  เป็น
ตน้ ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้แต่สามารถควบคุมไดด้ว้ยการใชย้าและการ
รักษาดว้ยวิธีผสมผสาน ส าหรับผลการวิจยัก่ึงทดลองพบว่า ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตดว้ยธรรมปฏิบติั มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยผลจากการทดสอดสอบก่อนและหลงัการอบรมพบว่า มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคญั : การพฒันาคุณภาพชีวิต, ผูป่้วยโรคเร้ือรัง, ธรรมปฏิบติั  
 
Abstract 

  

 The research is of 2 objectives namely :- 1. To study the viewpoints and 

the method of looking after the patient of Chronic Disease according to the present 

physicians’ principles. 2. To study the effect of developing of the qualities of life of 

Chronic Disease patient with Dhamma Practice. This research is the Quasi 

Experimental one. The research has collected the basic data from the questionnaires 

and estimated the life qualities by WHOQOL-BREF–THAI for before and after 

training by Dhamma Practice.   
From the documentary research, it is found that the Chronic Disease is the 

disease in need of the long time to be cured and is the cause of death consisting of the 

Heart disease, Stroke, Cancer and Diabetes, etc. The diseases are the ones which can’t 
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be cured, but can be controlled by using the medicines and the curing in the mixes 

form. From the Quasi Experimental research, it is found that the patient of the 

Chronic Disease who receives the life development by Dhamma Practice is of better 

health. From the Pre-Test and Posttest, it is found there is a statistic different at the 

0.01 level.  

 

Key Words: The Development of the Quality of Life, Chronic Disease, Dhamma 

Practice 

 

บทน า 
 การมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐส าหรับมนุษยแ์ละเป็นคุณภาพของชีวิต พระพุทธศาสนา
มีค าสอนว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอนัประเสริฐ ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง เพราะว่าการมีสุขภาพดี
นอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองในการด ารงชีวิต สามารถท าหนา้ท่ีต่างๆตามบทบาทของตนไดอ้ย่างดี
แลว้ ยงัส่งผลดีโดยรวมต่อสังคม เพราะการท่ีสังคมมีประชากรท่ีมีคุณภาพทั้งในดา้นสุขภาพ ความรู้
ความสามารถ ย่อมเป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็ง องค์การอนามยัโลก (WHO) ให้ความส าคญัแก่เร่ืองการ
ส่งเสริมประชากรให้มีสุขภาวะท่ีดี โดยเร่ิมด าเนินการอย่างเป็นระบบการท าให้สุขภาพดีข้ึนเป็นเร่ือง
ส าคญัต่อสวสัดิการมนุษยแ์ละเป็นเร่ืองจ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างย ัง่ยืน ตอ้งมีมาตรการ
ใหม่ ๆ หรือมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เพ่ือให้
บรรลุการมีหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ละประเทศจ าเป็นตอ้งมีระบบการคลงัท่ีท าใหค้นในประเทศ
สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกประเภท อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินต่อผูรั้บบริการ อนัจะน าไปสู่
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (WHOa, 2010, p. 1)  

โรคเร้ือรัง คือ โรคท่ีมีการด าเนินโรคยาวนานและค่อยๆ เพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนโรคเร้ือรัง
เป็นโรคท่ีใชร้ะยะเวลานานและความกา้วหนา้ชา้โดยทัว่ไป โรคเร้ือรังประกอบดว้ย โรคหวัใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง และโรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังไม่ติดต่อท่ีเป็นสาเหตุ
ท่ีให้เกิดการเสียชีวิตในระดบัสูงมากกว่าสาเหตุอ่ืน ๆ โดยสาเหตุหลกัของการตายในโลกคิดเป็น 63 % 
ของการเสียชีวิตทั้งหมดจาก 36 ลา้นคนท่ีเสียชีวิตจากโรคเร้ือรังในปี ค.ศ. 2008 และคิดเป็น 90 % ของการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร ซ่ึงจะพบมากในประเทศท่ีมีรายไดต้ ่าและปานกลาง และมีแนวโนม้ถึงการเพ่ิมข้ึน
ของโรคเร้ือรังทัว่โลก (WHOb, 2010, p. 1) โรคเร้ือรังจึงเป็นภาพตวัแทนของความน่ากลวัท่ีเกิดข้ึนในโลก
ยุคใหม่ และก าลงัทา้ทายอ านาจของระบบการแพทยท่ี์ไม่สามารถใชท้ฤษฎีทางการแพทยม์าอธิบายอย่าง
เบด็เสร็จ ซ่ึงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองจากปัญหาสุขภาพเร้ือรังต่าง ๆ มกัเกิดข้ึน
ร่วมกนั ซ่ึงผูป่้วยตอ้งมีบทบาทอย่างมากในการเรียนรู้และร่วมดูแลรักษาตนเอง เพราะปัจจยัส่วนบุคคลมี
ส่วนส าคญัอย่างมากต่อความส าเร็จของการดูแลรักษา (ประชาธิป กะทา, 2551, หนา้ 129) การดูแลผูป่้วย
เร้ือรังนั้นเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและสมัพนัธ์กบัทุกมิติของความสัมพนัธ์ในครอบครัวและชุมชน วิทยาการ
ดา้นการแพทยแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม่มีส่วนช่วยให้เกิดโลกทศัน์และชีวทศัน์แบบแยกส่วน คือ มอง
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สังคมและมนุษยใ์นเชิงกลไกหรือกายภาพเท่านั้น การแพทยปั์จจุบนัเนน้รักษาโรคแต่ขาดการรักษาคน
อย่างรอบดา้นคือจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของผูป่้วย มีนกัวิชาการหลายท่านพยายามคน้ควา้และอธิบายว่า
โรคเกิดจากการจู่โจมของเช้ือโรคท่ีมีอยูห่ลายสายพนัธ์ุแต่ละตวักเ็ป็นสาเหตุใหเ้กิดโรค ซ่ึงเป็นการสนใจท่ี
ตวัเลขท่ีวดัได ้ไม่ไดส้นใจสังคมวฒันธรรมของคนป่วยท่ีเป็นตวัเลขท่ีวดัไม่ได ้(Helman C. G., 2007, pp. 
79-80) ซ่ึงในวงการแพทยท์างตะวนัตกไดพ้ฒันาการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง จนไดแ้นวทางในการดูแลรักษา 
ไดแ้ก่  
 1) ตน้แบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (Chronic Care Model : CCM) พฒันาโดยทีมนกัวิจยัใน
อเมริกา โดยมีนายแพทยเ์อ็ดเวิร์ด วากเนอร์เป็นผูน้ าในการพฒันา ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือสร้างความชดัเจน
เก่ียวกบัประเภทมาตรการและสร้างตน้แบบการดูแลโรคเร้ือรัง การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
เร่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1990 เน่ืองจากมีการศึกษาถึงความจ าเป็น
ในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไดรั้บการดูแลท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน จึงไดมี้โครงการในการดูแลรักษา
ผูป่้วยภายใตโ้ครงการท่ีช่ือว่า “National Program on Improving Chronic Illness Care” (Wielawski, I. M., 
2006, p. 5.) 
 2) Breakthrough series (BTS) เป็นวิธีการศึกษา (Methodology) ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่ม
เพ่ือการเรียนรู้จากการปรับปรุงงานบริการของหน่วยบริการทางการแพทย ์โดยกลุ่มนกัวิจยัอิสระแห่ง
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1995  โดยใหก้ารสนบัสนุนวิชาการแก่โรงพยาบาล หรือ คลินิก ในการ
ท าโครงการระยะสั้น โดยมีการศึกษาระหว่าง 6-15 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างและทดลองใช้รูปแบบ 
(framework) ท่ีช่วยพฒันาการคุณภาพดูแลโรคใดโรคหน่ึง ผ่านกระบวนการ ประกอบดว้ย ช่วงการลงมือ
ปฏิบติั สนบัสนุนกบัช่วงการเรียนรู้ โดยมีการจดัใหแ้ต่ละโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดน้ า
ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรึกษากบันกัวิชาการ เพ่ือใหโ้ครงสร้างส าหรับการเรียนรู้และการ
ด าเนินการท่ีจะมีส่วนร่วมในการท าให้องค์กรจริงในระดบัของระบบการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงอยา่งมากในการดูแล (Institute for Healthcare Improvement, 2003, p. 2) 
 3) ตน้แบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังภาคขยาย (Expanded chronic care model : Expanded 
CCM) พฒันาโดยกลุ่มนกัวิชาการในประเทศแคนาดาในปี ค.ศ. 2002 เป็นชุดตน้แบบของการน าตน้แบบ
การดูแลโรคเร้ือรัง (Chronic care model) มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รดูแลสุขภาพ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการ
ดูแลโรคเร้ือรัง ดว้ยเหตุท่ีแนวคิดของตน้แบบการดูแลโรคเร้ือรังดั้งเดิม ซ่ึงมุ่งเนน้ดา้นการจดัการดูแลผูท่ี้
เป็นโรคเร้ือรังแลว้ ยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดบัประชากร โดยมีการน าหลกัการดา้น
การสร้างเสริมสุขภาพและการมุ่งเนน้ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health determinant) ไปผสมผสานกบั
ตน้แบบการดูแลโรคเร้ือรังดั้งเดิม อนัจะท าให้สามารถน าหลกัการของตน้แบบการดูแลโรคเร้ือรังไป
ประยกุตใ์ชก้บัระบบสุขภาพทั้งระบบไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืนกนั (Barr, Victoria J. et al, 2003, 77) 
 4) นวตักรรมการดูแลโรคเร้ือรัง (Innovative Care for Chronic Condition : ICCC) โดย
นกัวิจยัขององค์การอนามยัโลก (WHO) จากขอ้สงสัยเก่ียวกบัการน ารูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
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(CCM) ไปใชใ้นบริบทท่ีทรัพยากรจ ากดั ส่งผลใหค้ณะท างานขององคก์ารอนามยัโลกดา้นดูแลโรคเร้ือรัง 
น าแนวคิด Wagner’s Chronic Care Model มาวิเคราะห์ร่วมกบัตวัอย่างการพฒันาโรคเร้ือรังในประเทศทั้ง
พฒันาแลว้และก าลงัพฒันา เพ่ือพฒันาเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดูแลสุขภาพส าหรับประชนทัว่ทั้ง
โลก เน่ืองจากระบบสุขภาพจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ และ
รองรับแรงกดดนัในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้(WHOc, 2002,  p. 45.) 
 ซ่ึงรูปแบบทั้ง 4 ดงักล่าวในขา้งตน้ไดน้ ามาเป็นแนวทางในการดูแลผูป่้วยอย่างแพร่หลายใน
ประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคโลก โดยน าไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยตามลกัษณะทอ้งถ่ิน ผสมผสานการ
รักษาแบบสมยัใหม่เขา้กบัการรักษาแบบดั้งเดิมโดยเพ่ิมในปัจจุบนัการดูแลสุขภาพมกันิยมดูแลใหค้รบ ๔ 
มิติ คือ สุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม เรียกว่า สุขภาพองคร์วม จึงจะทนัยุคทนัสมยั กล่าวคือ ตอ้งดูแล
คนทั้งคน ไม่ใช่ดูแต่ส่วนท่ีเป็นโรคเท่านั้น สุขภาพทางกายหมายถึง ความสบายทางกาย ไม่มีโรคทางกาย 
เช่น โรคไขห้วดัใหญ่ โรคไขเ้ลือดออก โรคปอดบวม เป็นตน้ สุขภาพทางจิต หมายถึง ความสบายใจ ไม่มี
โรคทางจิต เช่นความเครียดมาก ความกระวนกระวายใจ ความซึมเศร้า โรคจิตประเภทและขนาดความ
รุนแรงต่างๆ สุขภาพทางปัญญาหมายถึง การมีและใชปั้ญญาความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ให้
เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นอย่างมีเหตุมีผล และสุขภาพทางสังคม หมายถึง การอยู่ในครอบครัว 
ชุมชน และสงัคมทัว่ไปอยา่งเป็นปกติสุข เป็นท่ียอมรับและไม่เป็นภาระแก่สังคม ซ่ึงทั้ง 4 มิติ ของสุขภาพ
ดงักล่าวน้ี จะตอ้งมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีความสมดุลพอดีกนั นอกจากนั้นในการดูแล
สุขภาพทั้ ง 4 มิติ ดังกล่าวข้างตน้ จะต้องเน้นการป้องกนัดีกว่าการแก้ ด้วยบริการการแพทย์และการ
สาธารณสุข 4 สาขา กล่าวคือ การสร้างเสริมสุขภาพให้สมบรูณ์อยู่เสมอการป้องกนัโรคมิให้เกิดการ
เจ็บป่วยเช่นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง การรักษาโรคให้ทนัท่วงที และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหลงัเจบ็ป่วย (พระมหาสมพงษ ์สนฺตจิตฺโตและอุทยั สุดสุข, 2554, หนา้ 1 )  
 พุทธศาสนาก็ให้ความส าคญัถึงความส าคญัของการเจ็บป่วย สอนให้เห็นความเกิดข้ึนของ
ปัญหาโรคภัยต่าง ๆ ให้รู้จักตัวปัญหาท่ีเกิดจากอาการเจ็บป่วยนั้ นคือปัญหาท่ีต้องก าจัดออกไป 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ขอ้ 14 หนา้ 21) พิจารณาความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาทุกคนสามารถเกิด
การเจ็บป่วยข้ึนจะตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อย่ารังเกียจคนไข ้(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 ขอ้ 34 
หนา้ 200) หรือ การเตือนสติให้พิจารณาความตายเป็นนิตย์ หรือ มรณสติ เป็นการเตือนมิใหใ้ชชี้วิตอย่าง
ประมาท หรืออยูอ่ยา่งปราศจากเป้าหมายหรือไร้อุดมการณ์ชีวิต ค าสอนท่ีเนน้ย  ้าใหต้ระหนกัและพิจารณา
แห่งชีวิตเช่นน้ี เคยถูกมองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนมองโลกและชีวิตในแง่ร้าย (แสง จนัทร์งาม, 
2544, หนา้ 52)  แต่พระพุทธศาสนากลบัให้น ามาพิจารณาใส่ใจเป็นพิเศษ แต่ปัจจุบนัน้ีค าสอนดงักล่าว
กลบัเป็นผลดียิ่งต่อผูป่้วยและผูดู้แล เพราะช่วยเตือนไม่ใหป้ระมาท และสอนใหอ้ยู่กบัความจริงของชีวิต
ในปัจจุบนั หลกัธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาไดรั้บความสนใจและถูกน ามาประยุกตใ์ช้
กบัผูป่้วยมากข้ึน หรือเกิดการช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยวิธีพุทธแบบบูรณาการ เพราะไม่มีศาสตร์การแพทยแ์ผน
ใดๆในโลก ท่ีจะดูแลผูป่้วยได้ทุกโลก แต่ละศาสตร์ทางการแพทยน์ั้นยงัมีจุดอ่อนท่ียงัไม่สมบูรณ์ ท า
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อยา่งไรท่ีจะเติมเต็มในส่วนท่ีขาดหายไป เพ่ือเป็นการเช่ือมต่อระหว่างการรักษาดูแลผูป่้วยกบัผูป่้วย ท่ีให้
ทั้งการรักษาและสุขสบายทางกายและทางใจ 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัเห็นว่าจ าเป็นตอ้งวิจยัแนวคิด กิจกรรมและกระบวนการอบรมปลูกฝังทศันคติ
ของผูดู้แลรักษาผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูป่้วยโรคเร้ือรัง และสังคมตามกรอบแนวคิดของพระพุทธศาสนา โดย
ผูวิ้จยัเช่ือว่าองคค์วามรู้ในพุทธศาสนาจะช่วยเป็นฐานแนวคิดเชิงบูรณาการเขา้กบัศาสตร์สมยัใหม่ไดเ้ป็น
อยา่งดี เพ่ือดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในสงัคมไทยปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังตามหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และ
วิธีการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในสงัคมไทย 
      2. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังดว้ยธรรมปฏิบติั 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพฒันาคุณภาพชีวติ หมายถึง การพฒันาตนเองเพ่ือใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ปรับปรุง
การด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งและรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง หมายถึง ผูป่้วยท่ีแสดงอาการต่างๆ ท่ีบ่งช้ีใหเ้ห็นว่าจะมีชีวิตอยู่ไดไ้ม่นาน 
เช่น ผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคอว้น ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นตน้   
 ธรรมปฏิบัติ  หมายถึง  การน าเอาแนวคิด หลักปฏิบัติและหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา มาปรับประยกุตใ์ชเ้ป็นฐานของแนวคิด กิจกรรมและวิถีปฏิบติัเพ่ือเติมเต็มและช่วยแกไ้ข
ปัญหาการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีหมายถึงพุทธวิธีการดูแลผูป่้วยคือ การสวดมนต์ การท า
สมาธิ และ การสนทนาธรรม ผสมสานกบัการดูแลทางการแพทย ์การบ าบดั การควบคุมอาหาร การออก
ก าลงักาย การควบคุมอารมณ์ทางจิต และ การปฏิบติัตามวงรอบของชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม 
 

การทบทวนวรรณกรม 
 การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรัง ท่ีน่าสนใจ
ไดแ้ก่ 
 สรรเสริญ ไข่ลือนาม (2551) วิจัยเร่ือง “ การพัฒนาระบบการส่งต่อผูป่้วยเร้ือรัง จาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ไปสู่ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร”ผลการวิจยัสรุป
ไดว้า่ รูปแบบการส่งต่อท่ีพฒันาข้ึนมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ดา้นโครงสร้างและระบบการส่ง
ต่อ ท่ีตอ้งจดัตั้งหน่วยงานในสถานบริการข้ึนใหม่ เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินการ ดา้นการ
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เตรียมของบุคลากรท่ีต้องเสริมแนวคิดและเทคนิค วิธีปฏิบัติ และสุดท้าย คือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและโครงการปฏิบติัการทั้งหมด ซ่ึงการปฏิบติัการนอกเหนือจากการส่งต่อผูป่้วยโรคเร้ือรังแลว้ 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้และศูนยบ์ริการสาธารณสุขยงัร่วมมือกนัในการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น ระบบการส่ง
ต่อท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนน้ี ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัต่างเห็นดว้ยและตอ้งการใหน้ าไปสู่การปฏิบติัการจริง 
 วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี (2551) เสนอบทความเร่ือง ตน้แบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ได้
น าเสนอไวว้่า แมว้่าปัจจุบนัจะมีวิธีการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังอย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบว่ามีผูป่้วยโรค
เหล่าน้ีจ านวนมากไม่ไดรั้บการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจาก จ านวนผูป่้วยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตาม
โครงสร้างอายุของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน จนเกินศกัยภาพของระบบบริการสุขภาพท่ีมีอยู่ ระบบสุขภาพน า
วิทยาการท่ีพิสูจนแ์ลว้มาประยุกตใ์ชใ้นเวชปฏิบติัทัว่ไปอย่างจ ากดั และ ระบบสุขภาพปัจจุบนัท่ีออกแบบ
เพ่ือรักษาโรคเฉียบพลนัไม่สามารถตอบสนองความดอ้งการ ดา้นการดูแลรักษาโรคเร้ือรังได ้จึงมีการ
พฒันาต้นแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังข้ึนในทศวรรษ 1990 โดยมีแนวความคิดว่ากระบวนการและ
ผลลพัธ์การรักษาท่ีมีคุณภาพจะบงัเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพระหว่างผูป่้วยท่ีมีความรู้ และ
กระตือรือร้นและคณะผูบ้ริการท่ีเตรียมพร้อมล่วงหนา้ ซ่ึงจะเป็นจริงไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบ 6 ประการ
ของ ตน้แบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังดังน้ี คือ (1) การสนับสนุนการดูแลตนเองของผูป่้วย  (2) การ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพใหม่ (3) การมีระบบฐานขอ้มูลทางคลินิก (4) การมีระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจทางคลินิกของคณะผูบ้ริการ (5) ระบบและองคก์รสุขภาพท่ีเก้ือหนุนการดูแลโรคเร้ือรังและ (6) 
การสนบัสนุนทางนโยบายและทรัพยากรจากชุมชน 
 จุฑามาศ วารีแสงทิพย ์(2552) วิจยัเร่ือง “การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะ
สุดทา้ยดว้ยธรรมปฏิบติั” ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ภาวะความซึมเศร้าเป็นปัญหาของสุขภาพจิตเป็นอย่างแรก 
พบถึงร้อยละ 30 ของผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย ซ่ึงมีผลท าใหผู้ป่้วยตอ้งอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล
และมีอตัราการตายสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยกลุ่มน้ีลดลงไปดว้ย จากหลกัฐาน
ยืนยนัทางพระพุทธศาสนาไดพ้บวา่ ธรรมปฏิบติัคือ การสวดมนต ์การท าสมาธิ หรือการสวดมนตร่์วมกบั
การท าสมาธิ สามารถลดอาการซึมเศร้าจากความเครียดต่างๆ และมีผลท าใหเ้พ่ิมคุณภาพชีวิตตามมา เพราะ
จิตใจของผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีใชธ้รรมปฏิบติัจะมีพลงั และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ทราบว่าการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังจะต้องใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย ผสมผสานการร่วมมือจากบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือกนัพฒันาระบบดูแลผูป่้วย
อย่างมคุณภาพ และเน่ืองจากประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนาซ่ึงในหลกัธรรมค า
สอนมีแนวคิดและวิธีปฏิบติัต่อชีวิตท่ีน่าสนใจยิ่ง ซ่ึงผูวิ้จยัจะศึกษารายละเอียดทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบติัต่อ
ชีวิตทั้งในทศันะพระพุทธศาสนา ทศันะการแพทยแ์ผนใหม่แบบตะวนัตกหรือแพทยแ์บบแผน และศึกษา
ปัญหาการดูแลผูป่้วยเร้ือรังในสังคมไทย เพ่ือประยุกตห์รือบูรณาการแกปั้ญหาการดูแลรักษาผูป่้วยเร้ือรัง
ในปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป 
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วธิีการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ในผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 50 คนท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการบ าบดัดว้ยธรรมปฏิบติั โดยความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
มะการักษ ์จงัหวดักาญจนบุรี โดยเป็นกิจกรรมในลกัษณะการอบรม 3 วนั 2 คืน ณ ส านกัศึกษาและปฏิบติั
ธรรมพระพุทธิวงศมุนี ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงในการอบรมผูป่้วยจะไดรั้บ
การบ าบดัดว้ยการสวดมนต ์การท าสมาธิ การสนทนาธรรม การควบคุมการบริโภค การออกก าลงักาย การ
ควบคุมอารมณ์ และการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตามนาฬิกาชีวิต เก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชแ้บบสอบถาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล และประเมินคุณภาพชีวิตโดยใชแ้บบวดัคุณคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อ 
ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF–THAI) ท่ีพฒันาโดยนายแพทยสุ์วฒัน์ มหตันิรันดร์กุลและคณะ ซ่ึง
ผู ้วิ จัยได้ขออนุญาต  และได้รับอนุญาตให้ใช้ตามหนัง สือราชการโรงพยาบาลสวนปรุง  ท่ี  
สธ 0810.101/3761 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 เป็นขอ้มูลก่อนและหลงัจากผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมในการบ าบดัดว้ยธรรมปฏิบติั ก่อนการอบรม และหลงัอบรม เม่ือได้หนังสืออนุญาตแลว้ได้
ด าเนินการเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั และไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556  จากนั้นไดด้ าเนินการวิจยัตามกรอบระยะเวลา 
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 เกณฑ์คัดเลอืก (Inclusion Criteria) 
 1) ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเร่ืองน้ีไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
มะการักษ ์อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  ในปี พ.ศ. 2556  ซ่ึงเป็นขอ้มูลการคดักรองจากกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหวัใจ มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 8,202 คน 

 2) กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเร่ืองน้ีคือ ประชาชนท่ีมีอายุ18-70ปี ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลมะการักษอ์  าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  ในปี พ.ศ. 2556  จ านวน 50 คนท่ีสมคัรใจเขา้
ร่วมโครงการบ าบดัดว้ยธรรมปฏิบติั โดยความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมะการักษ ์จงัหวดักาญจนบุรี  
ลกัษณะของบุคคลท่ีจะสมคัรเขา้ร่วมโครงการ คือ บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงของการเกิดโรคเร้ือรัง เช่น โรค
อว้น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้  
 3) เกณฑก์ารแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการ ผูป่้วยมีภาวะแทรกซอ้นของโรคกะทนัหนั มี
อายเุกิน 70 ปี และ หญิงมีครรภใ์กลค้ลอด 
 4) เกณฑก์ารใหเ้ลิกจากการศึกษา ผูป่้วยไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ 
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การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) 
 1) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งลงนามอนุญาตในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Informed 
Consent) รับรองโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั และกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บเอกสารช้ีแจง
ขอ้มลูแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั (Research Subject Information Sheet)  
 2) กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งตอบขอ้มลูทัว่ไป  
 3) การทดสอบก่อนและหลงัการวิจยั (Pretest and Posttest) ก่อนและหลงัการศึกษาวิจยั กลุ่ม
ตวัอย่าง จะไดรั้บการประเมินจากแบบสอบถามมาตรฐาน คือ แบบช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยั
โลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF–THAI)  โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายด้าน แบ่งโดยพิจารณาจากค่าพิสัยของคะแนนรวม (สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 
2545) แบบประเมินคุณภาพชีวิตีทั้งหมด 26 ขอ้ โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบดา้นสุขภาพกาย ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 4, 10, 11, 12 และ24  
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ขอ้ 5, 6, 7, 8, 9 และ23  
องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ไดแ้ก่ ขอ้ 13, 14 และ25  
องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขอ้ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ22  
ส่วนขอ้ 1 ขอ้ 26 เป็นตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่นหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไม่รวมอยู่ใน

องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นน้ี ซ่ึงเกณฑใ์นการแบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวิต ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑใ์นการแบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวิต 
 

องคป์ระกอบ การมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง  คุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. ดา้นสุขภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 
2. ดา้นจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 3 – 7 8 – 11 12 - 15 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 8 – 18 19 – 29 30 – 40 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130 
 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
จากนั้นแปลผลเป็นระดบัคะแนนคุณภาพชีวิต 3 ระดบั ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.00 – 4.00  หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.00 – 2.99  หมายถึง  การคุณภาพชีวิตปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.99   หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและประวติัการเจ็บป่วยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถ่ี ร้อยละ 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อน/หลงัการบ าบดัดว้ยธรรมปฏิบติั โดยใชส้ถิติ Paired-Sample T test 
 

สรุปผลการวจิยั 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างสมารถอธิบาย  
ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58 มีอายุระหว่าง 41-50  ปี 

ร้อยละ 46 การศึกษาระดบัประถมศึกษา  ร้อยละ 36 ประกอบอาชีพกสิกรรม ร้อยละ 54 ใชสิ้ทธิโครงการ
ประกนัสุขภาพของรัฐบาล (30 บาท) ร้อยละ 48 
 
 ระดบัคุณภาพชีวติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง ใน 4 
ดา้น คือ ดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั 
 

คุณภาพชีวติด้านต่าง ๆ   SD ระดบัคุณภาพชีวติ 
1. ดา้นสุขภาพกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.71 
2.60 
2.69 
2.66 

0.26 
0.19 
0.45 
0.31 

คุณภาพชีวิตปานกลาง 
คุณภาพชีวิตปานกลาง 
คุณภาพชีวิตปานกลาง 
คุณภาพชีวิตปานกลาง 

คุณภาพชีวติโดยรวม 2.76 0.23 คุณภาพชีวติปานกลาง 
 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั ระดบั
คุณภาพชีวิตโดยรวม มีระดบัคุณภาพชีวิตปานกลาง ( = 2.76, SD = 0.23)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นสุขภาพกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 2.66, SD = 0.47)  รองลงมาคือ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( = 2.60, SD = 0.19) แต่ก็ มีระดบัคุณภาพชีวิต 
ปานกลาง 
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 ระดบัคุณภาพชีวติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มตวัอย่างหลงัการทดลอง 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังกลุ่มตวัอย่างหลงัการทดลอง ใน 4 
ดา้น คือ ดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังหลงัการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั 
 

คุณภาพชีวติด้านต่าง ๆ   SD ระดบัคุณภาพชีวติ 
1. ดา้นสุขภาพกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3.31 
3.25 
3.19 
3.16 

0.22 
0.32 
0.32 
0.27 

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

คุณภาพชีวติโดยรวม 3.47 0.20 คุณภาพชีวติที่ดี 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังหลงัการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั ระดบั
คุณภาพชีวิตโดยรวม มีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี ( = 3.47, SD = 0.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นสุขภาพกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี ( = 3.31, SD = 0.22)  รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ 
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ส าหรับดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( = 3.16, SD = 0.27) แต่ก็ มีระดบั
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนและหลงัการอบรมด้วยธรรมปฏิบัต ิ
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั 
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏ
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั  
 

ระดบัคุณภาพชีวติ   SD t df P-value 
ก่อนการอบรม 
หลงัการอบรม 

2.76 
3.47 

0.23 
0.20 

-15.736 49 0.000* 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัการ
อบรมดว้ยธรรมปฏิบติั พบวา่ คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ียสูงกว่าคุณภาพชีวิต
ของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจยัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติัโดยภาพรวม มีระดบัคุณภาพชีวิตปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นไปไดว้่า ผูป่้วยโรคเร้ือรังมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเคย มีการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย 
เช่น ปวดเม่ือย เหน่ือยง่าย น ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการได้
เหมือนเดิม ท าใหรู้้สึกวิตกกงัวลใจ มีอาการหลงลืมมากข้ึน ตอ้งพ่ึงพาสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน ท าใหมี้
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือนบา้นหรือสังคมนอ้ยลงจึงส่งผลให้เกิดอตัมโนทศัน์ท่ีดีต่อตนเองนอ้ยลง
และท าใหเ้กิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตท่ีเป็นอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ือง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองบา้นสวน จงัหวดัชลบุรี  ของธาริน สุขอนนัต์และคณะ 
(2554) ท่ีพบวา่คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การ
ฟ้ืนฟคุูณภาพชีวิตของผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยดว้ยธรรมปฏิบติั” ของจุฑามาศ วารีแสงทิพย ์(2552) 
ซ่ึงพบว่า ภาวะความซึมเศร้าเป็นปัญหาของสุขภาพจิตเป็นอย่างแรก ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตของ
ผูป่้วยกลุ่มน้ีลดลงไปดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป่้วยโรคเร้ือรังจะมีความผิดปกติทางดา้นร่างกาย จิตใจ มี
ความเป็นอยูท่ี่ล  าบาก ขาดความสนใจต่อสุขภาพของตนเอง จึงมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผลการวิจยัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังหลงัการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติั พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนการอบรมดว้ยธรรมปฏิบติัโดยภาพรวม มีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งน้ีอาจ
เป็นไปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บความรู้จากการส่งเสริมสุขภาพดว้ยธรรมปฏิบติั ส่งผลให้มีโอกาสในการ
รับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตวัเองไดม้ากข้ึน รวมทั้งไดรั้บการบริการสาธารณสุขดา้นต่าง ๆ เช่น 
การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค ตลอดจนได้พบเห็นแพทย์ พยาบาลและเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ มีความใส่ใจและดูแลผูป่้วยเป็นอยา่งดีทุกคน สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การ
ฟ้ืนฟคุูณภาพชีวิตของผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยดว้ยธรรมปฏิบติั” ของจุฑามาศ วารีแสงทิพย ์(2552) 
ซ่ึงพบว่า ธรรมปฏิบติัคือ การสวดมนต์ การท าสมาธิ หรือการสวดมนต์ร่วมกบัการท าสมาธิ สามารถลด
อาการซึมเศร้าจากความเครียดต่างๆ และมีผลท าให้เพ่ิมคุณภาพชีวิตตามมา เพราะจิตใจของผูป่้วยไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีใชธ้รรมปฏิบติัจะมีพลงั และท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการวิจยั
เร่ือง แนวการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพในโครงการธรรมชาติบ าบดัเพ่ือชีวิตเป็น
สุข ของเสถียรธรรมสถานของแม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค (2553) พบว่า สุขภาวะหลงัการเขา้ร่วมของผู ้
เขา้โครงการธรรมชาติบ าบดัเพ่ือชีวิตเป็นสุขนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนก่อนการเขา้ร่วมโครงการทั้งใน
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ส่วนของผลลพัธ์ต่อสุขภาพทางกายและผลลพัธ์ต่อสุขภาพทางใจ อีกทั้งธรรมชาติบ าบดัเพ่ือชีวิตเป็นสุข 
เก้ือกูลเร่ืองการลดการใชย้าลงทั้งชนิดยาและปริมาณการใชย้า สอดคลอ้งกบัการวิจยัเร่ืองแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ท่ีมีคุณภาพชีวิตดี ของสิริรัตน์ จนัทรมะโน 
และ เจนระวี สวา่งอารียรั์กษ ์(2554)  พบวา่ การใชธ้รรมโอสถในการดูแลสุขภาพ การใชส้มาธิบ าบดั การ
ฟังและพิจารณาธรรม เกิดความซาบซ้ึงในเน้ือหาธรรม มีผลท าใหเ้กิดความสงบผ่อนคลายทางกายและใจ
ส่งผลใหโ้รคหายได ้ธรรมโอสถจึงมีผลต่อการรักษาโรค และสอดคลอ้งกบัการวิจยัเร่ือง ผลของการสวด
มนตบ์ าบดัต่อความวิตกกงัวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะรับการรักษา ของ
พรทิพย ์ปุกหุตและทิตยา พุฒิคามิน (2555) ซ่ึงพบวา่เวลาสวดมนตจ์ะท าใหรู้้สึกชุ่มช่ืนเบิกบานใจส่งผลให้
จิตใจสงบ ผอ่นคลายความวิตกกงัวล รู้สึกเป็นสุขสงบเป็นการท าสมาธิเบ้ืองตน้ท่ีสามารถช่วยใหผู้ส้วดนั้น
มีจิตใจท่ีผ่อนคลาย สงบลดความวิตกกงัวลและในขณะท่ีก าลงัสวดมนตไ์หวพ้ระจิตใจของผูส้วดมนตจ์ะ
แน่วแน่อยูก่บัค าสวดมนตจึ์งท าใหเ้กิดสมาธิข้ึนขณะท่ีจิตมีสมาธิร่างกายจะหลัง่สารเอนดอร์ฟินออกมาใน
ร่างกายมากข้ึนก่อใหเ้กิดความสุขซึมซาบทัว่ไปในร่างกายหรือมีความสุขทั้งเน้ือทั้งตวัส่งผลช่วยลดความ
วิตกกงัวล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบวา่คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรัง หลงัการอบรมมีระดบัคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงสมควรส่งเสริมพฒันาปัจจยั ควบคู่ไปกบัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ อาคาร สถานท่ีหรือ
ผลักดันให้ประชาชนหรือผู ้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมคิดจัดตั้ งโครงการท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูป่้วยโรคเร้ือรังมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ จึงจะท าให้
โครงการดงักล่าวด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนตลอดไป จะส่งผลใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรังมีอตัมโนทศัน์
ท่ีดีในการดูแลตนเอง สามารถดูแลตนเองไดโ้ดยการพ่ึงพาบุคคลในครอบครัว หรือรอบขา้งตนเอง ท่ีเขา้
มามีส่วนร่วมในการดูแล จนสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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การเพิม่ประสิทธิภาพแม่พมิพ์โดยเทคนิคการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
กรณีศึกษาผู้ผลติช้ินส่วนรถยนต์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
THE IMPROVEMENT OF THE MOLD EFFECTIVENESS BY USING 

PREVENTIVE MAINTENANCE TECHNIQUE CASE STUDY IN  

AUTO PARTS MANUFACTURERS CHACHENGSAO PROVINCE 

 

ผู้วิจัย   สามารถ ป่ินงาม, อ.พรไพบูลย ์ปุษปาคม 
   สาขาวชิา การจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

บทคัดย่อ 
 บริษทักรณีศึกษาประกอบธุรกิจผลิตกะทะลอ้เหลก็รถยนต ์ในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปดุมลอ้ 
แม่พิมพ์ส่วนใหญ่ผ่านการใช้งานผลิต อายุเฉลี่ย 5 ปี เม่ือน าแม่พิมพ์มาท าการผลิต เกิดปัญหาแม่พิมพ์
ขดัขอ้ง ตอ้งหยุดสายการผลิตเพ่ือท าการปรับปรุงแกไ้ข ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ี
บริษทัตั้งไว ้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแม่พิมพ์ดว้ยเทคนิคการซ่อม
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  โดยแนวทางการศึกษาเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลรายงานการผลิตปัญหาการขดัขอ้งของ
แม่พิมพ์ป๊ัมดุมล้อรถยนต์ในบริษทักรณีศึกษา และเลือกกลุ่มตวัอย่างจากแม่พิมพ์ป๊ัมดุมลอ้รถยนต์ท่ีมี
ประวติัการขดัขอ้ง ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ท าการจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา และเลือก Model ท่ีเกิดปัญหาสูงสุดเป็นตวัอย่างกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าก่อนการปรับปรุง
ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 เกิดความขดัขอ้งของแม่พิมพ์ข้ึน 6 คร้ัง เวลาสูญเสียจากการ
ขดัขอ้งของแม่พิมพเ์กิดข้ึนรวม 317 นาที ค่าเฉลี่ยอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพ์ป๊ัมเท่ากบั 99.47% 
ผูว้จิยัไดน้ าระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาใช ้ท าการศึกษาและวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีผิดปกติของแม่พิมพแ์ต่
ละขั้นตอน ท าการปรับปรุงแกไ้ข  จดัท ามาตรฐานก าหนดความถี่ในการตรวจเช็ค แผนการซ่อมบ ารุงรักษา
แม่พิมพป๊ั์มเชิงป้องกนัแบบประจ าเดือน และใชแ้บบฟอร์มใบตรวจเช็คสภาพแม่พิมพ ์หลงัจากท่ีไดด้  าเนิน
กิจกรรมระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัในโรงงานกรณีศึกษาพบว่า  ในเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน
มกราคม 2557 จ านวนคร้ังการเกิดความขดัขอ้งของแม่พิมพ์เกิดข้ึน 3 คร้ัง ลดลงจากเดิม 3 คร้ัง คิดเป็น 
50% เวลาสูญเสียจากการขดัขอ้งของแม่พิมพ์เกิดข้ึนรวม 70 นาที ลดลงจากเดิม 247 นาที คิดเป็น 77.92% 
ค่าเฉลี่ยอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มเท่ากบั 99.83% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.36% 
 
ค าส าคัญ: การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
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Abstract 

 A firm in this case study produces car steel rims.  In the process of hub 

casting, the majority of molds have been operated for five years averagely.  When 

using the molds in the producing process, these molds failed and caused 

manufacturing line terminated for repairs.  As a consequence, the efficient production 

miss-matched to the firm’s goals.  This research study aimed to elevate the molds’ 

potentials by using “protective maintenance” technique.  The study track initiated at 

data collecting based on the production report of the dysfunction of the molds in this 

firm.  Then, random of the molds (with the malfunction background) occurred.  From 

April until November 2013, major problems were sorted out.  Finding suggested that 

there were six times of the molds’ dysfunction before adjusting periods of October-

November 2013; time loss of mold dysfunction was 317 minutes.  The availability 

average rate of the molds was 99.47%.  The researcher proposed the “protective 

maintenance” system in order to study/analyze for dysfunctional causes of the molds 

in each step: repairing, creating standards for frequency in inspecting, monthly mold 

“protective maintenance” plans, and mold-inspecting form.  After maneuvering the 

“protective maintenance” system in the factory, this case study found that from 

December 2013 until January 2014, the frequent rate of mold dysfunction was three 

times or 50% (three times decreasing).  Time loss of the malfunction was 70 minutes 

or 77.92% (247 minutes decreasing).  The availability average rate of the molds was 

99.83% (0.36% increasing). 
 
Key Words: Preventive Maintenance 

 

บทน า 
 บริษทัตวัอย่างกรณีศึกษา ด าเนินการผลิตกะทะลอ้เหล็กรถยนต์ (Steel Wheel) และจดัส่ง
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูป้ระกอบรถยนตภ์ายในประเทศและต่างประเทศ ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 
2556  มียอดการผลิตเฉลี่ย 230,000 ช้ินต่อเดือน กระบวนการผลิตหลกัมี 5 กระบวนการ คือ กระบวนการ
ป๊ัมข้ึนรูปดุมลอ้ กระบวนการรีดข้ึนรูปวงลอ้  กระบวนการประกอบ  กระบวนการชุบสี และกระบวนการ
พ่นสีทบัหน้ากะทะลอ้ ในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปดุมลอ้ จ านวนแม่พิมพ์ท่ีใช้ผลิตมี 11 รุ่น หรือนบัเป็น
จ านวนแม่พิมพ์ 82 Set โดยแม่พิมพ์ส่วนใหญ่ผ่านการใช้งานผลิต อายุเฉลี่ย 5 ปี ในรุ่นท่ีมียอดขายสูง
แม่พิมพมี์อายุการใชง้านในปัจจุบนัมากกว่า 1,900,000 คร้ัง  ส่งผลให้เม่ือน าแม่พิมพ์มาท าการผลิต เกิด
ปัญหาแม่พิมพ์ขดัข้อง ต้องหยุดไลน์การผลิตเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข ท าให้การผลิตไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง เกิดต้นทุนการผลิตต่อหน่ึงหน่วยผลิตภณัฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่ าแรงงานทางตรง 
ค่าแรงงานทางออ้ม ท่ีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพการผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว ้  
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ตารางท่ี 1 เวลาท่ีแม่พิมพข์ดัขอ้ง (นาที) 
No Model Breakdown Time (Min.) Percentage Accumulate 
1 A 412 47.25 47.25 
2 B 109 12.50 59.75 
3 C 80 9.17 68.92 
4 D 63 7.22 76.15 
5 E 50 5.73 81.88 
6 F 45 5.16 87.04 
7 G 30 3.44 90.48 
8 H 28 3.21 93.69 
9 I 20 2.29 95.99 
10 J 20 2.29 98.28 
11 K 15 1.72 100.00 

Total 872   
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 พบว่าสายการผลิตดุมลอ้รถยนต์เกิดการหยุดไลน์จากแม่พิมพ์ป๊ัม
ขดัขอ้งเป็นเวลารวม 872 นาที เม่ือค านวนเป็นค่าเสียโอกาสในการผลิตจะไดด้งัน้ี 
 Cycle Time     = 5.8 วนิาทีต่อช้ิน 
 เวลาแม่พิมพป๊ั์มขดัขอ้ง   = 872 นาที หรือ 872 x 60 = 52,320 วนิาที 
 เสียโอกาสในการผลิต    = เวลาแม่พิมพป๊ั์มขดัขอ้ง  Cycle Time 
      = 52,320  5.8  
      = 9,020.69 หรือ 9,020 ช้ิน 
และเม่ือค านวนเป็นการสูญเสียดา้นค่าแรงงานของพนกังานฝ่ายผลิตหรือ Direct Cost จะไดด้งัน้ี 
 พนกังานประจ าสายการผลิตดุมลอ้รถยนต ์ = 12 คน 
 ค่าแรงงานต่อวนั    = 300 บาท 
 ค่าแรงงานต่อชัว่โมง   = 300  8 
      = 37.5 บาทต่อชัว่โมง 
 เวลาแม่พิมพป๊ั์มขดัขอ้ง   = 872 นาที หรือ  
      = 872  60 = 14 ชัว่โมง 32 นาที 
 ค่าแรงงานท่ีตอ้งสูญเสีย 12 คน  = (37.5 x 12) x 14 
      = 6,300 บาท 
 สรุปปัญหาการสูญเสียของบริษทักรณีศึกษาท่ีเกิดจากแม่พิมพ์ป๊ัมดุมลอ้รถยนต์ขดัขอ้งใน
ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 คือ      
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 1.เวลาการขดัขอ้งของแม่พิมพป๊ั์ม เท่ากบั 872 นาที 
 2.สายการผลิตดุมลอ้รถยนตเ์สียโอกาสในการผลิตเท่ากบั 9,020 ช้ิน 
  3.เกิดค่าแรงงานทางตรง เท่ากบั 6,300 บาท 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวเิคราะปัญหา Breakdown Maintenance ของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A  
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนต์รุ่น A ดว้ยวิธีการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตดุมลอ้รถยนต์ โดยใช้
แม่พิมพป๊ั์มรุ่น A ท่ีเกิดการขดัขอ้งระหว่างการผลิตสูงสุดเป็นกรณีศึกษาตวัอย่าง และเปรียบเทียบเวลา 
Breakdown Maintenance แม่พิมพป๊ั์มรุ่น A ระหวา่งก่อนการปรับปรุงในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
2556 และผลหลงัการท ากิจกรรมการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัในเดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลการหยุดไลน์จากแม่พิมพ์ป๊ัมขดัขอ้ง ในเดือนก่อนการปรับปรุงโดยให้
ความสนใจใน 4 หวัขอ้หลกัดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นเวลา Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
 2. ดา้นความถี่ในการเกิด Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
 3. ดา้นอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
 4. ดา้นรายละเอียดอาการขดัขอ้งของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
 ขอ้มูลก่อนการปรับปรุงจากการเก็บรวบรวมเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ดงัแสดง
ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 ดา้นเวลา Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
  1) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 3 เกิดการขดัขอ้งข้ึนเป็นเวลา 20 นาที 
  2) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 4 เกิดการขดัขอ้งข้ึนเป็นเวลา 242 นาที 
  3) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 7 เกิดการขดัขอ้งข้ึนเป็นเวลา 30 นาที 
  4) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 8 เกิดการขดัขอ้งข้ึนเป็นเวลา 25 นาที 
 ดา้นความถี่ในการเกิด Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
  1) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 3 เกิดการขดัขอ้งข้ึน 1 คร้ัง 
  2) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 4 เกิดการขดัขอ้งข้ึน 3 คร้ัง   
  3) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 7 เกิดการขดัขอ้งข้ึน 1 คร้ัง 
  4) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 8 เกิดการขดัขอ้งข้ึน 1 คร้ัง 
 ดา้นอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
  1) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 100% 
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  2) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 2 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 100% 
  3) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 3 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 99.73% 
  4) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 4 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 96.80% 
  5) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 5 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 100% 
  6) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 6 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 100% 
  7) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 7 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 99.60% 
  8) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 8 มีอตัราการพร้อมใชง้าน 99.66% 
 ดา้นรายละเอียดอาการขดัขอ้งของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
  1) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 3 เกิดการขดัขอ้งโบลท์ขาด 
  2) แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 4 เกิดการขดัขอ้งรูระบายน ้ามีครีบคม 
  3) แม่พิมพป้ั์มหมายเลข 7 เกิดการขดัขอ้งรูระบายลมมีครีบคม 
  4) แม่พิมพป้ั์มหมายเลข 8 เกิดการขดัขอ้งรูโบลทมี์ครีบคม 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาอิสระเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพแม่พิมพ์โดยเทคนิคการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั กรณีศึกษาผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
research) โดยมีวธีิการศึกษาและวเิคราะห์ผลดงัน้ี 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
 ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา Breakdown Maintenance ของแม่พิมพ์ป๊ัมดุมล้อ
รถยนตรุ่์น A มาจากบนัทึกใบรายงานการผลิตดุมลอ้รถยนตใ์นบริษทักรณีศึกษา  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแม่พิมพ์ป๊ัมดุมลอ้รถยนต์รุ่น A  เป็นแม่พิมพ์ป๊ัมข้ึนรูป
โลหะแผ่นแบบข้ึนรูปเย็น ลกัษณะแปรรูปโลหะแผ่นเป็น 8 สถานีต่อเน่ืองกนั (Single Die) โดยวิธีการ
คดัเลือกจากรุ่นท่ีมีการเกิดการขดัขอ้งสูงสุดจึงเลือกเป็นตวัอย่างท่ีส าคญัเพ่ือการศึกษาในคร้ังน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1 ล  าดบัขั้นตอนการผลิตดุมลอ้รถยนตรุ่์น A จ านวน 8 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในการศึกษาวจิยัน้ีคือ ใบรายงานการผลิตประจ าวนั
ในสายการผลิตดุมลอ้รถยนต ์โดยขอ้มูลท่ีใหค้วามสนใจไดแ้ก่ 
 1. ดา้นเวลา Breakdown Maintenance เก็บขอ้มูลโดยวธีิการรวมเวลาการขดัขอ้งของแม่พิมพ์
 2. ดา้นความถี่ในการเกิด Breakdown Maintenance เก็บขอ้มูลโดยวธีิการรวมจ านวนคร้ังใน
การขดัขอ้ง  
 3. ดา้นอตัราความพร้อมใช้งานของแม่พิมพ์ เก็บข้อมูลโดยวิธีการประยุกต์ใช้จากสูตร
ค านวน 
อตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
  A   = เวลารับภาระงานของแม่พิมพ ์- เวลาหยุดแม่พิมพ ์x 100  
                     เวลารับภาระงานของแม่พิมพ ์
โดยท่ี เวลารับภาระของแม่พิมพ ์ = เวลาท างาน/กะ – เวลาหยุดตามแผน  
 เวลาหยุดตามแผน  = เวลาพกั + เวลาประชุม + เวลาท าความสะอาด 
                   + เวลาการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์
 เวลาหยุดแม่พิมพ ์  = เวลาท่ีหยุดทุกประเภทท่ีบนัทึกไว ้เช่น การขดัขอ้ง 
          + การเปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินส่วน + การเปลี่ยนรุ่น 
          การผลิต + การรองาน + การปรับแต่งแม่พิมพ ์
 4. ดา้นอาการขดัขอ้งของแม่พิมพ์ป๊ัมรุ่น A ระหว่างผลิตเพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ปรับปรุง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 

แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 

แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 2 

 
แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 3 

 
แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 4 

 

แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 5 

แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 6 

 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 7 

 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 8 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยวธีิการเก็บขอ้มูลจากใบรายงานการผลิต ของกระบวนการป๊ัม
ข้ึนดุมลอ้รถยนตแ์ละไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็นสองช่วงคือช่วงก่อนการปรับปรุงในเดือนตุลาคมและเดือน
พฤศจิกายน 2556 และขอ้มูลช่วงหลงัการปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยมี
ขั้นตอนรายละเอียดการเก็บขอ้มูลดงัน้ี  
  1. ขั้นตอนการผลิต ในการผลิตประจ าวนัหวัหนา้งานผูค้วบคุมไลน์การผลิตจะท าการบนัทึก
จ านวนการผลิต รุ่น เวลาท่ีใชใ้นการผลิต และอาการท่ีเกิดการขดัขอ้งจากสาเหตุเคร่ืองจกัร และแม่พิมพล์ง
ในใบรายงานการผลิต 
  2. ขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารใบรายงานการผลิต หลงัจากท าการบนัทึกรายงานการ
ผลิตประจ าวนัเรียบร้อย หวัหนา้งานจะน าส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิตรวบรวมและจดัเก็บเขา้ไฟล ์ 
  3. ขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บข้อมูลโดยการตรวจเช็คจากไฟล์เอกสารใบ
รายงานการผลิตและท าการบนัทึกขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูลจากใบรายงานการผลิตในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
2556 พบวา่ แม่พิมพป๊ั์มรุ่น A หมายเลข 4 มีความถี่ในการเกิด Breakdown Maintenance 3 คร้ัง เป็นเวลา 
242 นาที มีอตัราการพร้อมใช้งานต ่าท่ีสุดเท่ากบั 96.80% และมีอาการขดัขอ้งคือรูระบายน ้ ามีครีบคม  
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ปัญหา โดยจดัการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัหวัหน้างานและพนกังานซ่อม
บ ารุงแม่พิมพ ์เพ่ือหาวธีิในการปรับปรุงแก้ไขอาการขดัขอ้งของแม่พิมพ์ป๊ัมดุมลอ้รถยนต์  ดว้ยแผนภูมิ
กา้งปลา (Fishbone Diagram) โดยตั้งหวัขอ้ปัญหาคือรูระบายน ้ามีครีบคม และใช้หลกัการ 4M Man (คน) 
Machine (เคร่ืองจกัร) Material (วตัถุดิบ) Method (วธีิการ) เป็นหวัขอ้ในการวเิคราะห์ปัญหา  
ภาพท่ี 1 แผนภูมิกา้งปลาแสดงการวเิคราะห์อาการขดัขอ้งของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A 
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การปรับปรุงแม่พิมพป้ั์มดุมลอ้รถยนต ์
 1. ปัญหารูระบายน ้ามีครีบเกิดจากคมตดัแม่พิมพต์วัเมียสึกหรอ การปรับปรุงแกไ้ขจะตอ้งท า
การตรวจเช็คท่ีคมตดัแม่พิมพต์ดัรูระบายน ้าดว้ยสายตาวา่เกิดรอยสึกหรอข้ึนหรือ มีผิวสากเกิดข้ึนท่ีขอบ
คมตดัหรือไม่ ถา้พบปัญหาเกิดข้ึนก็ใหท้ าการขดัดว้ยลูกทรายขดัท่ีขอบคมตดัใหผ้ิวมีความมนัวาว หรือท า
การเปลี่ยนช้ินส่วนใหม่เพ่ือรักษา Clearance ของคมตดัใหมี้สภาพตามปกติ  
ภาพท่ี 2 คมตดัแม่พิมพต์วัเมียสึกหรอ การเจียรแต่งซ่อมขอบคมตดั 
 
 
 
 
 
 
  2. ปัญหารูระบายน ้ ามีครีบเกิดจากคมตดัแม่พิมพ์ตวัผูสึ้กหรอ ผิวสาก การปรับปรุงแก้ไข

จะตอ้งท าการตรวจเช็คท่ีคมตดัแม่พิมพ์ตดัรูระบายน ้ าดว้ยสายตาว่าเกิดรอยสึกหรอข้ึนหรือ มีรอยสาก

เกิดข้ึนท่ีขอบคมตดัหรือไม่ ถา้พบปัญหาเกิดข้ึนก็ใหท้ าการกลบัดา้นคมตดั หรือท าการเปลี่ยนช้ินส่วนใหม่

เพ่ือรักษา Clearance ของคมตดัใหมี้สภาพตามปกติ  

ภาพท่ี 3 การถอดเปลี่ยนช้ินส่วนแม่พิมพ ์กลบัดา้นคมตดั 

  

 

 

 

 

 3. ปัญหารูระบายน ้ ามีครีบคมเกิดจากรูปร่างแม่พิมพ์ตวัเมียรูปร่างไม่ถูกตอ้ง การแก้ไข
จะตอ้งท าการตรวจเช็คโดยใชสี้เสนทาท่ีช้ินงานดุมลอ้ ต าแหน่งท่ีจะท าการตดัรูระบายน ้ าและท าการ กด
กระแทกช้ินงานท่ีแม่พิมพ ์(การ Spot แม่พิมพ)์ เพ่ือใหสี้เสนติดท่ีหน้าสัมผสัของแม่พิมพ์ โดยปกติแลว้สี
เสนจะตอ้งติดโดยรอบขอบคมตดัของแม่พิมพ ์หากสภาพแม่พิมพผ์ิดปกติสีเสนจะไม่ติดหรือติดเป็นบาง
จุด เม่ือแม่พิมพมี์ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งท าการแกไ้ขโดยการเจียรแต่งท่ีผิวหนา้ของแม่พิมพ์ สลบักับการ 
Spot ให้สีเสนติดรอบๆขอบคมตดัของแม่พิมพ์ ซ่ึงเทคนิคการเจียรแต่งแม่พิมพ์จะตอ้งอาศยัฝีมือและ
ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั 
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะการเจียรแต่งผิวหนา้สัมผสัแม่พิมพต์ดัรูระบายน ้า 
 
 
 
 
การวางแผนการซ่อมบ ารุงแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนต ์
 ในส่วนของแนวทางการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนันั้น ผูว้จิยัไดท้  าการวางขั้นตอนการซ่อม
บ ารุงดงัน้ี 
 1. จดัท าปฏิทินการตรวจเช็คแม่พิมพป๊ั์มประจ าเดือน (MONTHLY PLAN)  
  1. เพ่ือใหจ้ดัล  าดบัความส าคญัการตรวจเช็คแม่พิมพป๊ั์มตามยอดการผลิต 
   2. เพ่ือใหพ้นกังานทราบความถี่ของการตรวจเช็คแม่พิมพป๊ั์ม 
   3. เพ่ือตรวจเช็คซ่อมบ ารุงแม่พิมพป๊ั์มป้องกนัการเกิด Breakdown 
Maintenance 
 2. การก าหนดความถี่ในการตรวจเช็คแม่พิมพ์ป๊ัมจะใช้ขอ้มูลการพยากรณ์จ านวนการผลิต
ประจ าเดือน จากลูกคา้ท่ีส่งใหก้บัฝ่ายขายของบริษทักรณีศึกษา เพ่ือเตรียมการผลิตในแต่ละเดือนในเป็น
ขอ้มูลหลกั ซ่ึงจ านวนคร้ังในการ PM จะเปลี่ยนแปลงตามไปตามจ านวนการผลิตในแต่ละเดือน มาตรฐาน
การก าหนดความถี่ในการซ่อมบ ารุง ก าหนดใหท้ าการตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเม่ือผลิตครบจ านวน 10,000 ช้ิน
ต่อ 1 คร้ัง   ยกตวัอย่างเช่นในเดือนมกราคม แม่พิมพ์ป๊ัมรุ่น A มีจ านวนการผลิต 32,500 ช้ิน จ านวนการ
ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ป๊ัมจะเท่ากบั 3 คร้ังเป็นตน้ มาตรฐานการก าหนดความถี่ในการตรวจเช็ค
แม่พิมพป๊ั์มดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 มาตรฐานการก าหนดความถี่ในการตรวจเช็คแม่พิมพป๊ั์ม 
จ านวนการผลิตต่อเดือน (ช้ิน) ช่ือแม่พิมพ ์ ความถี่ในการตรวจเช็ค 

70,001 – 80,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 7 คร้ังต่อ 1 เดือน 

60,001 – 70,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 6 คร้ังต่อ 1 เดือน 

50,001 – 60,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 5 คร้ังต่อ 1 เดือน 
40,001 – 50,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 4 คร้ังต่อ 1 เดือน 
30,001 – 40,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 3 คร้ังต่อ 1 เดือน 
20,001 – 30,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 2 คร้ังต่อ 1 เดือน 
8,001 – 20,000 แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 1 คร้ังต่อ 1 เดือน 

8,000 และต ่ากวา่ แม่พิมพป๊ั์มหมายเลข 1 - 8 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง 
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 3. การตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ พนกังานซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์จะใช้ใบตรวจสอบสภาพ
แม่พิมพ์ (PM. CHECK SHEET) ประกอบในการท างาน ซ่ึงภายในเอกสารจะก าหนดรายละเอียดการ
ตรวจสอบภายในแต่ละช้ินของแม่พิมพ์ซ่ึงมีวิธีการตรวจสอบท่ีแตกต่างกันไป ยกตวัอย่างเช่น การ
ตรวจสอบสภาพของคมตดั Lower Cutter  พนกังานตอ้งดูสภาพคมตดัมีรอยบ่ินแตก สึกหรอ หรือคมตดัมี
ผิวเป็นรอยสาก หรือไม่ หากสภาพแม่พิมพไ์ม่เป็นไปตามท่ีก าหนดตอ้งแกไ้ขดว้ยการขดัผิว การเจียร์แต่ง
ขอบคมตดัใหม่หรือเปลี่ยนช้ินส่วนใหม่เป็นตน้  
ภาพท่ี 5 แสดงใบรายงานการตรวจสอบแม่พิมพป๊ั์ม 
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วธีิการใชใ้บรายงานการตรวจสอบแม่พิมพป๊ั์ม 
 1) พนกังานเลือกใบรายงานการตรวจสอบแม่พิมพป๊ั์มใหต้รงกบัขั้นตอนเดียวกนักบัแม่พิมพ์
ท่ีจะตรวจเช็ค เช่น แม่พิมพป๊ั์มท่ีจะตรวจเช็คเป็นหมายเลข 4 – 1 ตอ้งใช ้ใบรายงานการตรวจสอบแม่พิมพ์
ป๊ัมหมายเลข 4 – 1 เช่นเดียวกนั 
  2) ตรวจเช็คแม่พิมพต์ามล าดบัหมายเลขท่ีก าหนดในใบรายงานการตรวจสอบแม่พิมพป๊ั์ม 
 3) ท าเคร่ืองหมายถูกในช่องท่ีมีการผิดปกติของช้ินส่วนแม่พิมพต์ามอาการท่ีระบุ หากไม่พบ
ส่ิงผิดปกติใหล้ะเวน้ไว ้
 4) การตดัสินช้ินส่วนแม่พิมพ์ OK , NG โดยดูค่าควบคุมท่ีก าหนดในใบรายงานการ
ตรวจสอบ 
  5) ใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบช้ินส่วนแม่พิมพต์ามช่ือท่ีก าหนด 
  6) บนัทึกผล O หมายถึง ใชไ้ด,้ X หมายถึง ใชไ้ม่ได,้   หมายถึง ซ่อมเสร็จแลว้ ในช้ินส่วน
แม่พิมพท่ี์ส าคญั ก าหนดใหบ้นัทึกเป็นตวัเลขท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดั 
  7) รายงานผลการซ่อมบ ารุงโดยท าเคร่ืองหมายถูกลงในช่องเน้ือหาการซ่อมท่ีไดป้ฏิบติัจริง 
  8) บนัทึกผล O หมายถึง ใชไ้ด,้ X หมายถึง ใชไ้ม่ได,้   หมายถึง ซ่อมเสร็จแลว้ ลงในช่อง 
บนัทึกผล 
 

สรุปผลการวิจัย 
 หลงัจากท่ีไดท้ าการปรับปรุงขั้นตอนท่ีเกิดปัญหาแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการเปรียบเทียบระหวา่งผล
ก่อนการปรับปรุงในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และ หลงัการปรับปรุงในเดือนธนัวาคม 2556 
ถึงเดือนมกราคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี  
 1. ดา้นเวลา Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A ลดลง 247 นาที 
 2. ดา้นความถี่ในการเกิด Breakdown Maintenance ในแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนต์รุ่น A ลดลง 
3 คร้ัง 
 3. ดา้นอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A เพ่ิมข้ึน 0.36% 
 4. ดา้นรายละเอียดอาการขดัขอ้งของแม่พิมพป๊ั์มดุมลอ้รถยนตรุ่์น A เกิดการขดัขอ้งรูระบาย
น ้ามีครีบคม ช้ินงานเป็นรอย และรูโบลทมี์ครีบคม 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวจิยั 

ดชันีวดัผล 
ก่อนการปรับปรุง 
ต.ค.ถึง พ.ย. 2556 

หลงัการปรับปรุง 
ธ.ค. 2556 ถึง ม.ค. 

2557 
สรุปผล 

Breakdown (นาที) 317 70 ลดลง 247 นาที 

จ านวนความถี ่(คร้ัง) 6 3 ลดลง 50% 

อตัราความพร้อมใชง้าน 99.47 99.83 เพ่ิมข้ึน 0.36% 

อาการขดัขอ้ง 4 Item 3 Item ลดลง 1 Item 

 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัผลการวจิยัของนกัวจิยัท่านอื่น ๆ พบวา่ ดา้นจ านวน
ความถี่ในการขดัขอ้ง หลงัจากท่ีไดด้  าเนินกิจกรรมระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัในโรงงานกรณีศึกษา
ในเดือนธนัวาคม 2556 และเดือนมกราคม 2557 จ านวนคร้ังในการเกิดความขดัขอ้งของแม่พิมพ์เกิดข้ึน 3 
คร้ัง ลดลงจากเดิม 3 คร้ังคิดเป็น 50% เวลาสูญเสียจากการขดัขอ้งของแม่พิมพเ์กิดข้ึนรวม 70 นาที ลดลง
จากเดิม 247 นาที คิดเป็น 77.92% ค่าเฉลี่ยอตัราความพร้อมใชง้านของแม่พิมพป๊ั์มเท่ากบั 99.83% เพ่ิมข้ึน
จากเดิม 0.36% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กาญจนา จิตรจุน (2550) ท่ีพบว่าสามารถท าให้จ  านวน
ความถี่ในการเกิดความเสียหายลดลงเฉลี่ยเท่ากบั 46.44 % และจ านวนชัว่โมงท่ีเกิดความเสียหายลดลง
เฉลี่ยเท่ากับ 67.47% และนอกจากน้ียงัมี อตัราความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเท่ากับ 
82.73% และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชยัวฒัน์ มิสดีย ์(2553) ท่ีพบวา่ ความถี่การซ่อมบ ารุงแกไ้ขลดลง
จากเดิม 14 คร้ัง เหลือ 11 คร้ัง โดยมีผลท าใหค่้าเฉลี่ยการเดินเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ิมข้ึนจากเดิม 28.34% เพ่ิม
เป็น 65.26% และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเช่ียวชาญ พนัธ์กุ่ม (2555) ท่ีพบว่า สามารถเพ่ิมอตัราความ
พร้อมการใชง้านของเคร่ืองจกัรข้ึนเฉลี่ย 20.38% และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐธีร์ วิจิตร์กีรติกุล 
(2553) ท่ีพบว่า สามารถลดจ านวนเหตุขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรลดลงจาก 21 คร้ัง เหลือ 18 คร้ังต่อเคร่ือง 
หรือลดลงประมาณ 14.28% ของจ านวนคร้ังการขดัขอ้ง  
 การศึกษาวจิยัของ ปราจิน ศรีเมือง (2555) ท่ีพบวา่ เคร่ืองจกัรมีอตัราความพร้อมการใช้งาน
สูงข้ึน และ เวลาเฉลี่ยระหว่างการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนจาก 3,243 ชัว่โมง เป็น 3,692 ชัว่โมง 
เพ่ิมข้ึน 13.8% ค่าอตัราความพร้อมการใช้งาน เพ่ิมข้ึนจาก 99.14% เป็น 99.23% และสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ ภานุพงศ์ ประจงการ (2552) พบวา่ สามารถลดปัญหาการหยุดชะงกัการท างานของระบบ
ควบคุมกระบวนการเคร่ืองจกัรไดซ่ึ้งก่อนการปรับปรุงเวลาท่ีขดัขอ้งของระบบควบคุมกระบวนการ
เคร่ืองจกัรมีค่าเท่ากับ 42,475 นาที และหลังการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 27,859 นาที ซ่ึงส่งผลให้ค่า
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ประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนก่อนการปรับปรุง ซ่ึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัร
ก่อนการปรับปรุงมีค่าเท่ากบั 61.86% และหลงัการปรับปรุงมีค่าเท่ากบั 72.98 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้จิยัเสนอใหมี้การฝึกอบรมยกระดบัฝีมือใหก้บัพนกังานซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ทุกท่านให้มี
ความช านาญในการตรวจเช็คช้ินส่วนแม่พิมพด์ว้ยเคร่ืองมือวดัชนิดต่างๆ 
       2. ในการปฏิบติังานจริงการตรวจเช็คช้ินส่วนแม่พิมพป๊ั์มดว้ยเคร่ืองมือวดั จะใช้เวลาในการ
ท างานมาก ท าใหก้ารตรวจเช็คล่าช้าจึงไดแ้ก้ไขให้ตรวจเช็คขนาดแม่พิมพ์ป๊ัมตามยอดการผลิตเม่ือผลิต
ครบตามจ านวน 100,000 – 150,000 ช้ินเพ่ือลดเวลาการตรวจเช็คแม่พิมพป๊ั์มลง 
       3. หลงัจากท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ป๊ัมรุ่น A แล้ว ภาพรวมค่าเฉลี่ย
เปอร์เซนตก์ารหยุดไลน์ในภาพรวมของเดือนเมษายนถึงเดือนธนัวาคม 2556 ยงัสูงกว่าเป้าหมายท่ีบริษทั
ไดก้ าหนด ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะให้การท าวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการปรับปรุงปัญหาในรุ่นท่ีมีปัญหา 
Breakdown Maintenance ในล าดบัท่ีรองลงมา  
       4. จากผลการปฏิบติังานในเดือนเมษายนถึงเดือนธนัวาคม 2556 ท่ีผ่านมาพบว่า แม่พิมพ์ป๊ัม
รุ่น B มีปัญหาในการหยุดไลน์เป็นล าดบัท่ีสองรอง เกิด  Breakdown Maintenance   219 นาที คิดเป็น 
22.30% จากเวลา Breakdown Maintenance ทั้งหมด จึงควรน ามาเป็นตวัอย่างกรณีศึกษาหรือท าการ
ปรับปรุงปัญหา เพ่ือท าใหต้วัช้ีวดัประสิทธิภาพของแผนกซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ หวัขอ้ปัญหาการหยุดไลน์
จากสาเหตุแม่พิมพป๊ั์มขดัขอ้ง ลดลงไดต้ามเป้าหมายต่อไป 
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 การจดัการส่ิงแวดล้อม : บริษัทเอช แอนด์ เอช ศิลป์อสิระจาํกดั 

 

Environmental Management : H AND H FREEDOM ART Co.,Ltd     

 

น.ส.สายฝน  ถนอมศรี,รองศาสตราจารย ์ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ 

             สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

โรงงานอุตสาหกรรมมกัทาํให้เกดิปัญหามลพิษอยา่งมากมายทั้งยงัทาํให้ทรัพยากรเส่ือมโทรมลง 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมจึงถูกกาํหนดข้ึนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม                   

บริษทั เอช แอนด ์เอชศิลป์อิสระ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกจิการเก ีย่วกบัการป๊ัมลวดลายบนแผ่นหนังและ

พิมพส์กรีนสัญญาลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าติดอุปกรณ์กฬีา  กจิกรรมของบริษัทท่ีผ่านมาทาํให้เกดิปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มเช่น กลิ่นเหม็น และนํ้าเสีย ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงทาง

บริษทัฯจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยใชม้าตรฐาน ISO 14001 เป็นแนวทางผล

การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มพบวา่ปัญหานํ้าเสียจากกระบวนการผลิตในแผนกผสมสี แผนกพิมพ์

สกรีน แผนกบล็อกแม่แบบ ซ่ึงมีนยัสาํคญัสูงสุด  

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํโครงการส่ิงแวดลอ้ม “ นํ้าใสไร้สี ” ข้ึนโดยตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีจะ

ทาํให้คุณภาพนํ้ากอ่นปล่อย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดภายใน 1 ปี ซ่ึงผลการดาํเนินการใน

โครงการส่ิงแวดลอ้มน้ีสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การทบทวนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า

การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีระบบและสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ต่างๆไดรั้บการดูแลต่อไป 

  

คําสําคัญ : ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม, ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม, ไอเอสโอ 14001 
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Abstract 
 

Industries always cause environmental problems and natural resources 
depletion. H and H Co., Ltd. is a silk screen production and leather stamping company 
that actually discharge wastewater and produce unpleasant odor from their activities. The 
company had aware of the human and environmental health effect, therefore, the 
environmental management system with ISO 14001guideline was proposed and set up. 
The evaluation of the environmental aspects from the following departments, i.e. Mixing 
colors, Leather stamping, Silk screen, Silk screen master department showed that the 
quality of their wastewater were the highest significant environmental aspect. As a result, 
the environmental program was planed to treat wastewater before discharge to the nearby 
river. The environmental program was success due to the quality of treated water was 
complied with the law and regulation.  The administration of the company had evaluated 
the achievement of this developing environmental management system and would 
continue to solve the other environmental aspects.  

 
Key  word (s): environmental management system, environmental aspect,  ISO 14001                    

 

บทนํา 

การประกอบกจิการทางธุรกจิโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทาํให้เกดิปัญหามลพิษอย่าง

มากมายทั้งยงัทาํให้ทรัพยากรเส่ือมโทรมลง ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานของ ISO 14001            

เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกนัปัญหามลพิษหรือลดผลกระทบจากปัญหามลพิษท่ีเกดิข้ึนจากกจิกรรมต่าง ๆ

ของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยงัช่วยประหยดัทรัพยากรและพลงังานไดด้ว้ย   

 บริษทัเอช แอนด ์เอช ศิลป์อิสร จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกจิการเก ีย่วกบัการป๊ัมลวดลายบน

แผ่นหนงัและพิมพส์กรีนสัญญาลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้ติดอุปกรณ์กฬีา กจิกรรมของบริษัทท่ีผ่านมาทาํให้

เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อมเช่น  กลิ่นเหม็น  และนํ้าเสีย  ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ใกลเ้คียง ทางบริษทัเห็นวา่การดาํเนินการของบริษทัอาจทาํให้เกดิภาพพจนท่ี์ไม่ดีและเป็นการไม่รับผิดชอบ        

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มข้ึนเพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ท่ีเกดิจากการดาํเนินการของบริษทั โดยผูบ้ริหารไดว้างนโยบายส่ิงแวดลอ้มของบริษทัไวด้งัน้ี 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะควบคุม คุม้ครอง ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษท่ีอาจเกดิข้ึนจากขั้นตอนการผลิต

ของบริษทัโดยมีการวางเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์จะจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
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  -บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย

ขององคก์รและชุมชน 

-บริษทัฯจะมุ่งเนน้การปลูกจิตสาํนึกให้พนักงานรู้จักคุณค่าและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง

ประหยดั รวมทั้งมีการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีให้กบัพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มี              

การฝึกอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลเก ีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ีบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและยนิดีท่ีจะเผยแพร่ผล

การดาํเนินงานเก ีย่วกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณะชนและชุมชนใกลเ้คียงโดยไม่บิดบงั 

เน่ืองจากบริษทั เอช แอนด ์เอช ศิลป์อิสร จาํกดั มีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม

อยา่งจริงจงัถึงแมจ้ะไม่ไดต้อ้งการขอการรับรองตามมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ดว้ยเหตุน้ี

บริษทัฯจึงให้ความร่วมมือกบันกัศึกษาเพื่อจดัทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและใชบ้ริษทัฯเป็นกรณีศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ 

                        เพื่อทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบโดยใชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 เป็นแนวทาง และใช ้บริษทัเอช แอนด ์เอช ศิลป์อิสระจาํกดั เป็นกรณีศึกษา 

 

วธีิดําเนินการศึกษา 

             การทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นแนวทางของบริษทั

เอช แอนด ์เอช ศิลป์อิสระ จาํกดั ไดก้าํหนดขั้นตอนการทาํงานไวด้งัน้ี 

1.รวบรวมขอ้มูลเก ีย่วกบับริษทั ไดแ้ก ่ท่ีตั้ง กระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีใช ้ชนิดและปริมาณของ

มลพิษท่ีอาจเกดิจากกจิกรรมของบริษทั เช่น ปริมาณขยะ คุณภาพนํ้าท้ิง เป็นตน้ รวมทั้งการใชท้รัพยากร  เช่น 

ปริมาณนํ้าใช ้ปริมาณไฟฟ้า เป็นตน้ 

2. การทบทวนลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Review) 

3. พิจารณาลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตต่างๆ 

4. ระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญั 

5. ตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพื่อทาํโครงการส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยลดผลกระทบจากลักษณะ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญั 
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6. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการส่ิงแวดลอ้ม 

7. ทบทวนผลการดาํเนินงานและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

 

ผลการศึกษา 

1.ขอ้มูลเก ีย่วกบับริษทั  

 บริษัทเอช  แอนด์  เอช  ศิลป์อิสระจาํกดั ตั้ งอยู่ท่ี   88 /321  หมู่ 4  ต .กระทุ่มล้ม  อ .สามพราน               

จ.นครปฐม  ปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด  75 คนเป็นพนกังานหญิง   49  คน  และ  พนักงานชาย   26  คน  บริษัทมี

ขั้นตอนการผลิตโดยแบ่งเป็นฝ่ายและแผนกตามประเภทของงาน  สําหรับกรณีศึกษาน้ีเป็นการทาํระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มให้กบัการทาํงานใน  4 แผนก คือ แผนกผสมสี แผนกพิมพส์กรีน แผนกบล็อกแม่แบบ  และ

การทาํความสะอาดบล็อก และแผนกป๊ัมลวดลายบนแผ่นหนงั  ทั้ งน้ีการทาํระบบจะไม่รวมแผนกซ่อมบาํรุง

และสาํนกังานเน่ืองจากทั้งสองส่วนน้ียงัอยูร่ะหวา่งการเคลื่อนยา้ยสถานท่ีทาํงาน 

2. การระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

การระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มทาํโดยการทาํสมดุลมวลของแต่ล่ะแผนกและไดผ้ลดงัน้ี 
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2.1 แผนกผสมสี  มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

  

 
          

 

 

สรุปลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากสมดุลมวลในแผนกผสมสีไดแ้ก ่ไอระเหยจากนํ้ามันผสมสี 

ขยะเศษผา้ปนเป้ือน นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดปนเป้ือนเคมี         

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการผสม
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         2.2 แผนกพิมพส์กรีน มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

 

 

 

 

สรุปลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากสมดุลมวลในแผนกพิมพ์สกรีนได้แก ่ไอระเหยจากนํ้ามัน

ผสมสี ขยะเศษผา้ปนเป้ือนสี  นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดปนเป้ือนเคมี      

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการพิมพส์กรีน 
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2.3 แผนกบล็อกแม่แบบ มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

      

 

 

 

 สรุปลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากสมดุลมวลในแผนกบล็อกแม่แบบได้แก ่ไอร้อนจากไดร์ 

ขยะเศษผา้ปนเป้ือน นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดบล็อกปนเป้ือนกาว 1771และนํ้ามนั012     

    

             

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการผสมสี
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         2.4 แผนกป๊ัมลวดลายบนแผ่นหนงั    มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี    

 

        

 

สรุปลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมจากสมดุลมวลในแผนกบล็อกแม่แบบได้แก่  ไอร้อนจาก               

เคร่ืองป๊ัม ขยะเศษ นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดบล็อกปนเป้ือน  

รูปท่ี 4 ขั้นตอนการป๊ัมลวดลายบนแผ่นหนงั 

เศษกระดาษ 
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3. การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานของ ISO 14001 ได้กาํหนดให้มีการประเมิน

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มไว ้7 ดา้นไดแ้ก ่ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้เกดิมลพิษทางนํ้า อากาศ การปนเป้ือนลงสู่

ดิน               การจดัการขยะและของเสียอนัตราย การเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น ทัศนะอุจาด 

นอกจากนั้นยงัตอ้งประเมินผลกระทบจากการใชท้รัพยากรและพลงังานท่ีส้ินเปลือง   

จากการทําสมดุลมวลของแต่ละแผนกในบริษัทฯข้างต้น นําไปกาํหนดลักษณะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มตามขอ้กาํหนดของ ISO 14001 ทั้ง 7 ประเด็นดงัน้ี 

ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้เกดิมลพิษทางนํ้า ไดแ้ก ่นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดบล็อกปนเป้ือนกาว 

นํ้าท้ิงปนเป้ือนสารเคมีจากการทาํความสะอาดพื้น เป็นตน้  

ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้เกดิมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก ่ไอระเหยจากนํ้ามนัผสมสี เป็นตน้ 

ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้เกดิการปนเป้ือนลงสู่ดิน ได้แก ่นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาดเทลงดิน       

เป็นตน้ 

ลกัษณะปัญหาท่ีเป็นขยะและของเสียอนัตราย ได้แก ่ขยะเศษผ้าปนเป้ือนสี กระป๋องสีใช้แล้ว 

เป็นตน้ 

 ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้เกดิการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก ่กลิ่นสี กลิ่นนํ้ามนั เป็นตน้ 

 ลักษณะปัญหาท่ีทาํให้ทรัพยากรร่อยหรอ ได้แก ่ปริมาณการใช้กระดาษ ปริมาณการใช้นํ้า                 

เป็นตน้ 

ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้พลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก ่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

 เมื่อรวบรวมลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมของแผนกต่างๆแล้วจึงพิจารณาว่าลักษณะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มใดท่ีมีนยัสาํคญัโดยการคาํนวณความเส่ียง (ปราโมทย,์2551) 

4.การตั้งเกณฑ ์

 ในการพิจารณาวา่ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มใดท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงทาํโดยการคาํนวณความเส่ียงนั้น

ตอ้งมีการตั้งเกณฑเ์พื่อคาํนวณความเส่ียง  สาํหรับตั้งเกณฑป์ระเมนิลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริษัทเอช 

แอนด ์เอช ศิลป์อิสระจาํกดั แบ่งเป็น  2 กลุ่มคือ 

 กลุ่มท่ี  1 สาํหรับพิจารณาลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษ ไดแ้ก ่ลกัษณะปัญหาท่ีทาํให้

เกดิมลพิษทางนํ้า อากาศ การปนเป้ือนลงสู่ดิน การจดัการขยะ และการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพ 
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 กลุ่มท่ี  2 สาํหรับพิจารณาลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นการใชท้รัพยากรและพลังงาน ได้แก ่

ปริมาณการใชก้ระดาษ ปริมาณการใชน้ํ้า ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

4.1 การตั้งเกณฑส์าํหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษ แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ ์คือ 

เกณฑท่ี์พิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกดิมลพิษจากกจิกรรมหรือความถี่ท่ีเกดิมลพิษ ( A) 

เกณฑท่ี์พิจารณาจากความยากง่ายในการตรวจวดัมลพิษ (B) 

เกณฑท่ี์พิจารณาจากความเป็นพิษของมลพิษ (C) 

4.1.1  การตั้งเกณฑส์าํหรับโอกาสท่ีจะเกดิมลพิษ 

คะแนน =10  คือ เมื่อความถี่ท่ีมลพิษเกดิข้ึนมีตลอดเวลาของการทาํงานใน1วนั  ได้แก ่กลิ่นของ

สารเคมี  

คะแนน = 9  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึน  3 คร้ังต่อวนัไดแ้ก ่การท้ิงนํ้าปนเป้ือนในแผนก

บล็อก 

 คะแนน = 8  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิมลพิษท่ีเกดิข้ึน  2-3 คร้ังต่อวนัได้แกไ่อระเหยจาก

สารเคมี 

คะแนน =  7  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสเกดิมลพิษ  1 คร้ังต่อวนั ไดแ้ก ่การท้ิงขยะจากแผนกต่างๆ 

 คะแนน =  6 คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึน 2 วนั - สัปดาห์ ต่อ คร้ังได้แก ่ การนาํขยะออก

นอกโรงงาน 

คะแนน =  5  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึนในหน่ึงสัปดาห์ ถึง  1 เดือนต่อคร้ังได้แกน่ํ้ามัน

หกขณะขนยา้ย 

 คะแนน = 4  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึน  1 เดือนถึง  3 เดือนต่อคร้ังไดแ้ก ่นํ้าลน้ถงั 

คะแนน  = 3  คือ เมื่อความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึน 3  ถึง  5 เดือนต่อคร้ัง 

 คะแนน  = 2  คือ เมื่อ ความถี่ของโอกาสท่ีเกดิข้ึนมากกวา่  5 เดือนต่อคร้ัง 

 คะแนน  = 1  คือ เมื่อโอกาสท่ีเกดินอ้ยท่ีสุด 

4.1.2 การตั้งเกณฑส์าํหรับความยากง่ายในการตรวจวดัมลพิษ 

คะแนน = 5 คือ เมื่อมีความยากในการตรวจพบปัญหามลพิษมากท่ีสุดเน่ืองจากไม่มีการตรวจวดั

เลย เช่นการตรวจวดั คุณภาพนํ้าท้ิงจากการผลิต 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3114 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



11 
 

คะแนน = 4 คือ เมื่อมีการตรวจวดัมลพิษแต่ตอ้งอาศยั บุคคลภายนอก  เช่น การตรวจวดัคุณภาพ

อากาศ 

คะแนน = 3 คือ เมื่อมีการตรวจวดัโดยบุคลากรภายในเอง เช่น การบันทึกปริมาณการท้ิงขยะ

ปนเป้ือน  

คะแนน = 2 คือ เมื่อสามารถตรวจวดัโดยใช้ประสาทสัมผัส  เช่น การได้กลิ่น  หรือ การได้ยิน         

เสียงดงั  

 คะแนน = 1 คือ เมื่อมีตรวจวดัและมีการควบคุมให้ตรวจวดัเป็นประจาํ  

4.1.3 การตั้งเกณฑส์าํหรับความเป็นพิษของมลพิษ 

ความเป็นพิษของมลพิษท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตรวบรวมจากข้อมูลใน material safety 

data sheet หรือ MSDS ของวตัถุดิบท่ีใช ้โดย 

คะแนน = 10 คือ เมื่อความเป็นพิษของสารกอ่ให้เกดิโรคมะเร็ง 

คะแนน =  9 คือ เมื่อความเป็นพิษของสารส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ ์

คะแนน =  8  คือ เมื่อผลกระทบต่อระบบประสาท 

คะแนน =  7 คือ เมื่อส่งผลกระทบต่อตา 

คะแนน =  6  คือ เมื่อผลกระทบกบัตบัและไต 

คะแนน =  5  คือ เมื่อส่งผลกระทบกบัทางเดินหายใจและทาํให้คลื่นไส้อาเจียน 

คะแนน =  4  คือ เมื่อส่งผลกระแค่ทาํให้ระคายเคือง 

คะแนน =  3  คือ เมื่อไม่อนัตรายแต่กอ่ให้เกดิความรําคาญ 

คะแนน =  2  คือ เมื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เมื่อตั้งเกณฑแ์ลว้จึงประเมินความเส่ียงของลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในแต่ละกระบวนการโดย

ใชข้อ้มูลของแต่ละมลพิษ หรือแต่ละสารมากาํหนดคะแนนตามเกณฑ ์และคาํนวณโดยใชสู้ตร  

   ความเส่ียง = A*B*C 

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคะแนนความเส่ียงสูงจากการคาํนวณจะถูกนาํมาเรียงลาํดบัเพื่อบง

ช้ีความสาํคญัโดย 

คะแนน <   100     =  ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัตํ่ามาก 

คะแนน   101-200    = ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัตํ่า 
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คะแนน   201-300   = ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัปานกลาง 

คะแนน   301-400     = ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัสูง 

คะแนน >   401    = ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัสูงมาก 

เมื่อระบุนัยสําคัญของลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นเรียบร้อยแล้ว ทาํการพิจารณาต่อไปว่า

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นขดัต่อกฎหมาย และมีเร่ืองร้องเรียนหรือไม่  ถ้ามีระดับนัยสําคัญจะเพิ่มสูงข้ึน             

1 ระดบั  

4.2 การตั้ งเกณฑ์สําหรับลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงาน                  

โดยทรัพยากรท่ีมีการใชใ้นบริษทัไดแ้ก ่นํ้า นํ้ามนั กา๊ซหุงตม้ และกระดาษ ส่วนพลงังาน ไดแ้ก ่การใชไ้ฟฟ้า  

การตั้งเกณฑจ์ากปริมาณการใช ้(กาํหนดเป็น A)   

คะแนน  = 5 เมื่อทรัพยากรมีการใชม้ากท่ีสุดคือตลอดเวลา คือ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

คะแนน  = 4 เมื่อทรัพยากรมีการใชม้ากแต่ไม่ตลอดเวลา  เช่น การใชน้ํ้า 

คะแนน  = 3 เมื่อทรัพยากรมีการใชป้านกลาง เช่น นํ้ามนัผสม 

คะแนน  = 2 เมื่อ ทรัพยากรท่ีมีการใชน้อ้ย เช่น การใชก้ระดาษ 

คะแนน  = 1 เมื่อทรัพยากรท่ีมีการใชน้อ้ยมาก  

การตั้งเกณฑจ์ากการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก ่

คะแนน  = 5 เมื่อการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นเวลามากกวา่  10 ปี  

คะแนน  = 4 เมื่อการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นเวลา 1- 10 ปี  

คะแนน  = 3 เมื่อการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นเวลา  1 เดือน - 1 ปี  

 คะแนน  = 2 เมื่อการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นเวลานอ้ยกวา่  1 เดือน  

คะแนน  = 1 เมื่อการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ไดต้ลอดเวลา  

เมื่อตั้งเกณฑแ์ลว้จึงประเมินความเส่ียงของลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมในแต่ละกระบวนการ             

โดยใชข้อ้มูลของการใชท้รัพยากรแต่ละชนิดมากาํหนดคะแนนตามเกณฑ ์และคาํนวณโดยใชสู้ตร  

ความเส่ียง = A*B 

                         จากนั้นจึงนาํคะแนนท่ีคาํนวณไดม้าเรียงลาํดบัเพื่อทาํโครงการส่ิงแวดลอ้มท่ีจะประหยดัการใช้

ทรัพยากรต่อไป สาํหรับการประเมินความเส่ียงของการใชพ้ลงังานและทรัพยากรทาํในภาพรวมของทั้งบริษทั

โดยฝ่ายบริหาร                      
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5. การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดส้อมท่ีมีนยัสาํคญั 

ผลจากการคาํนวณความเส่ียงโดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนด สรุปลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญั

สูงสุด 5 ลาํดบัแรก ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และผลการคาํนวณแสดงให้เห็นว่าลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมี

นยัสาํคญัสูงมากคลา้ยกนัทุกแผนก คือ นํ้าเสียท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน ดงันั้นปัญหาจากนํ้าเสียท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน 

ควรถูกนาํไปจดัการลดผลกระทบโดยการทาํโครงการส่ิงแวดลอ้มกอ่น ส่วนลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น

ปัญหารองลงมาไดแ้ก ่เร่ืองของกลิ่นสีจากขั้นตอนการทาํงาน กจ็ะมีการตั้งวตัถุประสงค์  เป้าหมายและจัดทาํ

โครงการส่ิงแวดลอ้มในปีถดัไปหรือเมื่อโครงการแรกสาํเร็จตามเป้าหมาย สาํหรับการทาํโครงการส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยนั้นมีการดาํเนินการอยู่แล้ว  คือการประหยดัไฟฟ้า                  

แต่โครงการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก ีย่วกบัการประหยดัทรัพยากรและพลงังานจะเร่ิมทาํเป็นโครงการส่ิงแวดลอ้มในปี

ต่อไป (พิพฒัน,์2554) 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีนัยสําคัญสูงมาก จาก 4 แผนก  

 

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แผนก คะแนน ระดบันยัสาํคญัสุดทา้ย 

นา้ท้ิงจากการลา้งบล็อก บล็อกแม่แบบ 280 สูงมาก 

นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาด ผสมสี 280 สูงมาก 

นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาด พิมพส์กรีน 280 สูงมาก 

นํ้าท้ิงจากการทาํความสะอาด ป๊ัมลวดลายบนแผ่นหนงั 180 สูง 

                       

                        6.โครงการส่ิงแวดลอ้ม โครงการ “นํ้าใสไร้สี” 

  กอ่นมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มนํ้าเสียจากกจิกรรมของบริษทัไม่มีการบาํบดักอ่นปล่อย นํ้าเสียจาก

แผนกบล็อกแม่แบบซ่ึงมีพื้นท่ีการทาํงานอยู ่ชั้น  3 ของอาคารจะถูกท้ิงลงท่อระบายนํ้าและปล่อยออกลงสู่แม่

นํ้าท่าจีน ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงกอ่นการจัดการพบว่า ค่า  pH เท่ากบั   8.1  ค่า Total Suspended 

Solids เท่ากบั   176  mg/L Total Dissolved Solids เท่ากบั   363  mg/L  BOD5  =  275  mg/L และ 

COD 460 mg/L                  ซ่ึงคุณภาพนํ้าไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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   เมื่อมีการทาํระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  ผลการประเมินความเส่ียงของมลพิษท่ีเกดิจาก

กจิกรรมต่าง ๆ  พบว่านํ้าเสียจากแผนกบล็อกแม่แบบมีค่าเกนิมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดจึงได้มีการทาํ

โครงการ“ นํ้าใสไร้สี ” (ตารางท่ี 2) เพื่อของบประมาณจากบริษทัสาํหรับการกอ่สร้างระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ตารางที่ 2 โครงการ“ น้ําใสไร้สี ”  

 

ขั้นตอน ผูร้ับผิดชอบ ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.พ. 

1.ตรวจวดัคุณภาพนํ้า สายฝน        

2.คดัเลือกผูร้ับเหมา สายฝน        

3.ออกแบบระบบ บจก.ภาคีวศิวกร        

4.กอ่สร้างระบบ สายฝน        

5.ตรวจวดัคุณภาพนํ้า

หลงัมีระบบ 

สายฝน        

6.ประเมินผล สายฝน        

7. ปรับปรุงระบบ บจก.ภาคีวศิวกร        

8.ประเมินผล สายฝน        

9.ปิดโครงการ ฝ่ายบริหาร        

 

6.1 การดาํเนินการในโครงการ“ นํ้าใสไร้สี ” 

  โครงการ“นํ้าใสไร้สี” มีวตัถุประสงคท่ี์จะควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตของบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป้าหมายคือต้องดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลา 1ปี ผลการดาํเนินการตาม

โครงการส่ิงแวดลอ้มพบวา่ ระยะเวลาตั้งแต่การขออนุมติังบประมาณจากบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน  200,000 บาท 

การกอ่สร้างระบบบาํบดันํ้าเสีย การอบรมการดูแลระบบบาํบัด รวมทั้ งการควบคุมให้คุณภาพนํ้าเสียอยู่ใน

มาตรฐานท่ีกาํหนด ใชเ้วลาประมาณ 1 ปีตามแผน สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียมีขั้นตอนการบาํบดั 2 ขั้นตอนคือ 

  ขั้ นตอนท่ี  1  กา รบํา บัดนํ้ า ท้ิ งทา งเคมี  (Chemical Treatment) ระบบบําบัดนํ้ า เสี ย

ประกอบด้วยถังรับนํ้าเสีย  ขนาด 1.00   ลบ .ม  การเดินระบบแบ่ง  เป็น   3  ขั้นตอน ดังน้ี  กวนเร็ว (Rapid 
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mixing) มีการเติมสารเคมีท่ีใชใ้นการสร้างตะกอน (Coagulant) ลงไปผสมในนํ้าเสีย จากนั้นทาํการกวนช้า 

(ความเร็วไม่เกนิ                         0.6 เมตร/วนิาที) เพื่อให้อนุภาคของตะกอนสัมผัสและรวมตัว เมื่อตะกอนมี

ขนาดใหญ่ข้ึนจึงเติมสารเคมีพวก Polyelectrolytes (โพลิเมอร์ ) เป็นตวัช่วยในการตกตะกอนไดดี้ 
  ขั้นตอนท่ี 2  การกาํจดัตะกอน ( Sludge Disposal ) ตะกอนจากการตกตะกอนเคมีในขั้นตอน

ท่ี 1 ถูกแยกออก โดยผ่านนํ้าไปยงัถงัตกตะกอนเคมี ( Sedimentation tank ) นํ้าใสท่ีอยู่ส่วนบนของถังจะ

เป็นนํ้าท้ิงท่ีออกจากระบบส่วนตะกอนท่ีตกอยูก่น้ถังจะตกตะกอนและถูกตักไปท้ิงโดยให้บริษัทกาํจัดกาก

ตะกอนเป็นผูดู้แล 
  สาํหรับนํ้าท่ีออกจากระบบจะถูกนาํไปวเิคราะห์คุณภาพนํ้า ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพนํ้า

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึงมีการทาํรายงานส่งให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อทบทวนต่อไป 

 

  6.การทบทวนโดยผูบ้ริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษัท เอช  แอนด์  เอช  ศิลป์อิสระ  จาํกดั ได้ทาํการประเมินผลของโครงการ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั พบวา่การทาํระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามแนวทางของ ISO 14001 ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริษทัไดแ้ละเห็นควรให้ดาํเนินจดัทาํโครงการท่ีมี

นยัสาํคญัรองลงไปอีก นอกจากนั้นทางบริษทัฯยงัเห็นวา่กรณีศึกษาน้ีทาํให้การจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษัท

สามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีระบบ ติดตามและทบทวนได้ ฝ่ายบริหารเห็นว่าโครงการการทาํระบบการ

จดัการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องผูท้าํถึงแมจ้ะไม่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 กต็าม 

 

บรรณานุกรม 

ปราโมทย ์เตชะสุพฒัน.์(2551) สร้างสมดุลระหวา่งกาํไร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม. ISO 26000      

               มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม.[ONLINE].แหล่งท่ีมา       

               http://www.technologymedia.co.th/article/articleview.asp?id=299.20 กุมภาพนัธ ์   

               2555 

พิพฒัน ์ยอดพฤติการ  )2554.( เลือกตวัช้ีวดัดี มีชยัไปกวา่คร่ึง.หนา้ต่าง CSR.[ONLINE].แหล่งท่ีมา   

                Http://wwwbangkokbiznews.com/home/detail/business/ceo-  
                blogs/pipat/20110120/372835/23 กุมภาพนัธ ์2555 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3119 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.technologymedia.co.th/article/articleview.asp?id=299.20
http://wwwbangkokbiznews.com/home/detail/business/ceo-
http://wwwbangkokbiznews.com/home/detail/business/ceo-blogs/pipat/20110120/372835/


การวเิคราะห์ปัญหาเสียงลมเข้าห้องโดยสารรถยนต์จากการออกแบบช้ินส่วนรถยนต์ 
 

Analysis of the Wind Noise in the Passenger of the Vehicle from the Auto Parts 

Designed 
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บทคดัย่อ 
ส าหรับการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ ในโรงงานผูผ้ลิตรถยนตจ์ะป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดปัญหาซ ้าข้ึน

อีกไดใ้นรถยนตรุ่์นใหม่ โดยจะมีการก าหนดหวัขอ้ปัญหาเก่าจากการร้องเรียนจากลกูคา้มาก าหนดก่อนการ
ผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ ซ่ึงหวัขอ้ปัญหาเก่าจะรวบรวมจากหวัขอ้การร้องเรียนจากลกูคา้ระหวา่ง 0 วนัถึง 90 วนั 
จากขอ้มลูโรงงานกรณีศึกษา  ปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสาร (Wind noise) 
ถึง 47% เม่ือเทียบกบัปัญหารวมทั้งหมด บริเวณท่ีพบมากท่ีสุดเป็นบริเวณประตูหนา้ดา้น (Front Door) มี
สดัส่วนถึง 52% เม่ือเทียบกบับริเวณท่ีพบทั้งหมด และในระดบัความเร็วท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความเร็ว 120 
km/hrs.  ดงันั้นปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสารท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหามากท่ีสุดในโรงงาน
กรณีศึกษาในปีท่ีผา่นมา  โดยงานวิจยัน้ีท าการวิเคราะห์ปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสารรถยนตจ์ะพิจารณาจาก
ช้ินส่วนรถยนต ์โดยท าการทดลอง โดยน าเสนอวิธีการออกแบบการทดลองแบบ Full factorial design แบบ 4 
ปัจจยั และ 3 ระดบั เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งโดยสารใน
ระดบัเสียงท่ีรบกวนในขณะท่ีรถยนตมี์การเคล่ือนท่ีในแต่ละค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตู
และตวัถงัรถยนต ์

 
ค าส าคัญ : เสียงลม, ออกแบบการทดลอง, ระดบัเสียง, หอ้งโดยสารรถยนต ์

 
Abstract 

For the production of new cars in factories, car manufacturers will prevent this 

problem from recurring again in the new vehicle. Will be determined on the old problem 

of customer complaints to determine the pre-production cars. This is a compilation of 

topics on the old problem of customer complaints from 0 days to 90 days from the factory 

case. The main problem that occur most cabin wind noise problem (Wind noise) to 47 % 

compared to the total. The most common is the front door (Front Door) with a share of 

52 % compared to all common areas. The most common speed is the speed 120 km / hrs. 

So the wind noise into the cabin, causing the cost to fix most problems in factories case 
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study in the past year. By this research was to analyze the breath sounds of passenger cars 

from auto parts to consider. The experiment was conducted by offering the experimental 

design full factorial design with four factors and three levels to understand the factors that 

affect the resulting noise levels that occur inside the cabin noise level noise while the car 

is moving. In each of the standard parts on the door and car body. 

 

Keyword (s): Wind noise, design of experiments, volume, passenger cars 

 

บทน า 
ในกระบวนการผลิตแบบการประกอบช้ินส่วนรถยนต ์ สามารถแยกเป็นกระบวนการผลิตต่างๆ 

ไดด้งัน้ี 
1. การเช่ือมโครงสร้างรถยนต ์(White body) 
2. การพ่นสี (Painting)  
3. การประกอบช้ินส่วนต่างๆภายในรถยนต ์(Assembly frame) 
4. การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์(Assembly engine) 
5. การตรวจสอบรถยนตส์ าเร็จรูปก่อนส่งขาย (Vehicle quality)  
6. การส่งมอบรถยนตใ์หม่ (New Delivery Center) 
หลงัจากการส่งมอบรถยนตใ์หม่ ผูผ้ลิตไดมี้การติดตามหวัขอ้การร้องเรียนจากลูกคา้ โดยลกูคา้

สามารถน ารถยนตท่ี์พบปัญหาในระหวา่งการขบัข่ีเขา้มารับการแกไ้ขปัญหาไดท่ี้ศูนยบ์ริการ หลงัจากนั้นจะส่ง
มอบรถยนตท่ี์มีปัญหามาท่ีใหโ้รงงานกรณีศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงและท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จากนั้นส่งมอบรถยนตท่ี์มีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้คืนกลบัไป  

จากขอ้มลูหวัขอ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนของลูกคา้หลงัจากการส่งมอบ จากภาพท่ี 1 
แสดงปริมาณปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนของลูกคา้ในปี 2555 สดัส่วนของปัญหาท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ย 5 
ปัญหาหลกั จะพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสาร (Wind noise) ถึง 47% เม่ือ
เทียบกบัปัญหารวมทั้งหมด ดงันั้นปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสารท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหามาก
ท่ีสุดในโรงงานกรณีศึกษาในปี 2555 
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ภาพที่ 1 ปริมาณปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนของลูกคา้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 บริเวณท่ีเกิดปัญหาเสียงลมในหอ้งโดยสาร 
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ภาพที่ 3 อตัราส่วนความเร็วท่ีเกิดปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสาร 
 

จากภาพท่ี 2 ปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสาร บริเวณท่ีพบมากท่ีสุดเป็นบริเวณประตูหนา้ดา้น 
(Front Door) มีสดัส่วนถึง 52% เม่ือเทียบกบับริเวณท่ีพบทั้งหมดในระดบัความเร็วท่ีพบมากท่ีสุดคือความเร็ว 
120 Km/hrs. 

จากการตรวจสอบของคุณภาพของรถยนตท่ี์เกิดปัญหาเสียงลมเขา้หอ้งโดยสาร จะใชก้ารทดสอบ
การยืนยนัคุณภาพระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนท่ีรถยนตมี์ความเร็วท่ีคงท่ี 120 km/hrs. ทดสอบท่ีสนาม Test Course 
(Concrete Road) และมาตรฐานระดบัเสียงท่ีใชใ้นการยืนยนัคุณภาพมี 2 ช่วงความถ่ี คือ ช่วง Middle 
Frequency ตดัสินท่ียา่นความถ่ี 400-800 Hz. และช่วง High Frequency ตดัสินท่ียา่นความถ่ี 3.15-5 KHz. 

งานวิจยัน้ีท าการทดลองศึกษาและวิเคราะห์ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งโดยสารในระดบัเสียง
ท่ีรบกวนในขณะท่ีรถยนตมี์การเคล่ือนท่ีในแต่ละค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงั
รถยนตเ์พ่ือก าหนดค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตท่ี์เหมาะสมท่ีสุด 

 
เสียงรบกวน 

เสียงรบกวน (Noise) หมายถึง เสียงซ่ึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของคนเพราะท าใหเ้กิดการรบกวนการ
รับรู้เสีย ความดงัเสียงข้ึนอยูก่บัความสูงหรือแอมปลิจูด (Amplitude) ของคล่ืนเสียง ส่วนความทุม้แหลมของ
เสียงข้ึนกบัความถ่ีของเสียง โดยท่ีเสียงรบกวนจะมีความดงัประมาณ 60 เดซิเบลเอ กถื็อวา่เป็นเสียงรบกวน 
 
ต าแหน่งการวิเคราะห์ปัญหาเสียงลม 

การวิเคราะห์ระดบัเสียงท่ีรบกวนในขณะท่ีรถยนตมี์การเคล่ือนท่ีในแต่ละค่ามาตรฐานของ
ช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตเ์พ่ือก าหนดค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตท่ี์เหมาะสม
ท่ีสุด 
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ภาพที่ 4 ต าแหน่งบริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนต ์
 
การวดัระดบัเสียง 

การวดัระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร จะใชเ้คร่ืองมือ WCA EQUIPMENT วดัค่าในรูปแบบ
ความถ่ีของเสียง ความเขม้เสียง และน าค่าท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ช่วงความถ่ีเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งโดยสาร  
(หน่วยเป็นเดซิเบล) 

 

        
 

  
       

 

     
                                                 (1) 

 
โดยท่ี   คือ ระดบัความเขม้เสียง,   คือ ความเขม้เสียงใดๆ ท่ีตอ้งการวดั,    คือ ความเขม้เสียงอา้งอิงท่ีมนุษย์
เร่ิมไดย้ิน       วตัต/์ตารางเมตร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งโดยสารในระดบัเสียงท่ีรบกวน 

ในขณะท่ีรถยนตมี์การเคล่ือนท่ีในแต่ละค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนต ์
2. ก าหนดค่ามาตรฐานของช้ินส่วนรถยนตใ์นแต่ละบริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนต ์

ในระดบัเสียงมาตรฐานท่ีใชใ้นการยืนยนัคุณภาพของโรงงานกรณีศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดหวัขอ้
ห่วงในช่วงแผนพฒันาการตรวจสอบรถยนตรุ่์นใหม่และคน้หาวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนอีก  
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วธิกีารวจิยั 
1.การก าหนดตวัแปรในการเกดิเสียงภายในห้องโดยสาร  

โดยพิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆและส่วนประกอบของรถยนต ์แรงโนม้ถ่วงและแรงพลศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีความเร็วของรถยนตมี์ขนาดท่ีแน่นอน ไดก้ าหนดตวัแปรเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรค่ามาตรฐานของ
ช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตู ตวัถงัรถยนต ์3 ต าแหน่ง และตวัแปรต าแหน่งการปรับตั้งประตู และท่ีระดบั
แต่ละตวัแปร 3 ระดบั ส่วนตวัแปรความเร็วลม จะก าหนดเป็นค่าความเร็วลมในขณะนั้น เพราะงานวิจยัน้ีจะ
ศึกษาความเป็นอิสระของทิศทางการไหลของลมและทุกสภาพถนนในขณะขบัข่ีรถยนตท์ดสอบ 

2. การออกแบบการทดลองเพือ่ก าหนดวธีิการทดสอบ  
หลงัจากก าหนดตวัแปรในการเกิดเสียงภายในหอ้งโดยสารแลว้ ก่อนการวดัระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร
จะตอ้งมีการออกแบบการทดลองเพ่ือก าหนดวิธีการทดสอบแบบครบทุกเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงค่าของทุกตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบมีการปรับเปล่ียนค่าของปัจจยัได ้3 ระดบั โดยจะตอ้ง
พิจารณาเลือกวิธีการออกแบบการทดลองส าหรับตวัแปรท่ีจะน ามาวิเคราะห์การทดสอบแบบ 4 ปัจจยั ดงั
ตารางท่ี 1 
ตารางที่1 การออกแบบการทดลองการวดัระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร แสดงปัจจยัและระดบัต่างๆ ท่ีใชใ้น
การทดลอง 
 

ปัจจยั(Factor) ระดบั(Level) รหัส(Code) 

ต าแหน่งบริเวณประตู (A) 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัต ่า (Low) -1 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบักลาง (Middle) 0 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัสูง (High) 1 

ต าแหน่งบริเวณประตู (B) 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัต ่า (Low) -1 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบักลาง (Middle) 0 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัสูง (High) 1 

ต าแหน่งบริเวณประตู (C) 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัต ่า (Low) -1 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบักลาง (Middle) 0 
ค่าความคลาดเคล่ือนระดบัสูง (High) 1 

ต าแหน่งการปรับตั้งประตู 
ระดบัต ่า (Low) -1 
ระดบักลาง (Middle) 0 
ระดบัสูง (High) 1 
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3. การวดัระดบัเสียงภายในห้องโดยสาร  
 วิธีวดัระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร ดงัน้ี 

1. เลือกช้ินส่วนรถยนตต์ามค่ามาตรฐานท่ีก าหนดประกอบกบัการปรับตั้งประตูในแต่ละระดบั 
2. ติดตั้งเคร่ืองมือ WCA EQUIPMENT ในรถยนตท์ดสอบ และเตรียมโปรแกรม WCA    
    ส าหรับการแสดงค่าของเสียงท่ีวดัไดใ้นหอ้งโดยสารรถยนตท์ดสอบ 
3. ท าการทดสอบการวดัระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร โดยการขบัรถยนตท์ดสอบท่ีสนาม 
    ทดสอบระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมกบัการเปิดโปรแกรม WCA  
4. วดัค่าระดบัเสียงภายในหอ้งโดยสาร จากเคร่ืองมือ WCA EQUIPMENT ในรูปแบบความถ่ี 
    ของเสียง ความเขม้เสียง 
จากนั้นวิเคราะห์แนวโนม้ตวัแปรแต่ละตวัท่ีก าหนด เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึน

ภายในหอ้งโดยสารในระดบัเสียงท่ีรบกวนในขณะท่ีรถยนตมี์การเคล่ือนท่ีในแต่ละค่ามาตรฐานของช้ินส่วน
รถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตแ์ละน าค่าท่ีไดไ้ปก าหนดค่ามาตรฐานท่ีเหมาะของช้ินส่วนรถยนต์
บริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตไ์ดใ้นช่วงแผนพฒันาการตรวจสอบรถยนตรุ่์นใหม่เพ่ือก าหนดวิธีการ
ป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก  
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
จากวิธีท่ีไดน้ าเสนอไดท้ าการทดลองกบัรถยนตต์น้แบบซ่ึงเป็นรถยนตต์น้แบบท่ีผูผ้ลิตไดใ้ชใ้น

การทดสอบยืนยนัคุณภาพเป็นขนาดรถยนตแ์บบนัง่ส่วนบุคคล 5 ท่ีนัง่ และน าอุปกรณ์ไมโครโฟนติดตั้งท่ี
บริเวณต าแหน่งท่ีตอ้งการวดัระดบัเสียงลม คือ ท่ีขอบประตูและตวัถงัรถยนตด์า้นหนา้และดา้นหลงัของ
รถยนต ์ต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัต าแหน่งผูข้บัและผูโ้ดยสาร 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงต าแหน่งการติดอุปกรณ์ไมโครโฟนท่ีรถยนต ์
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ในการวิเคราะห์ผลการทดลองของงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
รูปแบบการทดลองและการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ 

1. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง 
ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มลู ควรจะตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

ถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. การตรวจสอบการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ของส่วนตกคา้ง  

(Residuals) จะพิจารณาการกระจายของส่วนตกคา้ง โดยใชก้ารทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal 
Probability Plot) โดยน าผลการทดลองจากตารางท่ี 1 มาสร้างเป็นแผนภูมิ จะพบวา่ ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) 
มีการกระจายตวัตามแนวเสน้ตรงของแผนภูมิ ท าใหส้ามารถประมาณไดว้า่ ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) มีการ
แจกแจงแบบปกติ ดงัภาพท่ี 6  

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงการกระจายแบบปกติของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) 
 

2. การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) ของส่วนตกคา้ง (Residuals) สามารถ 
พิจารณาไดจ้ากผลการทดลองโดยน าผลการทดลองจากตารางท่ี 1 มาสร้างเป็นแผนภูมิการกระจาย  
(Scatter Plot) พบวา่การกระจายตวัของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) มีรูปแบบอิสระ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
หรือไม่สามารถประมาณรูปแบบท่ีแน่นอนไดจ้ากขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นวา่ มีความเป็นอิสระ (Independent) ของ
ส่วนตกคา้ง (Residuals) ต่อกนั ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 แสดงการกระจายแบบปกติของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) เทียบกบั Observation Order 
 

3. การตรวจสอบความเสถียรของ    (Variance Stability) สามารถพิจารณาจากแผนภูมิ 
การกระจายซ่ึงเป็นแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) เทียบกบั Fitted Value พบวา่    ของ
ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) มีค่าใกลเ้คียงกนัในแต่ละต าแหน่ง ไม่พบวา่รูปแบบการกระจายตวัของค่าส่วน
ตกคา้ง (Residuals) มีลกัษณะเป็นแนวโนม้แต่อยา่งใด จึงสรุปไดว้า่ขอ้มลูมีความเสถียรของความแปรปรวน 
ดงัภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงการกระจายตวัของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) เทียบกบั Fitted Value 
 

จากการตรวจสอบความถกูตอ้งตามภาพท่ี 6-8 จะพบวา่รูปแบบของค่าส่วนตกคา้ง (Residual) ท่ี
ไดจ้ากผลการทดลองเป็นไปตามหลกัการการตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปแบบการทดลองทุกประการ ท าให้
ขอ้มลูน้ีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยั  
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2. การวเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ 
งานวิจยัน้ีใชผ้ลการวิเคราะห์เชิงสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Minitab Version 16 มาช่วยในการ

วิเคราะห์ผล ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบค่า P-Value กบัค่านยัส าคญัของการทดลอง โดยท่ีค่า P-Value ของแต่ละ
ปัจจยัจะตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั จึงถือวา่ปัจจยัท่ีก าหนดข้ึนนั้น มีผลต่อการระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้ง
โดยสารอยา่งมีนยัส าคญั ผลจากการเปรียบเทียบพบวา่ค่า P-Value ของปัจจยั A, B, C มีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั 
จึงสรุปไดว้า่ปัจจยั A, B, C มีผลกระทบต่อการระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสาร ดงัภาพท่ี 9 นอกจากน้ียงั
พิจารณาผลกระทบร่วมตั้งแต่ 2 ปัจจยัข้ึนไป พบวา่ผลกระทบร่วมนั้นมีผลต่อระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้ง
โดยสารอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั ดงัภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองเฉพาะปัจจยัท่ีนยัส าคญั 
 

 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงอิทธิผลร่วมแต่ละคู่ปัจจยั 
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จากภาพท่ี 10 เม่ือพิจารณาผลกระทบร่วมระหวา่งปัจจยั A, B, C ผลการวิเคราะห์พบวา่ ถา้ใช้
ปัจจยั A ท่ีระดบั  1 และปัจจยั B ท่ีระดบั 1 ใหร้ะดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสารจะมีระดบัเสียงท่ีต ่ากวา่การ
เลือกใชปั้จจยั B ท่ีทุกระดบั -1 และระดบั 0 และควรเลือกใชปั้จจยั A ท่ีระดบั 1 และปัจจยั C ท่ีระดบั 1 ให้
ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสารจะมีระดบัปานกลาง และควรเลือกใชปั้จจยั B ท่ีระดบั 1 และปัจจยั C ท่ี
ระดบั 1 ใหร้ะดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสารจะมีระดบัสูงเกือบ 55 เดซิเบล เม่ือพิจารณาผลกระทบร่วม
ระหวา่งปัจจยั A, B, C แลว้ 

พบวา่ปัจจยั A ท่ีระดบั  1 และใชปั้จจยั B ท่ีระดบั 1 และปัจจยั C ท่ีระดบั 1 ถา้ตอ้งใหร้ะดบัเสียง
ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสารจะมีระดบัเสียงท่ีต ่าสุด 

จากภาพท่ี 11 สามารถเขียนสมการถดถอยท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ของระดบัเสียง
ภายในหอ้งโดยสาร ดงัสมการท่ี 2 
 

  MID Freq. = 53.1 - 6.67 A - 2.20 B - 1.26 C - 2.74 A*B - 1.58 A*C                                     (2) 
 

 
 

ภาพที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือสร้างสมการสมการถดถอยท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 
 
สามารถน าไปหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัจจยั เพ่ือก าหนดระดบัความเขม้เสียงท่ีเป็นเสียง

รบกวนไม่เกิน 55 เดซิเบล เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการก าหนดค่ามาตรฐานท่ีเหมาะของช้ินส่วนรถยนต์
บริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตไ์ดใ้นช่วงแผนพฒันาการตรวจสอบรถยนตรุ่์นใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ระดบัความเขม้เสียงภายในหอ้งโดยสารหลงัการก าหนดปัจจยัท่ีเหมาะสมแลว้ท่ี 38.7 ดงัภาพท่ี 12 เป็นการ
แสดงในการเลือกค่าระดบัท่ีเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ โดยจะตอ้งใช ้ปัจจยั A, B, C, A*B, A*C ท่ีระดบั 1 
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ภาพที่ 12 ค่าท่ีเหมาะสมในก าหนดระดบัความเขม้เสียงท่ีเป็นเสียงรบกวนไม่เกิน 55 เดซิเบล  
 

อภิปราย 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอวิธีการออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial แบบ 4 ปัจจยั แต่ละระดบัท่ี 

3 ระดบั (3K Full Factorial)เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาเสียงลมในหอ้งโดยสารเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานท่ีเหมาะ
ของช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนต ์ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัเสียงค่าระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งโดยสารในระดบัท่ีต ่าท่ีสุดไม่เกิน 55 เดซิเบล อยา่งมีนยัส าคญักบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และสามารถ
หาค่าท่ีเหมาะสมในแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี ปัจจยั A = 1, ปัจจยั B= 1, ปัจจยั C=1 เพ่ือการปรับตั้งค่ามาตรฐานท่ี
เหมาะของช้ินส่วนรถยนตบ์ริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตต์ามระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด และน าไปใชใ้นการ
ก าหนดหวัขอ้เป็นห่วงในช่วงการพฒันารถยนตรุ่์นใหม่เพ่ือใชใ้นการทดสอบยืนยนัคุณภาพรถยนต ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีไดปั้ญหาเสียงลมในหอ้งโดยสารเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานท่ีเหมาะของช้ินส่วนรถยนต์
บริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตใ์นช่วงแผนพฒันาการตรวจสอบรถยนตรุ่์นใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากขอ้มูล
การประเมินขอ้มูลทางสถิติท่ีวดัไดจ้ากค่าระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งโดยสารในระดบัท่ีต ่าท่ีสุด จากการ
ทดสอบไดท้ดลองกบัรถยนตต์น้แบบจริงซ่ึงเป็นรถยนตต์น้แบบท่ีผูผ้ลิตไดใ้ชใ้นการทดสอบยืนยนัคุณภาพ
เป็นขนาดรถยนตแ์บบนัง่ส่วนบุคคล 5 ท่ีนัง่ ซ่ึงสามารถก าหนดค่ามาตรฐานท่ีเหมาะของช้ินส่วนรถยนต์
บริเวณขอบประตูและตวัถงัรถยนตไ์ดถ้กูตอ้ง สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามจุดประสงคต์ามความตอ้งการ
ของผูผ้ลิตรถยนตท่ี์ตอ้งการก าหนดค่ามาตรฐานไดแ้ละสามารถน าไปขยายผลกบัรถยนตรุ่์นใหม่ในรุ่นอ่ืนๆ 
ต่อไป 
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Evaluation of IPR Correlations for Vertical Well 
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Abstract 

   In upstream oil and gas industry, petroleum engineers are always 

prerequisite to predict the pressure and production rate behavior of particular oil wells. 

The result of these estimates of well inflow performance assist the engineer and 

company in evaluating different operating conditions, modeling the most favorable 

production scheme, and designing production facilities. In this study, common five 

empirical inflow performance relationships (IPR) proposed in the literature for 

predicting individual oil well performance are evaluated and compared with Black oil 

simulator ECLIPSE100 well performance. These five IPRs are the correlations 

proposed by Vogel, Fetkovich, Jones et al., Kilns & Marcher, and Sukarno & 

Wisnogroho. The parameters that describe the fluids and reservoirs considered in this 

study are solution gas-oil ratio, oil  API gravity, vertical to horizontal permeability 

ratio, relative permeability, skin factor and perforation ratio. 

Each technique will be briefly described and methodology used to evaluate 

each relationship will be discussed. Based on actual vertical well data, the inflow 

performance relationships are used to predict their prediction performance from one-

hundred-fifty cases. The prediction performance is then compared to ECLIPSE100 

results. The mean absolute percentage error and standard deviation between the 

correlations and simulation (ECLIPSE100) are analyzed. From this investigation, 

recommendations are made on the use of correlation to predict the inflow 

performance, simulation results and the accuracy of performance estimates in order to 

gain an understanding of their accuracy and reliability.  

 

Keywords: Black oil simulator ECLIPSE100, Inflow Performance Relationship (IPR), 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Solution Gas Drive Reservoir, Vertical 

well 

 

Introduction 

Different oil reservoirs are composed of unique combination of rock & 

fluid properties and natural drive mechanism. There are no reservoirs which are 

identical in all characteristics. Predicting oil reservoir performance requires 

understanding of the well inflow performance relationship (IPR). An inflow 

performance relationship describes the relationship between the well production rate 

as a function of driving force in reservoir which is the differential pressure between 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3133 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



the average reservoir pressure and the well bottomhole flowing pressure. Having 

knowledge of the pressure-rate behavior enables petroleum engineers to evaluate the 

precise productivity of well and determine the optimized production design and 

timing for artificial lift and making proper project planning. 

For steady–state flow of a single, incompressible fluid, the inflow 

performance relationship can be derived from a straight-line relationship between well 

bottomhole flowing pressure and production rate from Darcy’s law. In contrast, when 

there is a presence of two-phase flow in a reservoir, the relationship should not be 

expected to be a straight line. The IPR is in fact nonlinear. Several of the most widely 

used empirical methods for predicting an IPR for a well are presented for different 

reservoir conditions such as Vogel’s equation, Fetkovich’s equation, Jones et al.’s 

equation, Kilns & Marcher’s equation, and Sukarno & Wisnogroho’s equation. 

 

Objective 

      To evaluate common correlations used to estimate present inflow 

performance relationship of two-phase flow in vertical well for various reservoir and 

fluid properties. 

 

Research Methodology  

To evaluate the correlations used to estimate present inflow performance 

relationship of two-phase flow in single vertical well in solution gas drive reservoirs, 

fully-implicit oil and gas reservoir simulation software, ECLIPSE100 reservoir 

simulation software is used to obtain suitable data to construct IPR curve. Numerical 

simulation was run using data from 150 cases in order to compare their results with 

the predictions from five equations which are Vogel, Fetkovich, Sukarno and 

Wisnogroho, Klins and Majcher and Jones, Blount, and Glaze. The followings are 

fluid, rock properties and completion characteristic used for generating the simulation 

cases: 

a. Gas solubility     ,      ⁄  : 210, 500, 1000, 2000 

b. API gravity of oil,     : 23, 25, 35, 45 

c. Absolute permeability, md:100, 500, 1000 

d.     ⁄  ratio: 0.01, 0.1, 1 

e. Skin factor:0, 5, 10, 20 

f. Perforation ratio: 0.4,0.8 

g. Corey exponent for relative permeability to oil (no): 2, 3 

h. Corey exponent for relative permeability to gas (ng  ): 2, 3 
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ECLIPSE100 simulator is the industry’s most complete and robust 

software for fast and accurate prediction of dynamic behavior for all types of 

reservoirs and development schemes. ECLIPSE simulator is widely used by engineers, 

academics, governing authorities, and petroleum financial planners. The software has 

been used in over 1,500 SPE technical papers. Since the software has been proven to 

provide accurate results, the evaluation result of this study should be reliable and 

comparable in reference to the oil and gas industry. 

Firstly, the simulation is run using reservoir conditions and properties 

constructed in ECLIPSE100. The constant oil producing rate is fixed for each test. 

After that, well bottomhole flowing pressure and producing time are recorded from 

ECLIPSE100 results. And then, we repeat the simulation for eight different oil 

production rates: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, and 2000 in STB/D, 

respectively.  

      Then, the well bottomhole flowing pressure is plotted against time on 

Cartesian scale in order to determine the producing time that reaches the pseudo-

steady state period where the data points display a straight line as shown in Figure 1. 

From Figure 1, the starting point of pseudo-steady state is approximately at 20 days 

after the production starts. 

 

Figure 1 Well bottomhole flowing pressure for different oil production rates 

In order to select the accurate starting point of pseudo-steady state period, 

the derivatives of pressure with respective to time or the slopes of pressure curves in 

Figure 1 are plotted as illustrated in Figure 2. When the slope is constant, the fluid 

flow in the reservoir reaches pseudo-steady state conditions. Compared to Figure 1, 

Figure 2 also shows the same trend as the slope becomes constant after 20 days 

onward. 
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Figure 2 Slope of well bottomhole flowing pressure for different oil production rates 

      After getting all eight points of well bottomhole pressures and oil 

production rates from ECLIPSE100, these data are fed to IPR’s equations to find 

absolute open flow condition which is a point of maximum flow rate and determine 

the required coefficients of each IPR correlation in order to evaluate the common five 

correlations used to estimate present inflow performance relationship of two-phase 

flow in single vertical well in a solution gas drive reservoirs. This study utilizes 

calculated maximum flow rate and coefficients to determine the well bottomhole 

flowing pressure as a function of oil production rate. Then eight well bottomhole 

flowing pressures, respect to oil production rates, are compared with well bottomhole 

flowing pressures from ECLIPSE100 results to determine the mean absolute 

percentage error and standard deviation. Finally, we calculate the average of mean 

absolute percentage error and determine the standard deviation of MAPE of total 

cases studied. The proportion of cases studied which yield MAPE below 1% is 

observed and compared among five IPR correlations. The dispersion of MAPE value 

is also investigated.  

Vogel’s IPR 

The Vogel IPR equation is expressed as  

        
  

        
      (

   

 ̅ 
)      

   

 ̅ 
                                               (1) 

Thus, plotting     versus        (
   

 ̅ 
)      

   

 ̅ 
    will enable us to find         . 

Having done that in Figure 3 with  ̅                , the slope of the graph which 

is         is 9,579.037 STB/D. 

Therefore, Vogel’s IPR for this case is then 
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After obtaining the expression for Vogel’s IPR, the next step is to determine the well 

bottomhole flowing pressure for different oil rates in order to compare with the ones 

generated by ECLIPSE100 reservoir simulator. For example, when the oil production 

rate is 600 STB/D, Vogel’s IPR becomes 

         

               
      (

   

              
)      

   

              
   

or                     
                                              

Thus,                           

    
            √                                       

             
 

                   

 

Figure 3 A plot to determine          for Vogel’s IPR (case R001) 

      After that, the calculation for well bottomhole flowing pressure is repeated 

for oil production rate of 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, in stock tank 

barrel per day. Table 1 shows the calculation result for case R001. Then, the predicted 

values in Table 1 are used to construct the IPR curve as shown in Figure 4.  

       In order to compare the performance prediction of Vogel’s IPR, the 

calculated bottomhole flowing pressures are compared with the ones obtained from 

simulation. The mean absolute percentage error (MAPE) is used in this study. It is 

defined by the formula: 
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where     is the actual value,    is the forecast value and   is number of the samples. 

In the case of a perfect fit, MAPE is zero if the division is not zero. Table 2 

summarizes the mean absolute percentage error of Vogel’s IPR for case R001. 

 

Table 1 Vogel’s IPR calculation result of case R001 

Oil production rate 

(STB/D) 

Well bottomhole flowing pressure 

(psia) 

600.000 1,322.151 

800.000 1,305.646 

1,000.000 1,288.954 

1,200.000 1,272.069 

1,400.000 1,254.985 

1,600.000 1,237.693 

1,800.000 1,220.186 

2,000.000 1,202.456 

 

 

 

Figure 4 Vogel’s IPR curve (case R001) 
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Table 2 Summary the mean absolute percentage error of Vogel’s IPR case R001 

qo At Ft Abs(At-Ft)/At MAPE 

(%) (STB/D) Pwf 

(ECLIPSE) 

Pwf 

(Vogel) 

600 1,319.336 1,322.151 0.00213 0.0744 

800 1,303.963 1,305.646 0.00129 

1,000 1,288.243 1,288.954 0.00055 

1,200 1,272.116 1,272.069 0.00004 

1,400 1,255.518 1,254.985 0.00043 

1,600 1,238.371 1,237.693 0.00055 

1,800 1,220.623 1,220.186 0.00036 

2,000 1,203.184 1,202.456 0.00060 

Fetkovich’s IPR 

      To analyze the performance of Fetkovich’s IPR, it is necessary to solve the 

performance coefficients   and exponent   in the equation  

      ̅ 
    

   
                                               (3) 

      By plotting oil production rate obtained from simulation on the y-axis and 

the difference of squares between average reservoir pressure and well bottomhole 

flowing pressure also obtained from simulation on the x-axis, regression with power 

model can be performed to obtain coefficients  and exponent  . From Figure 5, the 

coefficient   is 0.00236, and exponent   is equal to 1.0528. At this point, Fetkovich’s 

IPR for this case can be expressed as  

                 ̅ 
    

   
       

 

Figure 5 Determination of coefficients   and exponent   for Fetkovich’s IPR  

(case R001) 
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      The next step is to utilize the coefficients   and exponent    in the 

calculation of the maximum oil production rate and well bottomhole flowing pressure 

at different flow rates to construct the IPR curve. From Fetkovich’s IPR, 

substituting           ,      ̅                ,           and          , 

we obtain 

                                                            

                        

      Then, the result of well bottomhole flowing pressure corresponding to 

each oil production rate varying from 600 to 2,000 STB/D can be calculated from the 

equation: 

    √           ((
  

       
)

 
      

) 

      Finally, we repeat all steps for other cases, then determine MAPE 

including the standard deviation of MAPE for each case. 

Sukarno and Wisnogroho’s IPR 

      This IPR can be determined and constructed similar to Vogel’s method. 

However, the correlation utilizes a different equation to solve for pressure-rate 

behavior. Likewise MAPE and standard deviation calculation can be done in the same 

fashion as other correlations. The Sukarno and Wisnogroho’s IPR is expressed as  

  

       
                (

   

 ̅ 
)          

   

 ̅ 
                  (4) 

Thus, we need to determine          first. This can be done by plotting    versus 

                (
   

 ̅ 
)          

   

 ̅ 
    and fit the curve with a straight line 

passing through the origin. The slope of the straight line is         . In order to 

construct IPR curve, we need to determine the well bottomhole flowing pressures for 

different flow rates in the same manner as Vogel’s method. 

Kilns and Majcher’s IPR 

     For Klins and Majcher’s IPR, the methodology is similar to Vogel’s 

method. However, the correlation uses a different equation to solve for pressure-rate 

behavior. Moreover, solving for pressure-rate behavior needs Newton-Raphson 

technique to calculate the well bottomhole flowing pressure. 

The Klins and Majcher’s IPR is expressed as  

  

       
        (

   

 ̅ 
)        

   

 ̅ 
                                       (5) 

where  
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 ̅ 

  
                                              (6) 

      In order to evaluate this IPR performance prediction, first we need to get 

all eight corresponding well bottomhole pressures and oil production rates. Then, 

these data are input into Klins and Majcher’ s equation to find absolute open flow. 

Figure 6 shows the plot to find Klins and Majcher’s IPR maximum oil production rate 

for case R001 which is 8,280.567 STB/day. Then, we calculate   value from equation 

above. After that, we can determine the well bottomhole flowing pressure by utilizing 

Newton-Raphson technique. 

Example for case R001, at             ,                        ,  ̅  
                and                   

Then, substitute into equation (11),   

            
         

         
                           

         

 

Figure 6 A plot to determine          for Klins and Majcher’s IPR (case R001) 

Next, we use Newton-Rapshon’s method to find the only real root of the equation 

below correct to 5 decimal places. 

Newton-Rapshon’s formula is 

                                                       
    

     
                                                         (7)                                   

Rearrangement of Klins and Majcher’s IPR equation becomes 

     

  ̅   
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Given     (   )  
     

                    
       

     

         
(   )  

   

         
    

and        (   )  
     

                            
       

     

         
  

Now, Newton-Rapshon’s formula here is  
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Let us make an initial guess                 . So, with our value of         

           , our approximation for        is given by 

             

     

              (   )
      

 
     

         (   )  
   

         
  

     

                      (   )
      

 
     

         

 

                               

Using a scientific calculator, it is possible to finish the sum. Take the value of        

and repeat the above calculations using this as the initial guess. The resulting answer  

will be        . Again, repeat the procedure until the 5
th

 decimal places remain 

unchanged. Therefore               psia, correctly rounded to 5 decimal places. 

Finally, repeat all steps for other cases, then determine MAPE including the standard 

deviation of MAPE for each case. 

Jones et al.’s IPR 

      In this correlation, IPR can be constructed similarly to Vogel methodology 

for the first three steps. Then, a set of oil production corresponding to well bottomhole 

flowing pressure are plotted to find the two coefficients in which A is in the laminar 

flow condition and B is in the turbulent flow. Then well bottomhole flowing pressure 

at any given oil production rate can be calculated by 

      

  
                                                            (8) 

Figure 7 displays the plot to determine coefficient A and B for case R001 in which 

          and            . 

Example calculation of case R001, at   =600 STB/D and  ̅                 

Substitute the coefficients A and B,   =600 STB/D and  ̅                 into 

Equation (8),  

So that         
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Next, repeat each step to solve well bottomhole flowing pressure for other oil 

production rates. Then, calculate the MAPE including the standard deviation of 

MAPE.  

 

Figure 7 A plot to determine          for Jones et al.’s IPR (case R001) 

 

Results 

      In this study, 150 cases were initially generated by JMP software. Eight 

test points for flow rate varying from 600 to 2000 STB/D were simulated for each 

case. However, there are 45 cases that cannot be completed by ECLIPSE100 

simulation software because of non-linear regression error. As a result, only 105 cases 

that were successfully run from ECLIPSE100 are used to analyze the performance of 

five IPR correlations. It is important to note that Jones et al. correlation has the 

limitation that it does not guarantee for the negative coefficient B; the turbulent flow 

condition. Thus, only 56 cases can be studied for Jones et al. while 105 cases are 

compared among other four correlations. 

      The average and standard deviation of mean absolute percentage error 

(MAPE) between the simulated pressure (ECLIPSE100) and the calculated pressure 

for the five correlations are represented in Table 3. When considering only 56 cases 

that can be evaluated using five correlations, Jones et. al. gives the lowest average 

MAPE and standard deviation of 0.136% and 0.177%, respectively. Fetkovich is the 

second best.  Vogel, Sukarno and Wisnogroho, and Klins and Majcher follow in less 

accurate order.  

      However, when considering 105 cases, 0.666% average MAPE and 1.427% 

standard deviation of Fetkovich does a better job of predicting well performance when 

compared with other IPR correlations. Similar to the analysis for 56 cases, Fetkovich, 

Vogel, Sukarno and Wisnogroho, and Klins and Majcher provide the same trend from 

good to poor accuracy and reliability in that order. Overall, Vogel, Sukarno and 
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Wisnogroho and Klins and Majcher provide average MAPE below 3% in the cases 

examined. 

Table 3 Summary of performance prediction on eight tested data points 

 
Jones et al. Fetkovich Vogel 

Sukarno and 

Wisnogroho 

Klins and 

Majcher 

Number of  Cases Studied 

105 56 105 56 105 56 105 56 105 56 

Average 

MAPE 

(%) 

- 0.136 0.666 0.383 1.009 0.584 1.847 1.346 2.849 2.189 

STD - 0.177 1.427 1.013 2.082 1.243 2.777 1.618 5.708 4.761 

 

In this study, histogram are plotted to represent the distribution of MAPE 

for all five IPR correlations. Figure 8 represents percentage of total cases that have the 

MAPE value less than 1.0 percent for a performance prediction on eight tested data 

points.   

 

Figure 8 Probability for five IPRs of design test point that yield MAPE less than 1% 
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Further analysis is performed on the prediction performance of five IPRs 

at 60 percent of calculated maximum oil production rate of the cases where the point 

does not fall within the range of the test points (test points are conducted at flow rate 

below 2,000 STB/D). From Table 4, it is important to note that the five correlations 

do not provide the same total number of cases as the calculated flow rate at 60% of 

maximum rate is below 2,000 STB/D. It is also noticeable that 8.299% of average 

Absolute Percentage Error (APE) of Sukarno and Wisnogroho is the poorest accuracy 

number of inflow performance prediction at the point of 60 percent of maximum oil 

production rate. While Klins and Majcher correlation yield the best estimate for 

inflow performance prediction with the average APE of 4.558% and standard 

deviation of 2.965%. Figure 9 represents percentage of total cases that have the APE 

value less than 10 percent.  

 

Table 4 Summary of performance prediction at 60 absolute open flow rate  

 
Jones et al. Fetkovich Vogel 

Sukarno and 

Wisnogroho 

Klins and 

Majcher 

 Number of  Cases Studied 

 46 76 88 90 76 

Average 

APE (%) 
5.786 5.425 5.995 8.299 4.558 

STD 8.684 6.781 5.111 4.476 2.965 

 

 

Figure 9 Probability for five IPRs as 60% of absolute open flow rate yields APE less 

than 10% 
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Discussion  

                  From this study, there is no single correlation which is the most 

appropriate for every test. It has been investigated that in one particular case, one IPR 

correlation will provide the most accurate prediction while providing a poor estimate 

in the next case. From this observation, consideration should be given to use more 

than one correlation in order to predict of well inflow performance in order to gain a 

wide range of possible conclusion. The emperical IPR curves are dynamic curves 

which change with pressure-rate. Therefore, there is a different IPR curve for each 

pressure-rate condition. 

                  Overall, Jones et. al. correlation tends to be the most accurate. Based on 

the simulation result of this study, the overall average of mean absolute percentage 

error from 56 cases is less than that of other correlations. Also, Jones et. al. 

correlation provids less dispersion from the average throughout the test cases. 

However, Jones et. al. has limited on the correlation itself for negative turbulent flow 

coefficient. Thus, the correlation cannot be used to describes certain sets of data. 

Considering 105 cases, Fetkovich’s method is likely to provide the most reliable well 

performacne prediction throughout various reservoir conditions. 

                  Further study about well inflow performance prediction at 60% of ablosute 

open flow rate which is out of range of test points. We find that all correlations have 

higher values of Absolute Percentage Error and its standard deviation.  

 

 

Recommendations 

1. Using Jones et al. correlation may cause a limitation for finding information 

about absolute open condition since this correlation  has limit on the 

correlation itself for negative value of turbulent flow coefficient.  

2. Based on results of this study, there is no single correlation that is the most 

accurate for every test. Evaluation should be performed using multiple 

correlations to estimate well inflow performance in order to yield a range of 

possibile answers. 

3. Selection of oil production rates for test points used to determine well inflow 

performance is significant as it is associated with the accuracy of IPR 

correlations. It is suggested that selected test points should be as close as 

possible to the operating conditions. 
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การหาค่าพลงังานความร้อนจากระบบรวมแสงอาทติย์ด้วยการประยุกต์ใช้จานดาวเทยีม 

Determination of heat energy from the solar system by the application of satellite 

dishes 

ผู้วจิยั นางสาวสุทธิรักษ ์ ไพโรจน,์ รศ.สาหร่าย  เลก็ชะอุ่ม 

           สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการหาค่าพลงังานความร้อนจากระบบการรวมแสงอาทิตยด์ว้ยการประยกุตใ์ช้
จานดาวเทียม ซ่ึงระบบท่ีออกแบบและสร้างประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั คือ จานดาวเทียมมีขนาดพ้ืนท่ี
เท่ากบั 1.77 ตารางเมตร บุดว้ยแผ่นอะลูมิเนียมชนิดมนัวาวหนา 0.50 มิลลิเมตร ท าหนา้ท่ีรับและสะทอ้น
แสงอาทิตย ์ขอบจานดาวเทียมเช่ือมดว้ยแขนปรับระยะเพ่ือก าหนดจุดโฟกสัของแผน่ดูดซบัพลงังานความ
ร้อนท่ีท าจากแผ่นเหล็กไม่มีการหุ้มฉนวน มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.148 เมตร หนา 0.006 เมตร และ
อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตยอ์ย่างง่าย การทดลองของระบบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การหาระยะความยาว
โฟกสั และการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน ผลการทดสอบพบว่า ระยะความยาวโฟกสัท่ีเหมาะสม คือ   
47 เซนติเมตร  และการหาค่าพลงังานความร้อนทั้งหมดจากระบบในสภาวะท่ีไม่มีการป้องกนัการพาความ
ร้อนและการแผ่รังสีความร้อน อุณหภูมิสูงสุดท่ีวดัไดมี้ค่าเท่ากบั 219.9 องศาเซลเซียส และมีค่าพลงังาน
ความร้อนเท่ากบั 484.63 วตัต์ ระบบมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 49.29 %  ซ่ึงจะเห็นว่าสามารถน า
ความร้อนน้ีไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแหล่งก าเนิดพลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดต่้อไป 
 
ค าส าคัญ : ระบบการรวมแสงอาทิตย,์ การประยกุตใ์ชจ้านดาวเทียม, การหาพลงังานความร้อน 
 
Abstract 

 This paper is to determine the heat energy from the solar system by the 

application of satellite dishes. The system consists of the design and construction of a 

satellite dish has an area of 1.77 m2, covered with aluminum plate glossy (thick of 

0.50 mm) to receive and reflect sunlight. Adjustable arms connect with the satellite to 

indicate focus point of absorbing plate made of steel sheet without insulator 

(diameters of 0.148 m and thick of 0.006 m) and manual solar tracker. Experimental 

system is divided into two steps at find the focal length and thermal efficiency. Test 

results showed Appropriate focal length is 47 cm, and for the determination of the 

thermal energy from the system in the absence of protection against convective and 

radiant heat, maximum temperature measured is equal to 219.9 degrees Celsius and 

the heat energy equal to 484.63 W is the thermal efficiency of 49.29 %.Thus that the 

heat is applied to a generator to produce electricity in the future. 
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บทน า 

 การน าพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปของความร้อนมาใชเ้ป็นการน าพลงังานมาใชโ้ดยตรงแต่
เน่ืองจากความเข้มของพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกลงบนผิวโลกมีค่าไม่สูงมากนัก ดังนั้นถา้ต้องการน า
พลงังานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนมาใช้ประโยชน์โดยตรงให้ได้พลงังานสูงสุด  จ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์ส าหรับรับหรือรวมพลงังานแสงอาทิตยเ์พราะหวัใจส าคญัของการเปล่ียนรูปพลงังานแสงอาทิตย์
ไปเป็นพลงังานความร้อนคืออุปกรณ์รวมแสง  โดยเฉพาะการรวมแสงท่ีใชจ้านพาราโบลาจดัไดว้า่เป็นการ
รวมแสงแบบจุดท่ีเลก็กวา่อุปกรณ์ชนิดอ่ืน อย่างไรกต็ามถา้เปรียบเทียบการรวมแสงแบบจุดท่ีมีอุณหภูมิสูง
มีขอ้ดีคือการสูญเสียเน่ืองจากการถ่ายเทความร้อนนอ้ยกว่าการรวมแสงแบบจุดท่ีมีอุณหภูมิต ่า เพราะพ้ืนท่ี
รวมแสงนั้นจะมีขนาดเล็กกว่า อีกทั้ งรวมถึงผลของอุณหภูมิท่ีสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง 
 N.D. Kaushika , K.S. Reddy [1] ไดด้ดัแปลงจานดาวเทียมขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.4 เมตร 
บุผิวดว้ยแผ่นโพลิเมอร์เคลือบดว้ยเงิน ท าอุณหภูมิไดสู้งสุด 469 องศาเซลเซียส R.Y. Nuwayhid , F.Mrad, 
R. Abu-Said [2] ไดด้ดัแปลงจานดาวเทียมโดยบุดว้ยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นขดัมนั 4 แผ่นส าหรับจาน 1 ใบ 
แต่คุณภาพการขัดไม่ดีนัก ขนาดจาน  160 ซม. ท าอุณหภูมิได้ 250 องศาเซลเซียส  และแบบใช้แถบ
แผ่นสเตนเลสรูปสามเหล่ียม 24 แผ่นส าหรับ จาน 1ใบ ขนาดจาน 200 ซม. โดยมีการติดตามดวงอาทิตยท่ี์
ไม่ดีนกั ไดอุ้ณหภูมิเฉล่ียตลอดวนัในช่วง 80 – 200 องศาเซลเซียส ขนาด 8 ตารางเมตร ท าอุณหภูมิสูงสุด
ได้ถึ ง  1,020 องศาเซลเซียส  ซ่ึ งเป็นการวิจัย เพ่ื อน า  ไปทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ 
Thermoelectric generator   
 จะเห็นไดว้่าจานรวมแสงชนิดพาราโบลา ไดถู้กน ามาพฒันาเพ่ือประยุกต์ใช้งานไดแ้มแ้ต่
ระบบขนาดเลก็ ซ่ึงดา้นทั้งศกัยภาพของพลงังานแสงอาทิตยข์องรังสีตรงในประเทศไทยกมี็มากพอสมควร 
จากขอ้มูลของมหาวิทยาลยัศิลปากร [3] พบว่าปริมาณรังสีตรงในประเทศไทยโดยเฉล่ียตลอดปีประมาณ 
55% ซ่ึงสามารถน ามาโฟกสัเพ่ือให้เกิดความร้อนได ้ดงันั้น การศึกษาและทดสอบสมรรถนะตวัรวมรังสี
จานดาวเทียมน้ีจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพ่ือใหท้ราบขอ้มลู และการค านวณท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั การรับและ
รวมความเขม้รังสีอาทิตย ์อุณหภูมิบนตวัรวมรังสีอาทิตย ์พลงังานบนพ้ืนผิว และพลงังานสูงสุดของตวั
รวมรังสีอาทิตยท่ี์สามารถผลิตได้ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการวิจยั และพฒันาเพ่ือใหไ้ดพ้ลงังาน
ในรูปของความร้อนสูงสุดจากตวัรวมรังสีอาทิตยม์าใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
     1. เพ่ือศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานแสงอาทิตยม์าใชเ้ป็นแหล่งก าเนิด 

         พลงังานทดแทน 
     2. เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างระบบสะทอ้นแสงอาทิตยท่ี์ใชส้ าหรับตวัรวมแสงอาทิตยโ์ดย    
             การประยกุตใ์ชจ้านดาวเทียม 
        3. เพ่ือศึกษาและทดสอบสมรรถนะตวัรวมแสงอาทิตยจ์ากจานดาวเทียม 

 

วธิีการวจิยั 
1.การออกแบบและสร้างระบบรวมแสง 
 การออกแบบและสร้างระบบรวมแสงอาทิตย์ด้วยการประยุกต์ใช้ จานดาวเทียม 
เคร่ืองตน้แบบท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ 3 ส่วนคือ (1) จานรับและรวมรังสีอาทิตย ์(2) 
อุปกรณ์ดูดซบัความร้อน (3) ระบบติดตามดวงอาทิตย ์จานรับและรวมรังสีอาทิตยท์ าจากโครงร่างของจาน
ดาวเทียม มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.50 เมตร ความลึก 0.30 เมตร โดยใชแ้ผ่นอะลูมิเนียมชนิดมนัวาว
เป็นตวัสะทอ้นแสง มีพ้ืนท่ีรับแสงเท่ากบั 1.77 ตารางเมตร ประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ดูดซับความร้อนท่ีท า
จากแผ่นเหลก็ไม่มีการหุม้ฉนวนใดๆ ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.148 เมตร หนา 0.006 เมตร ติดตั้งอยู่
บนแขนท่ีสามารถปรับใหมี้ระยะห่างจากจานดาวเทียมถึงแผน่ดูดซบัความร้อนน้ีไดต้ามตอ้งการ โดยท่ีการ
ออกแบบและสร้างระบบการรวมแสงน้ีสามารถค านวณหาค่าระยะโฟกสัท่ีรวมแสงของอุปกรณ์ซบัความ
ร้อนตามสมการ y = x2/4f  น าชุดจานดาวเทียมประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตยท่ี์ถูกติดตั้งอยู่
กบัเสาเหลก็ เพ่ือใหจ้านดาวเทียมและอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนเคล่ือนท่ีไปพร้อมกบัดวงอาทิตย ์ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ระบบทั้งหมดท่ีประกอบดว้ย จานดาวเทียมบุดว้ยแผ่นอะลมิูเนียมชนิดมนัวาว, อุปกรณ์ดูด 
                 ซบัความร้อน และ อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตยอ์ยา่งง่าย 
 
2.ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบ 
 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนคืออตัราส่วนของพลงังานความร้อนท่ีอุปกรณ์ดูดซบัความร้อน
ดูดซับไวไ้ด้ (QU) ต่อพลังงานความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ทั้ งหมดท่ีตกกระทบบนพ้ืนท่ีของจาน
ดาวเทียม (QS) ซ่ึงจะเขียนแสดงความสัมพนัธ์การค านวณหาค่าประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบดงั
รูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพการหาค่าพลงังานความร้อน 

Qs 

QR 
Q0 

QU 

อุปกรณ์ดูดซบัความร้อน 

จานรับรังสีอาทิตย ์
ระบบติดตามดวง

อาทิตยอ์ยา่งง่าย 

จานรับและสะทอ้น 
รังสีอาทิตย ์อุปกรณ์ดูดซบัความร้อน 

อุปกรณ์ติดตามดวง

อาทิตยอ์ยา่งง่าย 
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ค่าพลงังานความร้อนท่ีอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนดูดซบัได ้หาไดด้งัสมการ [4,5] 

                        Q
U

= Q
R

- Q
0
= Q

s
η

0
 - Aab[h(TH- T0) + εσ(TH 

4 - T0
4)]                              (1) 

และค่าประสิทธิภาพทางร้อนของระบบหาไดจ้าก สมการ 

                               η
s
  = 

QU

QS

 = η
0
- 

1

IC
[h(TH - T0) + εδ(TH 

4 - T0
4)]                                  (2) 

เม่ือ QU  คือ พลงังานความร้อนท่ีอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนดูดซบัได้ (W), QR คือ พลงังานความร้อนท่ีได้

จากการรวมแสงของจานไปยงัอุปกรณ์ดูดซับความร้อน(W), Q0 คือ พลงังานความร้อนสูญเสีย(W), QS 

คือ พลงังานความร้อนจากรังสีอาทิตย(์W), η0 คือ ประสิทธิภาพการรวมแสงของตวัรับรังสีอาทิตย,์  Aab 

คือ พ้ืนท่ีของอุปกรณ์ดูดซบัพลงังานความร้อน(m2), h คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการสูญเสียความร้อน(W/m2.๐

C), TH คือ อุณหภูมิของอุปกรณ์ดูดซับพลงังานความร้อน(๐C), T0 คือ อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม(๐C), ε คือ 

emissivity ของอุปกรณ์ดูดซบัพลงังานความร้อน,  δ  คือ ค่าคงท่ีสเตฟานซ์ (5.67 x 10-8 W. m-2. ๐C-4), 

C  คือ อตัราการรวมแสงของตวัรับรังสี, I คือ ความเขม้รังสีของดวงอาทิตย ์(W/m2)  

3.อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ 
 วิธีการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบการรวมแสงอาทิตยน้ี์จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ การหาค่าระยะความยาวโฟกสัระหว่างจานดาวเทียมกบัอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนและ
การหาค่าประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.1 การหาระยะความยาวโฟกสัของจานดาวเทียมเทียม 
 การทดสอบจะท าการทดสอบดว้ยแหล่งก าเนิดแสงอาทิตยจ์ าลอง โดยใชห้ลอดไฟฮาโลเจน
ขนาด 220 – 240 โวลต ์1,500 วตัต ์วางห่างจากชุดจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนท่ีระยะ 110 
เซนติเมตร และปรับระยะแขนของอุปกรณ์ดูดซับความร้อนให้ห่างจากจุดศูนย์กลางของจาน 40 
เซนติเมตร เปิดแหล่งก าเนิดแสงอาทิตยจ์ าลอง ส่องไปยงัจานดาวเทียมและสะทอ้นไปยงัอุปกรณ์ดูดซับ
ความร้อน บนัทึกอุณหภูมิท่ีจุดก่ึงกลางอุปกรณ์ดูดซับความร้อนทุกๆ 1 นาที ท าการทดลองซ ้ าโดยเปล่ียน
ระยะของอุปกรณ์ดูดซับความร้อนให้ห่างจากจุดศูนยก์ลางของจานดาวเทียมเป็น 41, 42, … และ 50 
เซนติเมตร ตามล าดบั วิเคราะห์อุณหภูมิและพลงังานความร้อนท่ีไดใ้นระยะต่างๆ 
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบ 
 การทดสอบจะท าการทดสอบจริงกับแสงอาทิตย์โดยการวางตัวรับรังสีอาทิตย  ์ให้จาน
ดาวเทียมวางไปตามแนวทิศเหนือ-ใตแ้ละใหต้วัจานท่ีรวบรวมแสงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีตามแนวทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก เร่ิมการทดสอบตัวจานดาวเทียมจะเคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งเร่ิมตน้และจะมีการปรับให้จาน
ดาวเทียมติดตามดวงอาทิตยทุ์กๆ15 นาที ส่วนการเก็บขอ้มูลจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตลอดการ
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ทดสอบจะวดัและเก็บบนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิของอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนดว้ยThermocoupleชนิด K ท่ี
ติดอยู่บนอุปกรณ์ดูดซับความร้อน จะเก็บค่าอุณหภูมิโดยใช้อุปกรณ์บันทึกขอ้มูลแบบต่อเน่ือง (data 

logger) และวดัค่าความต่างศกัย  ์(V) ในหน่วยของ mV ดว้ยpyranometer ทุกๆ 15นาที แลว้เปล่ียน
ความต่างศกัยเ์ป็นความเขม้รังสีอาทิตย ์(I) ในหน่วย (W/m2) ค านวณพลงังานความร้อนตามสมการท่ี (1) 
และ (2) และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบต่อไป 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ผลการทดลองวดัค่าอุณหภูมิบนอุปกรณ์ดูดซับความร้อนกบัระยะห่างของจานดาวเทียมท่ี
ระยะห่าง 40,41,.., และ 50 เซนติเมตร ตามล าดบั แสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการวดัอุณหภูมิบนอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนท่ีระยะห่างของอุปกรณ์ดูดซบั 
                  ความร้อนท่ีระยะ 40 – 50 เซนติเมตร 
 
ระยะห่างของอุปกรณ์ดูดซบั

ความร้อน ( X ) 
(cm) 

อุณหภูมิของอุปกรณ์ดูดซบัความ
ร้อน (๐C) 

ความร้อนท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ดูดซบั
ความร้อน (kJ) 

40 49.8 8.41 
41 51.0 8.75 
42 53.3 9.69 
43 50.6 8.70 
44 61.0 12.49 
45 52.0 11.38 
46 59.3 11.88 
47 63.1 13.43 
48 57.0 11.03 
49 61.0 12.48 
50 62.6 13.00 

 
 จากตารางจะเห็นว่าท่ีระยะห่างของอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนเท่ากบั 47 เซนติเมตร จะให้ค่า
อุณหภูมิและความร้อนสูงสุดท่ีระยะห่างน้ีจะมีค่าอุณหภูมิและพลงังานความร้อนบนอุปกรณ์ดูดซบัความ
ร้อนเท่ากับ 63.1 ๐C และ 13.43 kJ ตามล าดับจึงเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นระยะความยาวโฟกัสท่ีจะใช้หา
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบต่อไป 
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบ 
 ไดท้ าการทดสอบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยเก็บขอ้มูลทุกๆ 1 นาที แลว้หาค่าเฉล่ียใน
เวลา 15 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.  ผลการทดสอบจะแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวดัอุณหภูมิและค่าพลงังานความร้อนบนอุปกรณ์ดูดซบัความร้อน 
 

Time 
I  

(w/m2) 
T (๐C) QS  

(W) 
QU 
(W) T0 TH 

09.00 392.2 22.9 42.8 694.12 364.49 
09.15 451.0 23.1 57.5 798.24 426.67 
09.30 490.2 25.2 95.0 867.65 464.97 
09.45 529.4 26.3 143.6 937.06 485.08 
10.00 568.6 26.6 157.4 1006.47 511.57 
10.15 588.2 27.1 164.7 1041.18 523.71 
10.30 647.1 28.5 188.1 1145.29 549.04 
10.45 647.1 27.8 168.0 1145.29 576.86 
11.00 686.3 28.8 176.9 1214.71 603.39 
11.15 745.1 29.8 176.4 1318.82 660.40 
11.30 803.9 31.2 157.5 1422.94 736.46 
11.45 784.3 31.8 154.1 1388.24 719.79 
12.00 803.9 32.2 171.0 1422.94 723.37 
12.15 823.5 32.1 158.8 1457.65 754.76 
12.30 843.1 34.1 209.0 1492.35 699.25 
12.45 843.1 33.2 168.9 1492.35 762.46 
13.00 843.1 32.8 206.8 1492.35 703.02 
13.15 784.3 33.1 176.9 1388.24 697.15 
13.30 784.3 32.4 194.6 1388.24 670.51 
13.45 764.7 32.5 192.3 1353.53 654.99 
14.00 764.7 34.7 192.6 1353.53 654.69 
14.15 725.5 34.1 208.2 1284.12 587.30 
14.30 666.7 32.5 207.8 1180.00 529.65 
14.45 647.1 36.2 219.9 1145.29 484.63 
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15.00 647.1 33.4 148.4 1145.29 597.04 
15.15 588.2 32.3 145.2 1041.18 542.44 
15.30 529.4 33.9 187.5 937.06 436.36 
15.45 490.2 33.6 187.7 867.65 398.59 
16.00 431.4 33.4 181.5 763.53 350.11 
16.15 352.9 33.3 167.0 624.71 292.36 
16.30 313.7 31.9 153.4 555.29 267.97 
16.45 235.3 31.9 140.2 416.47 202.36 
17.00 196.1 29.7 116.2 347.06 176.66 

ค่าพลงังานความร้อนตลอดทั้งวนั 36128.82 17808.10 
 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าเขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิบนอุปกรณ์ดูด
ซบัความร้อน ความเขม้รังสี และ อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม กบั เวลา จะไดก้ราฟความสมัพนัธ์ดงัรูปท่ี 3 จากรูป
ท่ี 3 จะเห็นว่า ความเขม้รังสีและอุณหภูมิบนอุปกรณ์ดูดซับความร้อนจะเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. 
ถึง 13.00 น. ช่วงเวลา 13.15 น. ความเขม้รังสีจะลดลงเร่ือยๆ อุณหภูมิสูงสุดท่ีวดัไดเ้ท่ากบั 219.9 องศา
เซลเซียส อยู่ในช่วงเวลา 14.45 น. อุณหภูมิของบรรยากาศแวดลอ้มมีอุณหภูมิเฉล่ียเท่ากับ 34 องศา
เซลเซียส จะเห็นไดว้่าเม่ือความเขม้รังสีอาทิตยเ์พ่ิมข้ึนอุณหภูมิท่ีวดัไดบ้นอุปกรณ์ดูดซับความร้อนก็จะ
เพ่ิมข้ึนดว้ย จากขอ้มูลจะเห็นว่าช่วงเวลาท่ีวดัอุณหภูมิไดสู้งสุดอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีมีค่าความเขม้รังสี
อาทิตยสู์งสุด เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีความเขม้รังสีอาทิตยมี์ค่าสูงสุดอาจเกิดลมพดัแรง เพราะสภาพแวดลอ้มก็
ส่งผลต่ออุณหภูมิท่ีวดัไดบ้นอุปกรณ์ดูดซบัความร้อน 
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รูปท่ี 3 ความสมัพนัธ์ของความเขม้รังสีอาทิตย ์(I) , อุณหภูมิท่ีจุดก่ึงกลางของอุปกรณ์ดูดซบัความร้อน(TH)  
        และ อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม (T0 ) ต่อช่วงเวลาทุกๆ15 นาที ท่ีระยะ 47 ซ.ม. ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. 
 

  
 

รูปท่ี 4 แสดงระดบัพลงังานของอุปกรณ์ดูดซบัความร้อน เปรียบเทียบกบัระดบัพลงังานจากรังสีอาทิตย ์
              ในแต่ละ 5 นาที ท่ีระยะห่างของจานกบัอุปกรณ์ดูดซบัความร้อนท่ีระยะ 47 เซนติเมตร 
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 จากรูปท่ี 4 และจากสมการท่ี (1) และ (2) และค่าพลงังานความร้อนในตารางท่ี 2 จะได้
พลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ 15 นาที ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น. มีค่าพลงังานรวมตลอดทั้งวนัเท่ากบั 
17,808.10 วตัต์ และค่าพลงังานความร้อนจากความเขม้รังสีตรงตลอดทั้งวนัมีค่าเท่ากบั 36,128.82 วตัต ์
ดงันั้นระบบจะมีค่าประสิทธิภาพทางความร้อนเท่ากบั 49.29 % 
 

อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบระบบการรวมแสงอาทิตยด์ว้ยการประยุกตใ์ชจ่้ายดาวเทียมภายใตส้ภาวะท่ีไม่
มีการป้องกนัการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ดูดซับความร้อน ท่ีระยะความยาวโฟกสั 47 เซนติเมตร 
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีท าได้ คือ 219.9 องศาเซลเซียสให้ค่าพลงังานความร้อนเท่ากบั 484.63 วตัต์ ณ 
ช่วงเวลา 14.45 น.  และระบบมีค่าประสิทธิภาพทางความร้อนเท่ากบั 49.29 % 
 

ข้อเสนอแนะ 
        เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมของระบบ ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ ส่วนท่ีส าคญัของ

การเปล่ียนรูปพลงังานคือจานรับรังสี ควรจะมีการแยกศึกษาออกมาต่างหาก เพ่ือใหไ้ดคุ้ณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด
ตามตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการนั้นก็ข้ึนอยู่กบัการน าไปใช ้เพราะตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัจานรับรังสีนั้น
ยงัคงมีอยูอี่กมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของอตัราส่วนความเขม้ของการรวมแสง ความไม่สมบูรณ์ของโคง้ การ
บุผิวดว้ยวสัดุสะทอ้นแสง การออกแบบโครงสร้าง เป็นตน้ 
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การเปรียบเทยีบวธิปีระมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เมือ่เกดิพหุสัมพนัธ์ 

 

A Comparison of Regression Coefficient Estimation Methods for 

Multicollinearity problem 

 

ผู้วจิยั นางสาว สุวิตรา หวลระลึก, รองศาสตราจารย ์ดร.สุดา ตระการเถลิงศกัด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชา สถิติประยกุต ์สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอตวัประมาณท่ีใชเ้ป็นค่าประมาณสารสนเทศก่อนในตวั

แบบการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุงและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยพหุคูณเม่ือเกิดปัญหาพหุสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ระหว่างวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด วิธีการ

ถดถอยริดจ ์และวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง โดยศึกษาจากการจ าลองท่ีสร้างข้ึน (simulation study)

โดยใชค่้าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (average mean squared error : AMSE) เป็นเกณฑใ์นการ

เปรียบเทียบ ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี วิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงใหค่้า AMSE ต ่าสุดทุกกรณี

ท่ีศึกษา  และในสถานการณ์ท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนมีขนาดใหญ่และสหสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระสูง  ตวัประมาณสารสนเทศก่อนในตวัแบบการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงท่ีเสนอใหม่

น้ีใหค่้า AMSE ต ่าสุดในหลายกรณี 

 

ค าส าคัญ :พหุสมัพนัธ์, การถดถอยริดจ,์ การถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง 
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Abstract 

 The objective of this study is to propose the new estimator that used as the 

prior information in the modified ridge regression  and to compare the three methods: 

ordinary least squared method , ridge regression method and modified ridge 

regression method, for estimating the coefficients of multiple regression model with 

multicollinearity. A simulation study has been made and average mean squared error 

(AMSE) criteria are used to compare the performances of the estimators. The results 

of the study shown that modified ridge regression give the smallest AMSE for all 

cases. A proposed estimator performed well in some cases with high value of standard 

deviation of  random error and high correlation in independent variables. 

 

Key World(s): Muliticollinearity, Ridge regression, Modified Ridge Regression 

 

บทน า 

 การวิเคราะห์การถดถอย  (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Dependent Variable) กบัตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแบบ

การถดถอยเป็นดงัน้ี 

  XY  

เม่ือ     คือ เวกเตอร์ของตวัแปรตามขนาด 1n   

                              คือ เมทริกซ์ของตวัแปรอิสระขนาด pn ประกอบดว้ย 

             ตวัแปร pxxx ...,, ,21  ซ่ึงอยูใ่นรูป Standardized variable 

             คือ เวกเตอร์พารามิเตอร์ขนาด 1p  

                 คือ เวกเตอร์ของความคลาดเคล่ือนขนาด 1n  

   n  คือ ขนาดตวัอยา่ง 

และ      p  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
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 โดยท่ี   มีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์ความแปรปรวนคงท่ี ซ่ึงสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้

ดงัน้ี 0)(E  และ )(Cov  
2 n  โดย nI เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ขนาด nn  ค่าประมาณของ 

2 คือ )pn/(s2  ee  ซ่ึง ̂XYe   ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด

(least square estimator:OLS) คือ Y  1)(ˆ  เป็นตัวประมาณท่ีมีคุณสมบัติไม่เอนเอียง

(Unbiased estimator) แต่วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดมีขอ้สมมุติท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ตวัแปรอิสระตอ้งไม่มี

ความสมัพนัธ์กนั  แต่ในความเป็นจริงแลว้ ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษามกัจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

เรียกความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัน้ีวา่ พหุสมัพนัธ์ (Muliticolinearity)  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีท าใหเ้มทริกซ์   

เ กิดเ ง่ือนไขท่ีไม่ดี  (ill-condition) นั่นคือท าให้   มีค่า เล็กลงเข้าใกล้ศูนย์  ซ่ึงส่งผลให ้

สมาชิก   1
  โดยเฉพาะสมาชิกบนแนวทแยงมุมมีค่ามากและเม่ือใชวิ้ธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการ

ประมาณค่ามีผลท าใหค่้าความแปรปรวนของตวัประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมีค่ามาก  

 ในปี ค.ศ. 1970  Hoerl และ Kennard  ไดเ้สนอวิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

พหุคูณเม่ือเกิดพหุสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  โดยใชห้ลกัการน าค่าคงท่ี ( k )ท่ีเหมาะสมค่าหน่ึงมาบวก

กบัสมาชิกในแนวทแยงมุมของเมทริกซ์   เพ่ือลดค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (MSE) ใหต้ ่า

กว่าวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด เรียกวิธีดงักล่าวว่า วิธีการถดถอยริดจ์(Ridge Regression Method)  ไดต้วั

ประมาณพารามิเตอร์เป็น 

0,')(ˆ 1   kYXkIXX nk  

 

 ค่าคงท่ี k   0k เรียกว่าพารามิเตอร์ริดจ(์Ridge parameter) หรือพารามิเตอร์เอนเอียง

(biased parameter) แมว้่าวิธีการถดถอยริดจ์จะให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองท่ีลดลงแต่ตวั

ประมาณค่าท่ีไดจ้ากวิธีน้ีเป็นตวัประมาณค่าท่ีเอนเอียง(Biased Estimator)  และค่า k  ท่ีใหต้วัประมาณท่ีดี

ท่ีสุดยงัไม่ชดัเจน มีงานวิจยัท่ีเสนอวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ(์ k )เช่น HorealและKennard(1970), 

Hoerl Kennard และ Baldwin(1975), Lawless และ Wang(1976), Hocking Speed และ Lynn(1976) เป็น

ตน้   

 ในปี ค.ศ. 1976 Swindel ไดเ้สนอตวัประมาณแบบริดจ์ซ่ึงใชส้ารสนเทศก่อน(prior 

information)ของ  นั่นคือ สารสนเทศจากเวคเตอร์ b เรียกวิธีน้ีว่า การถดถอยริดจ์แบบปรับปรุง 

(Modified Ridge Regression: MRR)  มีตวัประมาณพารามิเตอร์เป็น 
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                             )()(ˆ 1

),( bb kkk    n  

 โดยท่ี  k  เป็นพารามิเตอร์เอนเอียงของการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง  

              เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์(Identity matrix) 

            b  เป็นเวกเตอร์สารสนเทศก่อนขนาด p ×1 (prior information vector) 

  ตวัประมาณท่ีไดจ้ากวิธีน้ีมีคุณสมบติัเป็นตวัประมาณท่ีไม่เอนเอียง (Unbiased Estimator)

และ Swindel แสดงใหเ้ห็นวา่ มีช่วง k  ท่ีท าใหค่้าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของตวัประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยด้วยวิธีการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุง น้อยกว่าท่ีได้จากวิธีก าลงัสองน้อยสุด  แต่ 

Swindel ไม่ไดเ้สนอแนวทางในการประมาณค่า k  

 ในปี ค.ศ. 1995 Crouse, Jin และ Hanumara ไดพ้ฒันาวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงของ

Swindel ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยแทนเวคเตอร์สารสนเทศก่อน )(b ดว้ยเวคเตอร์ J  ซ่ึงเป็นเวคเตอร์ค่าเฉล่ีย

ของค่าประมาณสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงเสน้พหุจากวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
)1(

1

ˆ



 










  p

p

i

i

p
1JJ

   

 การใช ้ J  ซ่ึงเป็นเวคเตอร์ค่าเฉล่ียของสัมประสิทธ์ิถดถอยจากวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ̂

เป็นสารสนเทศของ  อาจยงัไม่เหมาะสมเน่ืองจาก ̂  ยงัคงมีปัญหาพหุสัมพนัธ์กันอยู่  เราจึงน่าจะ

พฒันาการหาค่าประมาณ b ท่ีดีข้ึน ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดเ้สนอตวัประมาณสารสนเทศก่อนในตวัแบบ

การถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงตวัใหม่ข้ึนมา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  1.เพ่ือเสนอตวัประมาณท่ีใช้เป็นค่าประมาณสารสนเทศก่อนในตวัแบบการถดถอยริดจ์

แบบปรับปรุง 

 2.เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของตัวประมาณค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณระหว่างวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด วิธีการถดถอยริดจ ์และวิธีการถดถอยริดจแ์บบ

ปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหาพุสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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  3.เพ่ือหาข้อสรุปของตัวประมาณท่ีใช้เป็นค่าประมาณสารสนเทศก่อนในตวัแบบการ

ถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงและวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดปัญหา

พหุสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 

วธิีการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาและเปรียบเทียบการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ กรณีเกิดพหุสัมพนัธ์ในตวัแปรอิสระ โดยก าหนดสถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี  

ก าหนดจ านวนตวัแปรอิสระ ( p  ) มี 3 ตวัแปร  ขนาดตวัอย่าง ( n ) มี 3 ขนาดคือ 30, 50 และ 100  ระดบั

สหสัมพนัธ์ ( 2 )  ระหว่างตวัแปรอิสระ 4 ระดบัคือ 0.4 ,0.5 ,0.7 และ0.9  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ความคลาดเคล่ือน(  )มีค่าเท่ากบั 1 ,3 และ 5  

  ในการสร้างตวัแปรอิสระ  X และตวัแปรตาม  Y  จะใชว้ิธีการของ Wilchern และ 

Churchill (1978) ดงัน้ี 

การสร้างตัวแปรอสิระ  X  

 การสร้างค่าของตวัแปรอิสระจะเร่ิมโดยการสร้างเมทริกซ์ U ซ่ึง 

           pjniZZu piijij ,..,2,1,,...,2,1;1 )1(

2/12    

 โดย ijZ  เป็นตวัเลขสุ่มท่ีมีการแจกแจงปกติมาตรฐานท่ีเป็นอิสระต่อกนั

(Independent Standard Normal Random number) หลงัจากนั้นแปลงเมทริกซ์ U ท่ีได ้ใหเ้ป็น     

เมทริกซ์ของตวัแปรอิสระ X  โดย jijij uux  โดย 



n

i

ij
j

n

u
u

1

 

  การก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ(  )ไดจ้าก Eigenvector  ท่ี

สอดคลอ้ง กบัEigenvalueท่ีมากท่ีสุดของเมทริกซ์ UU  ภายใตเ้ง่ือนไข 1   
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การสร้างตัวแปรตาม  Y  

 การสร้างค่าของตวัแปรตามจะสร้างค่า iV  โดยใชส้มการ 

                      niuuu iippiii ,...,2,1,...2211  V  

  โดย i เป็นตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงปกติค่าเฉล่ีย 0 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตามท่ีก าหนดขา้งตน้คือ 3,1 และ 5หลงัจากนั้นแปลงค่า iV  ท่ีได ้เป็น iY โดย VV  ii  

โดย 



n

i

i

n
1

V
V   

จาก ij  และ  ijY   ท  าใหไ้ดต้วัแบบถดถอยเชิงเส้นพหุดงัน้ี 

  nixxx iippiii ,...,2,1,...2211  Υ  

แลว้ท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยใชวิ้ธีก าลงัสองนอ้ยสุด วิธีการถดถอย

ริดจแ์ละวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง 

  ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณดว้ยวิธีการถดถอยริดจ์จะท าการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์  k จากวิธีการประมาณ 3 วิธีคือ 

1. วิธี  HKB (Hoerl, Kennard และ Baldwin ,1975) 





ˆˆ

ˆˆ
2




p
kHKB  

2. วิธี  KM4  (Muniz และ Kibria ,2009) 
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3. วิธี KM6  (Muniz และ Kibria ,2009) 
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 โดยท่ี  ̂  คือตวัประมาณสมัประสิทธ์ิโดยวิธีก าลงัสองนอ้ยสุด    

          pn

ei
i





2
2 ˆ

̂   

         และ 
        

2

2

ˆ

ˆ

i

im



   

        โดย          Y
*'

X
1ˆ   , XDX * , XDXD ''       

         และ          D  เป็นเมตริกซ์เชิงตั้งฉากของเมตริกซ์  XX   

ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณดว้ยวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงจะ

ค านวณเวคเตอร์ค่าประมาณสารสนเทศก่อน  b̂  3 วิธีคือวิธี MRJ ท่ีเสนอโดย Crouse, Jin และ 

Hanumara(1995) และวิธีท่ีน าเสนอ 2 วิธีคือวิธี MRM กบัวิธี MRW  

1.วิธี MRJ (Crouse, Jin และ Hanumara,1995) 

MRJ
b̂ 

p

i

i

p

̂
 

2.วิธี MRM (ตวัประมาณท่ีน าเสนอ) 

   
MRM

b̂ =median( î ) 

3.วิธี MRW(ตวัประมาณท่ีน าเสนอ) 

                 WYX'WXXb
1


MRW

ˆ  

โดยท่ี W  แทนเมทริกซ์ทแยงมุมท่ีมี iiw เป็นสมาชิกในแนวทแยงมุม 
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                     iiw  แทนค่าของน ้าหนกัของแต่ละค่าสงัเกต และใชค่้าของ 
i

ii
e

w
1

   

แลว้น าค่า b̂ ท่ีไดจ้ากแต่ละวธีิมาค านวณค่า k ของการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงจาก 

     
   

   






























ortherwise
p

tr

tr

p

k

bβbβ

XXbβbβ

XXbβbβ

ˆˆˆˆ

ˆ

0)(ˆˆˆˆ;
ˆˆˆˆ

ˆ

ˆ
2

12

12

2









 

 การวิจัยคร้ังน้ีจ าลองสถานการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo 

Simution) โดยใชโ้ปรแกรม MATLAB  R2011 มีการท าซ ้ าในแต่ละสถานการณ์ 1,000 คร้ัง ท าการจ าลอง

สถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดก้ าหนด จากนั้นท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

พหุคูณทั้ง 3 วิธี ค านวณค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย(AMSE)   

   
2000,1

1

ˆ
000,1

1ˆ 




r

jrjAMSE   

เม่ือ rĵ  คือพารามิเตอร์ท่ี j ท่ีไดจ้ากการท าซ ้ าคร้ังท่ี  r  
 1000,...,2,1;,...,2,1  rpj  

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่า AMSE กรณีตวัแปรอิสระ  321 ,, xxx มีสหสัมพนัธ์กนัทั้ง 3 ตวั

แปร พบว่าในทุกวิธีการเม่ือขนาดตวัอย่างเพ่ิมข้ึน  ค่า AMSE ท่ีไดจ้ะมีค่าลดลง เม่ือระดบัสหสัมพนัธ์

เพ่ิมข้ึน  ค่า AMSE ท่ีไดจ้ะมีค่าเพ่ิมข้ึน  เม่ือพิจารณาท่ีขนาดตวัอย่างและระดบัสหสัมพนัธ์เดียวกนัพบว่า

เม่ือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนมีค่าเพ่ิมข้ึน  ค่า AMSEท่ีไดใ้นแต่ละวิธีก็จะมีค่าเพ่ิมข้ึน

ดว้ย โดยท่ีวิธีการวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงจะใหค่้า AMSEต ่าท่ีสุด รองลงมาเป็นวิธีการถดถอยริดจ์ 

ส่วนวิธีก าลงัสองนอ้ยสุดใหค่้า AMSE สูงสุด  ส าหรับวิธีการถดถอยริดจ ์ การประมาณค่า k ดว้ยวิธี HKB 

ให้ค่าAMSE ต ่ากว่าวิธี KM4 และ KM6  ส าหรับวิธีการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุง  การประมาณค่า
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สารสนเทศก่อน ในกรณีท่ี มีขนาดเล็ก  1 วิธี MRJ ให้ค่า AMSE ต ่าสุดเม่ือระดบัสหสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระปานกลาง  5.0,4.02  ทุกขนาดตวัอย่าง  และเม่ือระดบัสหสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระสูง  9.0,7.02   วิธี MRW ใหค่้า AMSE ต ่าสุดทุกขนาดตวัอย่าง โดยเฉพาะในกรณีท่ี   

มีขนาดใหญ่  5  วิธี MRW ใหค่้า AMSE ต ่าสุดในทุกกรณี 

 

ตารางที ่1 ค่า AMSE กรณี 5,3,1,3  p เม่ือ 21, xx และ 3x สัมพนัธ์กนั 

ข น า ด
ตวัอยา่ง 

ระดบั
สหสมัพนัธ์
ของตวัแปร

อิสระ

21, xx

และ 3x  

วิธีการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ 

  OLS HKB KM4 KM6 MRJ MRM MRW 

กรณีท่ี 1  

30 

0.4 0.1493 0.1185 0.1416 0.1404 0.0706 0.0774 0.1027 

0.5 0.1734 0.1304 0.1619 0.1601 0.0643 0.0723 0.0757 

0.7 0.2803 0.1824 0.2423 0.2333 0.0799 0.0903 0.0573 

0.9 0.7796 0.3671 0.4677 0.4221 0.1745 0.2036 0.0780 

50 

0.4 0.0871 0.0756 0.0851 0.0850 0.0416 0.0449 0.0566 

0.5 0.0947 0.0793 0.0920 0.0918 0.0360 0.0411 0.0459 

0.7 0.1544 0.1141 0.1453 0.1438 0.0406 0.0466 0.0352 

0.9 0.4534 0.2504 0.3504 0.3282 0.1000 0.1166 0.0447 

100 

0.4 0.0391 0.0364 0.0388 0.0388 0.0195 0.0213 0.0279 

0.5 0.0442 0.0402 0.0438 0.0438 0.0163 0.0181 0.0205 

0.7 0.0693 0.0587 0.0678 0.0678 0.0180 0.0209 0.0171 

0.9 0.2072 0.1379 0.1879 0.1848 0.0414 0.0492 0.0240 
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ตารางที ่1 (ต่อ) ค่า AMSE กรณี 5,3,1,3  p เม่ือ 21, xx และ 3x สัมพนัธ์กนั 

ข น า ด
ตวัอยา่ง 

ระดบั
สหสมัพนัธ์
ของตวัแปร

อิสระ

21, xx

และ 3x  

วิธีการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ 

  OLS HKB KM4 KM6 MRJ MRM MRW 

กรณีท่ี 3  

30 

0.4 1.4685 0.7638 1.4110 1.4025 0.5132 0.5756 0.4332 

0.5 1.6978 0.7933 1.6119 1.5983 0.4991 0.5855 0.4249 

0.7 2.5368 1.0285 2.2884 2.2721 0.6524 0.7441 0.4095 

0.9 7.0879 2.2876 4.8920 4.8927 1.4011 1.6476 0.6835 

50 

0.4 0.7985 0.4659 0.7851 0.7830 0.2650 0.3091 0.2580 

0.5 0.7632 0.3104 0.7539 0.7526 0.1757 0.1968 0.2409 

0.7 0.8947 0.4658 0.8760 0.8717 0.2498 0.2957 0.2409 

0.9 1.5008 0.6940 1.4335 1.4249 0.4112 0.4831 0.2970 

100 

0.4 4.0471 1.3982 3.3660 3.3541 0.8433 0.9930 0.4255 

0.5 0.3751 0.2593 0.3730 0.3725 0.1233 0.1421 0.1184 

0.7 0.4269 0.2649 0.4237 0.4229 0.1169 0.1380 0.1149 

0.9 0.6576 0.3392 0.6477 0.6453 0.1470 0.1797 0.1324 

กรณีท่ี 5  

30 

0.4 3.9704 1.6535 3.8395 3.8261 1.2507 1.4638 1.1117 

0.5 4.3435 1.7144 4.1535 4.1339 1.2210 1.4315 1.0723 

0.7 7.3260 2.7233 6.7606 6.7390 1.8973 2.2218 1.2600 

0.9 20.3164 6.5989 14.7543 14.3186 4.5022 5.3126 1.9063 

50 

0.4 2.1997 1.0230 2.1681 2.1648 0.6630 0.7695 0.5782 

0.5 2.4069 1.0267 2.3657 2.3613 0.6437 0.7478 0.5574 

0.7 3.8906 1.4742 3.7575 3.7472 0.9178 1.0748 0.7049 

0.9 11.9008 4.0322 10.1979 10.0940 2.6956 3.1604 1.2933 

100 

0.4 1.0397 0.5723 1.0343 1.0334 0.3227 0.3762 0.3075 

0.5 1.2087 0.6080 1.2009 1.1997 0.3335 0.3896 0.2834 

0.7 1.8690 0.7880 1.8450 1.8424 0.4454 0.5325 0.3693 

0.9 5.3818 1.7758 5.0823 5.0734 1.0357 1.2604 0.6846 
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ตารางที ่2 ค่า AMSEกรณี 5,3,1,3  p เม่ือ 21, xx สัมพนัธ์กนั 3x อิสระ 

ข น า ด
ตวัอยา่ง 

ร ะ ดั บ
สหสัมพนัธ์
ของตวัแปร
อิสระ 1x , 

2x  

วิธีการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ 

    OLS HKB KM4 KM6 MRJ MRM MRW 

กรณีท่ี 1  

30 

0.4 0.1338 0.1051 0.1273 0.1263 0.0922 0.0961 0.1807 

0.5 0.1447 0.1106 0.1365 0.1351 0.0853 0.0912 0.1505 

0.7 0.1955 0.1332 0.1774 0.1733 0.0761 0.0841 0.1083 

0.9 0.4785 0.2349 0.3330 0.2869 0.1292 0.1416 0.0938 

50 

0.4 0.0760 0.0659 0.0744 0.0744 0.0659 0.0656 0.1531 

0.5 0.0811 0.0686 0.0792 0.0791 0.0593 0.0611 0.1248 

0.7 0.1080 0.0843 0.1034 0.1026 0.0529 0.0569 0.0893 

0.9 0.2609 0.1490 0.2203 0.2031 0.0707 0.0799 0.0740 

100 

0.4 0.0353 0.0328 0.0350 0.0351 0.0361 0.0353 0.1363 

0.5 0.0370 0.0340 0.0367 0.0367 0.0371 0.0360 0.1082 

0.7 0.0547 0.0476 0.0538 0.0538 0.0349 0.0365 0.0726 

0.9 0.1254 0.0876 0.1179 0.1143 0.0412 0.0457 0.0584 

กรณีท่ี 3  

30 

0.4 1.1641 0.5767 1.1277 1.1211 0.4164 0.4685 0.4308 

0.5 1.3673 0.6658 1.3108 1.3031 0.4690 0.5238 0.4068 

0.7 1.8213 0.7505 1.6995 1.6863 0.4672 0.5336 0.3913 

0.9 4.5523 1.6219 3.5081 3.5678 1.1814 1.2692 0.4279 

50 

0.4 0.6653 0.3821 0.6555 0.6533 0.2581 0.2963 0.3126 

0.5 0.7139 0.3791 0.7019 0.6987 0.2425 0.2819 0.2794 

0.7 1.0140 0.4744 0.9823 0.9767 0.2787 0.3192 0.2419 

0.9 2.2685 0.7457 2.0235 1.9969 0.4608 0.5034 0.2551 

100 

0.4 0.3007 0.2031 0.2992 0.2989 0.1452 0.1596 0.2182 

0.5 0.3507 0.2238 0.3485 0.3479 0.1460 0.1657 0.1932 

0.7 0.5070 0.2786 0.5011 0.4993 0.1513 0.1728 0.1582 

0.9 1.0384 0.3973 0.9944 0.9810 0.2271 0.2488 0.1491 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ค่า AMSE กรณี 5,3,1,3  p เม่ือ 21, xx สัมพนัธ์กนั 3x อิสระ 

ข น า ด
ตวัอยา่ง 

ระดบั
สหสมัพนัธ์
ของตวัแปร

อิสระ

21, xx

และ 3x  

วิธีการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ 

  OLS HKB KM4 KM6 MRJ MRM MRW 

กรณีท่ี 5  

30 

0.4 3.2246 1.3096 3.1418 3.1327 0.9834 1.1485 1.0044 

0.5 3.8915 1.5813 3.7505 3.7392 1.1646 1.3356 0.9524 

0.7 5.0436 1.8337 4.7627 4.7555 1.3085 1.4737 0.8418 

0.9 11.5054 3.4092 9.2840 9.4771 2.4774 2.7120 1.1037 

50 

0.4 1.8850 0.8740 1.8625 1.8589 0.6278 0.7229 0.6341 

0.5 2.0912 0.9062 2.0614 2.0572 0.6139 0.7248 0.6524 

0.7 2.9904 1.1847 2.9105 2.9044 0.7775 0.8826 0.5636 

0.9 6.3391 2.0275 5.7496 5.8065 1.4704 1.5827 0.6179 

100 

0.4 0.8827 0.4767 0.8789 0.8781 0.3204 0.3592 0.3509 

0.5 1.0556 0.5452 1.0497 1.0485 0.3534 0.4042 0.3431 

0.7 1.3838 0.6043 1.3705 1.3682 0.3669 0.4186 0.3169 

0.9 3.4104 1.1459 3.2887 3.2821 0.7616 0.8242 0.3570 

 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่า AMSE กรณีท่ีตวัแปรอิสระ 1x และ 2x มีสหสัมพนัธ์กนั 3x เป็น

อิสระโดยภาพรวมเหมือนกบัตารางท่ี 1 แต่ค่าAMSE มีค่าลดลง วิธีการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุง

ยงัคงใหค้่า AMSE นอ้ยสุด โดยวิธีการประมาณค่าสารสนเทศก่อน MRJ มกัจะให้ค่า AMSE ต ่าสุด

ในกรณีท่ี นอ้ย  เม่ือ มีค่ามากข้ึนส่วนใหญ่วธีิ MRW ใหค้่า AMSE นอ้ยสุด 

อภิปรายผล 

 บทความน้ีเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

เชิงเสน้กรณีท่ีเกิดพหุสมัพนัธ์ในตวัแปรอิสระ ระหว่างวิธีก าลงัสองนอ้ยสุด วิธีการถดถอยริดจแ์ละวิธีการ

ถดถอยริดจแ์บบปรับปรุงโดยใชว้ิธีMRJ วิธีMRM และวิธีMRW  ในการประมาณค่าเวคเตอร์สารสนเทศ
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ก่อน  b  โดยวิธี MRM และวิธี MRW ประมาณเวคเตอร์สารสนเทศก่อนเป็นตวัประมาณตวัใหม่ท่ีผูวิ้จยั

น าเสนอส าหรับวิธีการถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง ประสิทธิภาพของวิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยวดั

จากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย(AMSE) จากการศึกษาแบบจ าลองพบว่า วิธีการถดถอยริดจ์

แบบปรับปรุงให้ค่า AMSE ต ่ากว่าวิธีการถดถอยริดจ์และวีก าลงัสองนอ้ยสุดในทุกๆกรณีท่ีศึกษาและ

พบว่าตวัประมาณสารสนเทศก่อนท่ีเสนอใหม่ทั้ง 2 วิธีให้ค่า AMSE ต ่ากว่าวิธีก าลงัสองนอ้ยสุดและ

วิธีการถดถอยริดจ ์โดยวิธี MRW ใหค่้า AMSE ต ่าสุด เม่ือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   มีค่าสูง 
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การพฒันาก าลงัอดัของจโีอโพลเิมอร์จากเถ้าหนักด้วยการใช้มวลรวมผสม 
 
Development of Compressive Strength of Geopolymer from Bottom Ash Using 

Mixed Aggregate 

 

อรรวินท ์นุ่มน่ิม, จกัรกฤษณ์ มหจัฉริยวงศ ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาจีโอโพลิเมอร์โดยการน าเถา้หนกัจากการเผาลิกไนต์มาเป็นวสัดุ
หลกัแทนเถา้ลอย เพ่ือการน าไปใชใ้นการผลิตช้ินส่วนคอนกรีตและการเพ่ิมก าลงัอดัดว้ยการผสมตะกอน
ดินจากระบบการผลิตน ้ าของโรงไฟฟ้า จากการศึกษาอตัราส่วนระหว่างเถา้หนักกับสารละลายด่าง 
(โซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด ์10 โมลาร์ อตัราส่วน 1:1 โดยน ้าหนกั) พบว่าอตัราส่วน 1:0.7 
โดยน ้าหนกั ท าให้ไดก้ าลงัอดัสูงสุดท่ี 38.40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่กรณีท่ีมีการผสมมวลรวม
เพ่ือเพ่ิมก าลงัอดันั้นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมคือ 1:1 โดยน ้าหนกั การศึกษาการบ่มจีโอโพลิเมอร์พบว่าการบ่ม
ท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ใหก้ าลงัอดัท่ีสูงและเร็วกว่าการบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง จึงใช้
เง่ือนไขเหล่าน้ีในการเตรียมตัวอย่าง ผลการทดสอบก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีผสมส่วนผสมและ
อตัราส่วนต่าง ๆ ท่ีระยะเวลา  7  14  และ  28 วนั พบว่าก าลงัอดัจีโอโพลิเมอร์ผสมทรายอตัราส่วน 1:1.35 
มีค่าลดลงเป็น 11.62 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรจีโอโพลิเมอร์ผสมตะกอนดินร้อยละ 10  20  30  และ  
40  ของน ้าหนกัเถา้หนกัมีค่าก าลงัอดัเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น  26.08  67.78  105.05  และ  112.15 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดบั เม่ือน าจีโอโพลิเมอร์ผสมกบัตะกอนดินและทรายดว้ยอตัราส่วน  
1:1.35  มีค่าก าลงัอดัเม่ือใชต้ะกอนดินร้อยละ  10  20  และ  30  แทนท่ีทรายเป็น  45.25  87.44  และ  97.78 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดบั ดงันั้นการน าไปประยุกต์ใช้งานในการผลิตช้ินส่วนคอนกรีต
โดยเฉพาะประเภทไม่รับก าลงัอดัสามารถพิจารณาชนิดและปริมาณมวลรวมใหเ้หมาะสมกบัก าลงัอดัของ
ผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีปริมาณการผสมมวลรวมมีขีดจ ากดัในจีโอโพลิเมอร์โดยมีปริมาณสารละลายด่างเป็นปัจจยั
ส าคญั 
 
ค าส าคัญ : ก าลงัอดั, คอนกรีต, จีโอโพลิเมอร์, ตะกอนดิน, เถา้หนกั 
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Abstract 

 This research focused on the development of geopolymer using bottom ash 

from lignite power plant as the main material instead of fly ash. Sediment from water 

supply system in power plant was mixed to improve the compressive strength of 

concrete element. The study on ratio of bottom ash and alkaline solution (sodium 

silicate and 10 M sodium hydroxide at ratio of 1:1 (W/W) showed ratio 1:0.7 (W/W) 

gave the highest compressive strength at 38.40 Kgf/cm
2
. However in the case of 

mixing aggregate, the proper ratio of geopolymer with sediment is 1:1 (W/W). The 

result also showed geopolymer which treated at 65°C for 48 hours was higher 

compressive strength and faster forming than the one treated at room temperature. 

The compressive strength test of geopolymer mixing the different kinds of aggregate, 

different ratio and different curing time (7, 14 and 28 days) showed that geopolymer 

with sand at ratio 1:1.35 was decreased to 11.62 Kgf/cm
2
, geopolymer with sediment 

at ratio 10, 20, 30 and 40% of bottom ash weight was 26.08, 67.78, 105.05 and 112.15 

Kgf/cm
2
, respectively. Geopolymer with sand and sediment (ratio 1:1.35) which 

replaced sand at ratio 10, 20 and 30% of sand, were 45.25, 87.44, and 97.78 Kgf/cm
2
, 

respectively. Therefore, kind and quantity of aggregate were the important factor 

concerning to select for concrete element application, and alkaline solution could be 

limited factor and affect to mixing aggregate for the compressive strength property of 

geopolymer. 

 

Keywords: bottom ash, concrete, compressive strength, geopolymer, sediment 
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บทน า 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดข้ึนหลายแห่งซ่ึงตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหินเป็น
จ านวนมาก ผลพลอยไดจ้ากการใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง คือ เถา้ถ่านหิน ซ่ึงคิดเป็นปริมาณสูงถึงร้อยละ 25 
ของปริมาณลิกไนตท่ี์ใชใ้นการเผาไหม ้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ใชถ่้านหินลิกไนตป์ระมาณวนัละ 
40,000 ตนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดข้ีเถา้เป็นปริมาณ 10,000 ตนั/วนั แบ่งไดเ้ป็น เถา้หนกั (Bottom ash) ประมาณ  
ร้อยละ 20 และเถา้ลอย (Fly ash) ประมาณร้อยละ 80 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่มากในการฝังกลบ 
ซ่ึงในแต่ละปีจะมีเถา้หนกัประมาณ 1.5 ลา้นตนั นอกจากน้ีกระบวนการผลิตปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดต์อ้งใช้
พลงังานสูงมากจากการระเบิดวสัดุ การยอ่ย การล าเลียง การเผา และการบดซ่ึงท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซท่ีมี
ผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจก ดงันั้นจึงมีความพยายามท่ีจะใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดใ์หน้อ้ยลง โดยใช้
สารปอซโซลานท่ีประกอบดว้ยซิลิกา (SiO2) และอลูมินา (Al2O3) เป็นองคป์ระกอบในการท าวสัดุซีเมนต์
ท่ีเรียกวา่ จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) โดยใชก้ารท าปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอนและอะลูมิเนียม โดยการชะ
ซิลิกอนและอะลูมิเนียมในสารละลายด่างความเขม้ขน้สูงและใชค้วามร้อนเป็นตวักระตุน้ปฏิกิริยา ท าให้
เกิดปฏิกิริยาโพลีคอนเดนเซชัน่ไดส้ารประกอบอลูมิโนซิลิเกตท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยซีเมนตแ์ละเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Davidovits,1999) สามารถรับแรงอดัไดสู้งในระยะเวลาการบ่มท่ีสั้นแต่การศึกษาการใชเ้ถา้
หนกัในงานคอนกรีตในประเทศไทยไดรั้บความนิยมนอ้ยกว่าเถา้ลอย  เน่ืองจากเถา้หนกัมีองคป์ระกอบ
ทางเคมีคลา้ยกบัเถา้ลอย  แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีองค์ประกอบทางแร่ท่ีแตกต่างกนั แต่จากการศึกษา
คุณสมบติัปอซโซลานิกของเถา้หนกั พบว่าเถา้หนกัท าปฏิกิริยาปอซโซลานิกกบัสารละลายด่างและใหค่้า
ก าลงัอดัท่ีสามารถน าไปใชใ้นงานคอนกรีตไดโ้ดยการบดเถา้กน้เตาใหมี้ขนาดเลก็ลงและเพ่ือแตกอนุภาค
ท าใหก้ารเกิดปฏิกิริยากบัสารละลายด่างไดดี้ข้ึนโดยปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์เกิดข้ึนท่ีผิวของเถา้กน้เตา 
(อุบลลกัษณ์และปริญญา, 2551)ดงันั้นเม่ือน าเถา้หนกัท่ีมีขนาดเหมาะสมผสมกบัสารละลายด่างก็สามารถ
เกิดปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์ไดส้ารประกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารเช่ือมประสานและสามารถรับก าลงั
อดัได ้(M.Cheriaf et al., 1999) จึงมีการศึกษาการน าเถา้หนกัมาใชท้ดแทนปูนซีเมนตใ์นอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได ้นอกจากน้ี
โรงไฟฟ้ายงัมีของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตน ้ าเพ่ือหล่อเยน็คือ ตะกอนดินซ่ึงเกิดข้ึนเป็นปริมาณ
มากทุกวนั ได้มีการศึกษาของ บุญฤทธ์ิ (2550) ท าการศึกษาการท าจีโอโพลิเมอร์จากตะกอน โดยใช้
ทดแทนเถา้ลอยซ่ึงเป็นวสัดุเร่ิมตน้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์เพสต์ พบว่าการแทนท่ีเถา้ลอยดว้ยตะกอน
ประปาเผาไดสู้งสุดท่ีร้อยละ 20 โดยน ้าหนกัโดยไดก้ าลงัอดัท่ีไม่แตกต่างทางสถิติกบัจีโอโพลิเมอร์จากเถา้
ลอย  ดงันั้นการน าตะกอนดินเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์โดยการจดัการของเสียใหก้ลายมาเป็นวตัถุดิบจะช่วย
ลดภาระและตน้ทุนในการจดัการตะกอนดินของโรงไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง 
 งานวิจยัน้ีเป็นการเตรียมวสัดุจีโอโพลิเมอร์จากเถา้หนกัลิกไนตซ่ึ์งเป็นของเหลือท้ิงปริมาณ
มากจากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้า โดยใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผสมร่วมกบัตะกอนดินท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตน ้าของโรงไฟฟ้าโดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมของการผลิตวสัดุจีโอโพลิเมอร์จาก
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เถา้หนัก และผลของอตัราส่วนในการผสมตะกอนดินและทรายในจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีต่อคุณสมบติัดา้น
ก าลงัรับแรงอดั เพ่ือพฒันาจีโอโพลิเมอร์ใหมี้ค่าก าลงัอดัเหมาะสมต่อการใชง้านดา้นต่าง ๆ และเป็นการใช้
ประโยชนจ์ากของเหลือท้ิงของโรงงานท่ีตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาการน าเถา้หนกัจากโรงไฟฟ้ามาใชท้ดแทนปูนซีเมนตใ์นการผลิตวสัดุ 
 จีโอโพลิเมอร์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมของการผลิตวสัดุจีโอโพลิเมอร์จากเถา้หนกั 
3. เพ่ือศึกษาการใชต้ะกอนดินมาใชท้ดแทนทรายในการผลิตวสัดุจีโอโพลิเมอร์ 

 

วธิีการวจิยั 
 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการวิจยัจีโอโพลิเมอร์คือ เถา้หนกัจากการเผาถ่านหินลิกไนต์ท่ีเป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง  โดยเถา้หนกัมีลกัษณะเป็นเมด็หยาบและผง
ละเอียดปนกนัอยู่แต่มีส่วนของเม็ดหยาบมากกว่า และมีสีเทาถึงด าเถา้หนักจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
คุณภาพวตัถุดิบโดยการน าไปบดให้มีขนาดเล็กลง โดยบดและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ตามภาพท่ี 1   
เถา้หนกัมีองคป์ระกอบหลกัทางเคมี ไดแ้ก่ SiO2 38.8 %, Al2O3 12.8 %, Fe2O3 5.1 % และ CaO 18.9 %
โดยน ้ าหนกัการเตรียมตวัอย่างจีโพลิเมอร์ยงัใชต้ะกอนดินจากกระบวนการผลิตน ้ าประปา เพ่ือหล่อเยน็
ของโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จงัหวดัสระบุรี เป็นวตัถุดิบซ่ึงตะกอนดินท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น non-hazardous 
waste จากผลวิเคราะห์และการพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะน าตะกอนดินมาท าใหแ้หง้
และลดขนาดตะกอนดินจากนั้นน ามาร่อนจะไดต้ะกอนดินท่ีละเอียด ส่วนทรายจะใชท้รายแม่น ้าละเอียด
ส าหรับก่อสร้าง น ามาร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การเตรียมเถา้หนกัใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมในการเตรียมจีโอโพลิเมอร์ 
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 ส่วนสารละลายด่างท่ีใชใ้นการผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตประกอบดว้ยสารละลายโซเดียม
ซิลิเกต (Na2SiO3) และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเขม้ขน้ 10 โมลาร์ ผสมท้ิงไว ้24 
ชั่วโมงก่อนน ามาใช้ การศึกษาอตัราส่วนการผสมจีโอโพลิเมอร์เพ่ือหาอตัราส่วนสารละลายด่างท่ี
เหมาะสมต่าง ๆ คือ อตัราส่วนของ  Na2SiO3 : NaOH  เป็น 1:1 โดยน ้าหนกั และอตัราส่วนของเถา้หนกัต่อ
สารละลายด่าง เป็น 1:0.6  1:0.7  1:0.8  และ  1:1  โดยน ้าหนกั การศึกษาปัจจยัอีกอย่างหน่ึงคืออุณหภูมิ
และระยะเวลาในการบ่มเพ่ือเป็นปัจจยัในการเตรียมตวัอยา่งในขั้นตอนต่อไป 
 การเตรียมตวัอยา่งและการทดสอบตวัอยา่ง ท าการผสมเถา้หนกักบัสารละลายด่างในสัดส่วน
การผสม 1:1 โดยน ้าหนกั โดยจะท าการผสมเถา้หนกักบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดก่์อนแลว้จึงเติม
โซเดียมซิลิเกตผสมใหเ้ขา้กนั โดยสดัส่วนในการใชโ้ซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 
10 โมลาร์คือ 1:1 โดยน ้ าหนัก จากนั้นใช้สูตรการผสมตัวอย่างต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดคือ  เถา้หนักกับ
สารละลายด่าง  เถา้หนกักบัสารละลายด่างและเติมทราย  เถา้หนกักบัสารละลายด่างและเติมตะกอนดิน  
เถา้หนกักบัสารละลายด่างและเติมทรายกบัตะกอนดิน  เทจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ลงในแบบหล่อตวัอย่าง
ขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตรท่ีทาน ้ามนัไวเ้พ่ือใหส้ะดวกต่อการแกะออก
จากแบบหล่อ  แลว้หุ้มแบบหล่อดว้ยพลาสติกเพ่ือป้องกนัการสูญเสียน ้ า หลงัจากนั้นส่วนหน่ึงท้ิงไวท่ี้
อุณหภูมิหอ้งเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัตวัอย่างท่ีน าไปอบดว้ย hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชัว่โมง เม่ือแกะตวัอย่างออกจากแบบหล่อน าไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งจนถึงเวลาทดสอบก าลงัอดั
ท่ีอายุ  7  14  และ 28 วนั น าตวัอย่างไปเขา้เคร่ืองทดสอบและบนัทึกผลก าลงัอดั ท าการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัในการเตรียมตวัอยา่งกบัก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ ตามภาพท่ี 2 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 2 การหล่อแบบตวัอยา่งและช้ินงานท่ีพร้อมในการทดสอบ 
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สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาอตัราส่วนเถ้าหนักต่อสารละลายด่างที่เหมาะสม 
 อัตราส่วนในการผสมโอโพลิเมอร์เพ่ือหาอัตราส่วนสารละลายด่างท่ีเหมาะสม โดย
อตัราส่วน (Alkali activator) Na2SiO3 : NaOH เป็น 1:1 (w/w) เพ่ือหาอตัราส่วนสารละลายด่างท่ีเหมาะสม
จึงเปล่ียนแปลงอตัราส่วนเถา้หนกัต่อสารละลายด่าง 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีอตัราส่วนสารละลายด่างต่างกนั 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า อตัราส่วนเถา้ต่อสารละลายด่างท่ี 1:0.7 โดยน ้าหนกัใหค่้าก าลงัอดัของ 
จีโอโพลิเมอร์ไดดี้ท่ีสุดแต่จะไม่สามารถผสมทรายเขา้ไปไดอี้ก จึงตอ้งเลือกใชอ้ตัราส่วนเถา้ต่อสารละลาย
ด่างท่ี 1:1 โดยน ้าหนกัเพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมวสัดุท่ีจะผสมลงไปใหไ้ดป้ริมาตรคอนกรีตมากข้ึน 
 
2. ผลการศึกษาปัจจยัของสารละลายด่างและอุณหภูมใินการบ่ม 
 อตัราส่วนในการผสมจีโอโพลิเมอร์เพ่ือเลือกอุณหภูมิในการบ่ม กรณีศึกษา (1) อุณหภูมิหอ้ง 
(2) อุณหภูมิตูอ้บ อตัราส่วนในการผสม bottom ash : alkali  activator เป็น 1:0.7 โดยน ้าหนกั  และ
สารละลายด่างท่ีใช้เป็นโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ อตัราส่วน 1:1 โดยน ้ าหนัก บ่มเป็น
ระยะเวลา 48 ชัว่โมง 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีบ่มในอุณหภูมิต่างกนั 

อุณหภูมิ (°C) 
การทดสอบก าลงัอดัหลงัการบ่ม (Kgf/cm2) 

7 วนั 14 วนั 28 วนั 
35 (อุณหภูมิหอ้ง) 15.26 27.2 30.66 
65 (อุณหภูมิตูอ้บ) 41.40 40 38.40 

 
 ผลจากการทดลองในตารางท่ี 2 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการบ่มคือ 65 องศาเซลเซียส โดย
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิหอ้งแลว้พบวา่มีก าลงัอดัเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  โดยความแข็งแรงของจีโอโพลิ

อตัราส่วนเถา้หนกัต่อ
สารละลายด่าง 

การทดสอบก าลงัอดัหลงัการบ่ม (Kgf/cm2) 
7 วนั 14 วนั 28 วนั 

1:0.6 32 31.3 28.3 
1:0.7 41.4 40 38.4 
1:0.8 22.67 27 27.73 
1:1 16.33 22.13 26.4 
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เมอร์นั้นข้ึนอยู่กบัความเขม้ขน้ของสารละลาย NaOH ดว้ยเช่นกนั จากการทดลองน้ีใชส้ารละลายด่าง 
NaOH ท่ีความเขม้ขน้ 10 โมลาร์ ซ่ึงเป็นความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าจีโอโพลิเมอร์จากเถา้หนกั 
โดยเม่ือเถา้สัมผสักบัสารละลาย NaOH จะเกิดการละลายลายของซิลิกา (Si4+) และอลูมินา (Al3+)  จากเถา้
หนกั (Chindaprasirt, 2007) ปริมาณของการชะลายข้ึนกบัความเขม้ขน้ NaOH และเวลาท่ีใชใ้นการชะ
ละลายจะมีผลต่อก าลงัอดั เน่ืองจากการเพ่ิมความเข้มข้น NaOH ท่ีสูงไป ส่งผลให้ช่วงแรกเกิดการ
ตกตะกอนของ alumino-silicate ท าใหค้วามแข็งแรงลดลง (Somna et al.,2011)  จากตารางท่ี 1 ก าลงัอดัท่ี
เพ่ิมข้ึนยงัเป็นผลมาจากอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มซ่ึงความร้อนจากการบ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียสจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาใหเ้กิดไดเ้ร็วและสมบูรณ์ข้ึน และยงัมีผลต่อก าลงัอดั โดยพบวา่เม่ืออุณหภูมิ
และระยะเวลาในการบ่มเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์เพ่ิมข้ึน ดงันั้นการผลิตจีโอโพลิเมอร์จาก
เถา้หนกัควรบ่มท่ีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส 
 
3. ผลการศึกษาผลกระทบของการเตมิทรายเปรียบเทียบกบัจโีอโพลเิมอร์ปกติ 

 อตัราส่วนในการผสมจีโอโพลิเมอร์เพ่ือเลือกปริมาณทรายท่ีเหมาะสม สารละลายด่างท่ีใช้
เป็นโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ อตัราส่วน 1:1 โดยน ้ าหนกั ผสมเถา้หนกักบัสารละลายด่าง
เป็น 1:1 โดยน ้าหนกั ผสมทราย  135  200  275 กรัม  น ้ า  50  และ 100 กรัม  บ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

 ส่วนผสมของทรายท่ีเหมาะสมคือ 135 กรัม ซ่ึงมีการพฒันาก าลงัอดัท่ีดีกว่าอตัราส่วนอ่ืน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิมณัฑนา (2556) ท่ีท าการศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถา้ลอย โดยศึกษาจีโอโพลิ
เมอร์ท่ีผสมทรายท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ พบว่า ส่วนผสมของทรายท่ีเหมาะสมคือ 135 กรัม และการเพ่ิมทราย
ช่วยเพ่ิมก าลงัอดั ดงันั้นการเพ่ิมทรายมากเกินไปท าใหต้อ้งผสมน ้าเพ่ิมเขา้ไปเพ่ือความสะดวกในการข้ึน
รูปของจีโอโพลิเมอร์ แต่ปริมาณน ้ าท่ีเพ่ิมนั้นไม่มีประโยชน์ต่อปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่น โดยน ้ า
ส่วนเกินจะอยูใ่นโพรงของเน้ือจีโอโพลิเมอร์และจะระเหยออกมาในระหวา่งการบ่ม ท าใหจี้โอโพลิเมอร์มี
รอยแตกร้าวไดซ่ึ้งส่งผลท าใหก้ าลงัอดัลดลง (Chindaprasirt, 2009) เช่นเดียวกบัการเพ่ิมทรายโดยไม่มีการ
เพ่ิมสารละลายด่าง (Temuujin et al.,2010) 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีและไม่มีส่วนผสมของทราย 

ส่วนผสมทราย:น ้า (g/g) 
การทดสอบก าลงัอดัหลงัการบ่ม (Kgf/cm2) 

7 วนั 14 วนั 28 วนั 
0 : 0 16.33 22.13 26.40 

135 : 0 10.19 11.50 11.62 
200 : 50 7.11 6.06 6.62 

275 : 100 1.93 2.45 1.77 
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 จากตารางท่ี 3 จีโอโพลิเมอร์ท่ีมีส่วนผสมของน ้ า 100 กรัม จะให้ก าลงัอดัท่ีน้อยท่ีสุด 
เน่ืองมาจากจีโอโพลิเมอร์มีลกัษณะท่ีช้ืนอยู่ และเม่ือน ้าระเหยออกไปท าใหก้อ้นมีโพรงหรือรอยแตกร้าว
ซ่ึงส่งผลต่อก าลงัอดัท่ีนอ้ยลง ส่วนจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีส่วนผสมของน ้า 50 กรัม พบว่าค่าก าลงัอดัท่ีไดย้งัคง
นอ้ยกวา่จีโอโพลิเมอร์ท่ีไม่ไดผ้สมน ้าซ่ึงมีค่าก าลงัอดัท่ีดีท่ีสุด 
 
4. ผลการศึกษาอตัราส่วนตะกอนดนิที่แตกต่างกนัต่อการทดสอบก าลงัอดั 

 จีโอโพลิเมอร์เติมตะกอนดินในอตัราส่วนต่าง ๆ โดยการเติมตะกอนดินในอตัราส่วนร้อยละ 
10  20  30  และ  40  ของเถา้หนกั 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีอตัราส่วนการผสมตะกอนดินต่างกนั 

ส่วนผสมตะกอนดิน 
(ร้อยละของเถา้หนกั) 

การทดสอบก าลงัอดัหลงัการบ่ม (Kgf/cm2) 

7 วนั 14 วนั 28 วนั 

10 18.22 22.14 26.08 

20 62.54 66.76 68.78 

30 53.60 98.53 105.05 

40 104.75 116.05 112.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ผลของอตัราส่วนตะกอนดินและระยะเวลาในการบ่มต่อก าลงัอดั 

(% sediment ; ร้อยละของตะกอนดินต่อเถา้หนกั) 
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 ผลของเถา้หนกักบัสารละลายด่างและเติมตะกอนดินในสัดส่วนต่าง ๆ โดยการเติมตะกอน
ดินในอตัราส่วนร้อยละ  10  20  30  และ  40  ของเถา้หนกั อตัราส่วนการผสมตะกอนดินท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
จีโอโพลิเมอร์ช่วยเพ่ิมก าลงัอดัใหม้ากข้ึนตามไปดว้ยเม่ือเติมตะกอนดินร้อยละ  40  ของเถา้หนกัระยะเวลา
บ่ม  14  วนัมีความสามารถในการรับแรงอดั  116.50  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซ่ึงเป็นก าลงัอดัท่ีดีท่ีสุด
ในการเติมตะกอนดินร่วมกบัจีโอโพลิเมอร์ แสดงให้เห็นว่าตะกอนดินสามารถช่วยเพ่ิมก าลงัรับแรงอดั
ของจีโอโพลิเมอร์ได ้ตามผลในตารางท่ี 4 และการเปรียบเทียบในภาพท่ี 3 
 
5. ผลของอตัราส่วนของตะกอนดนิและทรายต่อการทดสอบก าลงัอดั 
 จีโอโพลิเมอร์ผสมตะกอนดินและทราย ในอตัราส่วนทดแทนทรายร้อยละ  10  20  และ 30  
ของทราย โดยมีอตัราส่วนในการผสมมวลรวมเดิมมีปริมาณท่ี  135  กรัม ต่อเถา้หนกั  100  กรัม 
 ผลการทดลองจากตารางท่ี 5 จีโอโพลิเมอร์ผสมตะกอนดินและทราย เม่ือทดสอบก าลงัอดัท่ี 
7  14  และ  28 วนั  พบวา่ตะกอนดินผสมร่วมกบัทรายร้อยละ 10 ของทราย ไดค่้าก าลงัอดั  34  35.75  และ  
45.25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดบัส่วนผสมตะกอนดินร่วมกบัทรายร้อยละ 20 ของทราย ไดค่้า
ก าลงัอดั  59.14  61.48  และ  87.44 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดบัส่วนผสมตะกอนดินร่วมกบั
ทรายร้อยละ 30 ของทราย ไดค่้าก าลงัอดั  68.25  88.16  และ  97.78 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ท่ีมีการผสมตะกอนดินร่วมกบัทราย 

ตะกอนดิน:ทราย  
(%) 

เถา้ลอย:มวลรวม = 1:1.35 
(g) 

การทดสอบก าลงัอดัหลงัการบ่ม (Kgf/cm2) 
7 วนั 14 วนั 28 วนั 

0 100 : (0+0) 10.19 11.50 11.62 

10:90 100 : (13.5+121.5) 34.02 35.75 45.25 

20:80 100 : (27.0+108.0) 59.14 61.48 87.44 

30:70 100 : (40.5+94.5) 68.25 88.16 97.78 
 
 จากภาพท่ี 4 อตัราส่วนการผสมตะกอนดินร่วมกบัทราย โดยการน าตะกอนดินมาแทนท่ี

ทราย พบว่าเม่ือเพ่ิมตะกอนดินมากข้ึนส่งผลใหก้ าลงัอดัสูงข้ึนตามไปดว้ย ระยะเวลาในการบ่มท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนท าใหมี้ก าลงัอดัเพ่ิมสูงข้ึนดว้ยในทุกอตัราส่วน  ก าลงัอดัสูงสุดท่ีไดคื้อ อตัราส่วนตะกอนดินร้อยละ 30  

และทรายร้อยละ  70  ระยะเวลาในการบ่ม  28  วนั มีค่าก าลงัอดั  97.78  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
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ภาพที่ 4 ผลของอตัราส่วนการผสมตะกอนดินร่วมกบัทรายและระยะเวลาในการบ่มต่อก าลงัอดั 
(sediment: sand ; มวลรวมของตะกอนดิน: ทราย ตวัเลขแสดงร้อยละ) 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 แนวโนม้การพฒันาก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์  
(BA; Bottom ash-เถา้หนกั, Al; Alkali solution-สารละลายด่าง (NaOH+Na2SiO3),  

Se; Sediment-ตะกอนดิน, Sand; ทราย ตวัเลขแสดงร้อยละ) 
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 จากภาพท่ี 5 การพฒันาก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาใน

การบ่มซ่ึงเป็นเช่นเดียวกับคอนกรีตทัว่ไป มวลรวมท่ีใช้ทรายอย่างเดียวให้ก าลงัอดัต ่ากว่าตวัควบคุม 

(BA:Al) ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงวนัท่ี 28 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีผสมตะกอนดินมีการพฒันาก าลงัอดัสูงข้ึน 

แต่การเติมตะกอนดินร้อยละ 10 ไม่มีความแตกต่างไปจากตวัควบคุม การพฒันาก าลงัอดัใหไ้ดค่้าสูงสุดจึง

เป็นการผสมตะกอนดินร้อยละ 40 ของเถา้หนัก เม่ือผสมทรายร่วมกับตะกอนดินเพ่ือให้ได้ปริมาณ

คอนกรีตท่ีมากข้ึนและมีอตัราส่วนของมวลรวมเช่นเดียวกบัคอนกรีตทัว่ไปคือ 1:1.35 ค่าก าลงัอดัของ

ตวัอย่างในกลุ่มน้ีสูงมากข้ึนตามสัดส่วนตะกอนดินต่อทรายท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามปัจจยัในการเติมมวล

รวมข้ึนอยู่กบัปริมาณสารละลายด่าง จึงสามารถหาอตัราส่วนในการผสมท่ีดีสุดคือ เถา้ลอย:มวลรวม 

(ตะกอนดิน+ทราย) เป็น 100 : 135 (40.5+94.5) กรัม ถึงแมใ้หค่้าก าลงัอดัต ่ากว่าการผสมตะกอนดินเพียง

อยา่งเดียวแต่กเ็พียงเลก็นอ้ย 

 

อภิปรายผล 
 งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือจดัการของเสียอุตสาหกรรม ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากของเสีย 
โดยท าการศึกษาการใชต้ะกอนจากกระบวนการผลิตน ้ าของโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จงัหวดัสระบุรี ร่วมกบั
การท าจีโอโพลิเมอร์จากเถา้หนกัจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลของส่วนผสมและอตัราส่วนต่อการเปล่ียนแปลงก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์ 
(BA; Bottom ash-เถา้หนกั, Al; Alkali activator-สารละลายด่าง (NaOH+Na2SiO3),  

Se; Sediment-ตะกอนดิน, Sand; ทราย) 
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 การทดสอบก าลงัอดัแสดงใหเ้ห็นว่าจีโอโพลิเมอร์ท่ีใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ป็น
ตวัชะซิลิกาและอลูมินาจากเถา้หนกั บ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมงสามารถใหก้ าลงั
อดัไดเ้ร็วกว่าการบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง การเติมตะกอนดินในจีโอโพลิเมอร์ช่วยเพ่ิมก าลงัอดัตามปริมาณของ
ตะกอนท่ีเติมลงไป เน่ืองจากสมบติัทางเคมีของตะกอนประปาเผาจากการวิเคราะห์ของบุญฤทธ์ิ (2550) 
พบวา่เน้ือตะกอนมีซิลิกา  อลูมินา  และเหลก็ออกไซดเ์ป็นสารประกอบหลกัคือมีซิลิการ้อยละ 68-79, อลูมิ
นา ร้อยละ 12-15 และเหล็กออกไซด ์ร้อยละ 4-6 ดงันั้นตะกอนดินเผามีคุณสมบติัเป็นวสัดุปอซโซลาน
และท าปฏิกิริยากบัสารละลายด่างได ้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าเม่ือเติมตะกอนดินร้อยละ 40 ของ
ปริมาณเถา้หนกัระยะเวลาในการบ่ม 14 วนัมีก าลงัอดั 116.05 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และการใช้
ตะกอนดินร่วมกบัทราย เม่ือเติมตะกอนดินทดแทนทรายร้อยละ 30 ระยะเวลาในการบ่ม 28 วนัมีก าลงัอดั
เป็น 97.78 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และปริมาณการเติมทรายและน ้ าส่งผลต่อก าลงัอดัท่ีลดลง  ค่า
มาตรฐานตาม มอก. 58-2530 ของคอนกรีตบล็อกไม่รับน ้าหนกัก าหนดไวว้่าความตา้นแรงอดัต ่าสุดของ
คอนกรีตบล็อกแต่ละกอ้นเป็น 20.39 Kgf/cm2 ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีเห็นไดว้่าจีโอโพลิเมอร์ท่ีผลิตได้
สามารถมีค่าก าลงัอดัสูงกวา่ค่ามาตรฐานของคอนกรีตบลอ็กไม่รับน ้าหนกัดงันั้นตะกอนดินจึงศกัยภาพใน
การน ามาใช้ทดแทนทรายในจีโอโพลิเมอร์ ส าหรับอตัราส่วนท่ีเหมาะสมนั้นต้องค านึงถึงปริมาตร
สารละลายด่างท่ีใชผ้สมในจีโอโพลิเมอร์เน่ืองจากตะกอนดินมีสมบติัในการดูดซบัน ้าไดดี้และปริมาณการ
เติมทรายและน ้าส่งผลต่อก าลงัอดัท่ีลดลง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีผลท่ีได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับแนว
ทางการน าตะกอนดินมาใช้ร่วมกบัจีโอโพลิเมอร์ ซ่ึงศึกษาคุณสมบติัด้านก าลงัอดัเท่านั้น อาจมีความ
จ าเป็นในการทดสอบคุณสมบติัดา้นอ่ืนตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านแต่ละประเภทต่อไป และควรมี
การวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในอุตสาหกรรม เน่ืองจากการผลิต
ตอ้งใชส้ารเคมีเป็นตวัท าปฏิกิริยา ดงันั้นราคาของจีโอโพลิเมอร์จะข้ึนอยูก่บัราคาของสารเคมีดว้ย 
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ความหลากชนิดของนกภายในพนืทสีีเขยีวของกรุงเทพมหานคร 

 

Species diversity of bird within the green area of Bangkok 

 

ผูว้จิยั อรว ีวฒิุไทย1, รัตนวฒัน์ ไชยรัตน์2, ปรมิตา พนัธ์วงศ์1, วฒิุ ทกัษิณธรรม3 

1สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการสิงแวดลอ้ม คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

2ศูนยว์จิยัสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

3ภาควชิาสัตววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

บทคัดย่อ    

การวิจยัในครังนีเพือศึกษาความหลากชนิดของนกในพืนทีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 โดยคดัเลือกสวนสาธารณะตามขนาดที

แตกต่างกนัทงัหมด 10 พืนที จากการศึกษาพบจาํนวนชนิดนกทงัหมด 50 ชนิด โดยสวนพุทธมณฑลมี

จาํนวนชนิดนกมากทีสุดคือ 39 ชนิด รองลงมาคือสวนหลวง ร.9 มีจาํนวนชนิดนก 34 ชนิด และสวนวชิร

เบญจทศัมีจาํนวนชนิดนก 29 ชนิด ขณะทีค่าความหลากชนิดของนกสวนพุทธมณฑลมีค่ามากทีสุด 

รองลงมาคือสวนทวีวนารมย์ และสวนวชิรเบญจทศั มีค่าเท่ากบั 1.17, 1.08 และ1.04 ตามลาํดบั จาก

การศึกษาพบว่า สวนสาธารณะทีมีขนาดใหญ่สามารถรองรับจํานวนชนิดของนกได้มากกว่า

สวนสาธารณะทีมีขนาดเลก็ ซึงเป็นไปตามตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์เกาะ (island biogeography theory) ที

เสนอโดย MacArthur and Wilson ในปี ค.ศ. 1967 ดงันนัการวางผงัเมืองและกาํหนดขนาดของพืนทีให้มี

ความเหมาะสมในการรองรับประชากรนกจึงมีความสําคญัเพือนาํมาสู่การพฒันาทียงัยืนภายในอนาคต 

 

คาํสําคญั : ความหลากหลายทางชีวภาพ, นกในเมือง, สวนสาธารณะ, การอนุรักษเ์มือง   
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Abstract 
This research aims to study the diversity of birds within the ten green 

areas in Bangkok that are different in size from January 2013 to August 2013. The 

results show that a total of 50 species were found and Phutthamonthon park contained 

the highest number of species at 39. In Suan Lung Rama IX park and in 

Wachirabenchatat park, 34 and 29 species were found, respectively. The highest 

species diversity indexes belong to Phutthamonthon park, Thawiwanarom park and 

Wachirabenchatat park at 1.17, 1.08 and 1.04, respectively. The results also show that 

larger parks have a higher species richness of birds than do smaller park, in agreement 

with the theory of island biogeography proposed by MacArthur and Wilson (1967). 

These results can be useful in terms of urban planning and appropriate park 

management of the green area size for birds in order to assure a sustainable 

development into the future.  

 

Keywords: biodiversity, urban bird, park, urban conservation 

 

บทนํา 

พืนทีสีเขียว (green area) เปรียบเสมือนปอดของคนเมือง เนืองจากมีการเพิมขึนของ

ประชากรอย่างต่อเนือง (จิตตินี จนัทรจนา, 2541) ส่งผลให้พืนทีสีเขียวในเมืองมีขนาดเล็กลงตามการ

ขยายตวัของเมือง (ธนิชา นิยมวนั, ม.ป.ป.) เช่นเดียวกบักรุงเทพมหานครทีมีประชากร และสิงก่อสร้าง

อืนๆ เขา้มาทดแทนหรือแทนทีพืนทีสีเขียวอย่างถาวร (สํานกันโยบายและแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, 2555) พืนทีสีเขียวทีเหลืออยู่มีขนาดแตกต่างกนั และกระจายอยู่ท่ามกลางการใช้

ประโยชน์จากกิจกรรมมนุษย์ทีอยู่โดยรอบพืนที ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงองค์ประกอบทางด้าน

นิเวศวทิยา และความหลากหลายของถินทีอยู่อาศยัของนก โดยเฉพาะนกทีไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงได้ (MacGregor-Fors and Ortega-Alvarez, 2009) ทงันีขึนกับ

สภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั ส่งผลใหพื้นทีสีเขียวแต่ละแห่งมีจาํนวนและชนิดของนกแตกต่างกนัไปตาม

ขนาดของทีอยู่อาศยัในแต่ละพืนที โดยทีพืนทีขนาดใหญ่สามารถรองรับจาํนวนนกไดม้ากกว่าพืนทีทีมี

ขนาดเล็ก ดงันนันกทีอยู่ในพืนทีขนาดเล็กย่อมมีอตัราเสียงต่อการสูญพนัธ์ุเร็วกว่าพืนทีขนาดใหญ่ ซึง

เป็นไปตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์เกาะ (island biogeography theory) ทีเสนอโดย MacArthur and Wilson 
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(1967) โดยมีแนวคิดพืนฐานทีวา่ภายหลงัจากการเกิดหย่อมป่า สิงมีชีวติโดยเฉพาะอย่างยิงสัตวป่์ารวมถึง

นกไม่สามารถเคลือนทีไปมาอย่างอิสระระหวา่งถินทีอยู่อาศยัไดเ้ช่นในอดีต จึงมีโอกาสทาํให้เกิดปัญหา

การผสมเลือดชิด (inbreeding) หรือการผสมพนัธ์ุภายในประชากรทีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมทีใกลเ้คียงกนั 

เป็นสาเหตุใหส้ัตวป่์าขาดความหลากหลายทางพนัธุกรรมของประชากรย่อยนนัๆ ทาํให้เกิดความอ่อนแอ

และเกิดการสูญพนัธ์ุลงในทีสุด (Levin, 1969) การรักษาพืนทีสีเขียวขนาดใหญ่ เช่น พืนทีสวนสาธารณะ

ในเมืองช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไวไ้ด้มากกว่าพืนทีขนาดเล็กทงัในระดบั

พนัธุกรรม ชนิด และระบบนิเวศ 

ดงันัน ในการศึกษาครังนีจึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการรองรับความ

หลากชนิดของนกในสวนสาธารณะทีเปรียบเสมือนหย่อมป่าในพืนทีเมืองทีมีขนาดแตกต่างกนัในพืนที

ของกรุงเทพมหานคร เพือเป็นประโยชน์ในการจัดการพืนทีสีเ ขียวของสวนสาธารณะในเขต

กรุงเทพมหานคร และเสนอแนวทางในการปรับปรุงสิงแวดล้อมให้เข้ากบักิจกรรมของมนุษย์และ

สิงมีชีวติทีมีบทบาทสําคญัต่อระบบนิเวศ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือสํารวจและจาํแนกชนิดนกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของพืนทีสีเขียวกบัความหลากชนิดของนกในพืนที

กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

พืนทีศึกษา 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคม  มีพืนทีจาํนวนทงัหมด 1,568.73 ตารางกิโลเมตร ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีจาํนวน

สวนสาธารณะหลกักวา่ 30 แห่ง รวมแลว้คิดเป็นปริมาณพืนทีสีเขียว (ในรูปแบบสวนสาธารณะ) จาํนวน

16,781 ไร่ หรือ 26.85 ตารางกิโลเมตร (สํานกังานสวนสาธารณะ, 2555) การศึกษาในครังนีไดค้ดัเลือก

สวนสาธารณะตามขนาดพืนทีทีแตกต่างกนัทงัหมด 10 พืนที (ภาพที 1 และตารางที 1) 
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ภาพที 1 ตาํแหน่งของสวนสาธารณะทีทาํการสํารวจในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที 1 ขนาดของสวนสาธารณะ จาํนวนชนิด ดชันีความหลากชนิด และดชันีความสมาํเสมอของนกใน

พืนทีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

 

สวนสาธารณะ 

จาํนวนจุดสํารวจ 

(จุด) 

พืนที 

(เฮกแตร์) 

จาํนวน

(ชนิด) 

ดชันีความ

หลากชนิด 

ดชันีความ

สมาํเสมอ 

สวนพุทธมณฑล 30 400 39 1.17 0.74 

สวนหลวง ร.9 28 80 34 0.98 0.64 

สวนวชิรเบญจทศั 25 60 29 1.04 0.71 

สวนสิริกิติฯ 20 31.51 28 1.03 0.71 

สวนธนบุรีรมย ์ 10 10.13 24 0.95 0.69 

สวนทววีนารมย ์ 10 8.64 23 1.08 0.79 

สวนวนธรรม 5 6.12 18 1.02 0.81 

สวนรมณีนาถ 5 4.79 22 0.97 0.72 

สวนสันติภาพ 5 3.23 17 0.64 0.52 

สวนสันติชยัปราการ 3 1.36 16 0.69 0.58 
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การสํารวจชนิดนก 

1. สํารวจประชากรนก ดว้ยวธีินบัตามจุด (point count) กาํหนดเส้นทางสํารวจใหค้รอบคลุม

พืนทีทงัหมดของสวนสาธารณะ และมีการกระจายในแต่ละสภาพถินทีอยู่อาศยัในอตัราส่วนทีเท่าเทียมกนั

(ตารางที1) โดยใหแ้ต่ละจุดสํารวจบนเส้นทางสํารวจห่างกนัจุดละ 100 เมตร (Ralph et al., 1996) และทาํ

การบนัทึกชนิด และจาํนวนนกแต่ละชนิด ภายในระยะเวลา 5 นาที โดยทาํการสํารวจช่วงเวลาเช้า (6.00-

8.00น.) และช่วงเวลาบ่าย (15.00-17.00น.) เพือลดผลกระทบต่อการพบเห็นนกในช่วงทีนกทาํกิจกรรม

นอ้ย ระหวา่งช่วงฤดูแลง้ (เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556) และช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) ฤดูกาลละ 4 ครังต่อสวน โดยใช้ค่าปริมาณนาํฝนเฉลีย 30 ปี ของกรม

อุตุนิยมวทิยา (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2556) หลีกเลียงวนัทีมีฝนตกและลมพดัแรง (Bibby et al., 2000)  

2. จาํแนกชนิดนกทีพบตามคู่มือดูนกของบุญส่ง เลขะกุล (2555) เพือนาํไปวิเคราะห์หา

ความหลากชนิดของนกในแต่ละพืนทีของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วเิคราะห์หาค่าดชันีความหลากชนิด (species diversity index) โดยคาํนวณจากสูตร 

Shannon-Weiner Diversity Index ดงันี 

H'  =  Σ pi log
 
pi 

 เมือ   H'  = ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ 

     pi   = สัดส่วนจาํนวนตวันกแต่ละชนิดต่อจาํนวนตวันกทุกชนิดรวมกนั 

 ค่า H'  มีค่าสูงแสดงวา่มีความหลากชนิดมาก (Krebs, 1999) 

2. วเิคราะห์หาค่าดชันีความสมาํเสมอ (Evenness index) โดยคาํนวณจากสูตร  

Shannon-Weiner Evenness Index 

E  = H' / Hmax  = H' / ln S  

เมือ E   = ค่าดชันีความสมาํเสมอ 

H'  = ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ 

S   = จาํนวนชนิดของนก 

ค่า E มีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 (ค่ามากทีสุด 1 หมายความวา่สิงมีชีวติแต่ละชนิดมีจาํนวนตวั

เท่ากนั หรือมีการกระจายอยา่งสมาํเสมอ) 
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3. วเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดพืนทีสวนสาธารณะและจาํนวนชนิดของนก 

log S = log c + z log A 

S  = จาํนวนชนิดของนก 

A = ขนาดพืนทีทีทาํการศึกษา 

c  = จุดตดัแกนY  

z  = ความชนัของเส้นตรง  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากการสํารวจและจาํแนกชนิดนกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามคู่มือดูนก นก

เมืองไทย บุญส่ง เลขะกุล (2555) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 โดย

แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน พบจาํนวนชนิดนกทงัหมด 50 ชนิด นกทีพบมากทีสุด 5 

ชนิดแรก คือ นกพิราบ (Columba livia) รองลงมาคือ นกเอียงสาริกา (Acridotheres tristis) นกกระจอก

บา้น (Passer montanus) นกเขาชวา (Geopelia striata) และอีกา (Corvus macrorhynchos) จากค่าดชันี

ความหลากชนิด (ตารางที 2) โดยสวนพุทธมณฑลมีจาํนวนชนิดนกมากทีสุด 39 ชนิด ฤดูแลง้พบจาํนวน

ชนิดนก 34 ชนิด ฤดูฝนพบจาํนวนชนิดนก 27 ชนิด รองลงมาเป็นสวนหลวง ร.9 มีจาํนวนชนิดนกทงัหมด 

34 ชนิด ฤดูแลง้พบจาํนวนชนิดนก 32 ชนิด ฤดูฝนพบจาํนวนชนิดนก 22 ชนิด และสวนวชิรเบญจทศั มี

จาํนวนชนิดนกทงัหมด 28 ชนิด ฤดูแลง้พบจาํนวนชนิดนก 29 ชนิด ฤดูฝนพบจาํนวนชนิดนก 17 ชนิด 

ตามลาํดบั (ตารางที 1) โดยจะเห็นไดว้า่ฤดูกาลมีผลต่อจาํนวนชนิดของนก ช่วงฤดูแลง้สามารถพบชนิดนก

มากกวา่ช่วงฤดูฝน (ภาพที 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3190 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตารางที 2 จาํนวนชนิดของนก 5 ชนิดแรก ทีพบในพืนทีสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 ชนิดของนก ชือวิทยาศาสตร์ จํานวน (ตัว) 

นกพิราบ Columba livia 1738 

นกเอยีงสาลกิา Acridotheres tristis 1321 

นกกระจอกบา้น Passer montanus 638 

นกเขาชวา Geopelia striata 325 

อีกา Corvus macrorhynchos 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 จาํนวนชนิดนกทีพบในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน 
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ผลการศึกษาดชันีความหลากชนิด และดชันีความสมาํเสมอของนกทีพบในสวนสาธารณะ

ของกรุงเทพมหานคร พบว่าสวนพุทธมณฑลมีค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพมากทีสุดคือ 1.17 

รองลงมาคือ สวนทววีนารมย ์1.08 และสวนวชิรเบญจทศั 1.04 ตามลาํดบั ขณะทีค่าดชันีความสมาํเสมอมี

ค่ามากกวา่ 0.7 ยกเวน้สวนสันติชยัปราการ และสวนสันติภาพทีมีค่าตาํ (0.58 และ 0.52 ตามลาํดบั) (ตาราง

ที 1)       

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดพืนทีและจาํนวนชนิดของนก 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดพืนทีสวนสาธารณะและจาํนวนชนิดนกในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัโดยทีจาํนวนชนิดนกเพิมขึนตามขนาดพืนทีสวนสาธารณะที

เพิมขึน (F= 105.819, r2 = 0.93, df1,8= 9, p < 0.0001) (ภาพที 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดพืนทีและจาํนวนชนิดของนกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร    

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความหลากชนิดของนกในแต่ละสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน พบวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปรากฏของจาํนวนชนิดนก โดยช่วงทีพบจาํนวนชนิด

นกมากอยู่ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนทีเป็นช่วงฤดูแลง้ และช่วงทีพบจาํนวนชนิดนกน้อยอยู่

ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมทีเป็นช่วงฤดูฝน ทงันีช่วงฤดูแลง้มีนกอพยพเขา้มาอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยและอพยพออกไปในช่วงฤดูฝนร่วมกับชนิดนกประจาํถินทีอพยพเขา้มาใช้พืนทีเพิมเติม 

ส่งผลใหฤ้ดูแลง้สามารถพบจาํนวนชนิดนกมากกว่าฤดูฝน ซึงสอดคลอ้งการศึกษาของ Pettingill (1969) 

กล่าววา่ อุณหภูมิอากาศมีผลต่อการอพยพและการกระจายของนก และจากการเปรียบเทียบจาํนวนชนิดนก

และขนาดทีแตกต่างกนัของของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสวนพุทธมณฑลทีมีขนาด
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ใหญ่ มีจาํนวนชนิดนกมากกวา่สวนสาธารณะทีมีขนาดเลก็ลงมา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Martin et al. 

(1995) กล่าววา่ พืนทีทีมีขนาดเลก็มีจาํนวนชนิดนกนอ้ยกวา่พืนทีทีมีขนาดใหญ่ ซึงการกระจายตวัของนก

มีความสัมพนัธ์กบัการกระจายตวัของขนาดและลกัษณะของทีอยู่อาศยับริเวณนนัๆ ทีมีความเหมาะสมต่อ

การปรับตวัของนกทีแตกต่างกัน โดยพบว่าสวนพุทธมณฑลมีความหลากหลายทางชีวภาพมากทีสุด 

เนืองจากเป็นสวนสาธารณะทีตงัอยู่บริเวณเขตชานเมืองในเขตจงัหวดันครปฐมทีติดกบักรุงเทพมหานคร 

ทีเป็นรอยต่อของระบบนิเวศเมืองและระบบนิเวศชานเมือง (suburbia) ซึงส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นสําคญัมากกวา่บริเวณใจกลางเมือง ทาํใหบ้ริเวณทีตงัของสวนพุทธมณฑลเป็นทงัแหลง่นาํ

แหล่งอาหาร รวมทงัเป็นเขตอภยัทาน จึงทาํใหเ้หมาะแก่การเป็นทีอยู่อาศยัของนกและมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ MacGregor-Fors and Ortega-Alvarez (2009) กล่าววา่ จาํนวน

ชนิดนกและความหลากชนิดของนกมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทีดินของมนุษย์ ส่วน

สวนสาธารณะทีมีขนาดเลก็และอยู่บริเวณใจกลางเมืองมีจาํนวนชนิดนกและความหลากชนิดนกน้อยกว่า 

เนืองจากอยู่บริเวณทีมีประชากรมนุษย์อยู่กนัอย่างหนาแน่น นกทีพบจดัเป็นนกประจาํถินทีอยู่ในเมือง 

สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองทีมีความแออดั โดยชนิดทีพบมากทีสุด คือ 

นกพิราบทีสามารถเป็นดชันีชีวดัสิงแวดลอ้มได ้แสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณนนัมีสภาพสิงแวดลอ้มโดยทวัไป

เป็นสิงก่อสร้างต่างๆ ทาํใหมี้ประชากรหนาแน่นและมีมลพิษทางเสียงและอากาศมาก โดยชนิดของนกที

พบบริเวณดงักล่าว ไดแ้ก่ นกพิราบ และนกกระจอก (สวสัดิ วงศ์ถิรวฒัน์, 2544) สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ MacGregor-Fors and Schondube (2011) กล่าววา่โครงสร้างพืนฐานทีเป็นตวักาํหนดจาํนวนชนิดของ

นกและความหลากชนิดของนก คือ ความหนาแน่นของประชากรมนุษยแ์ละสิงก่อสร้างทีมนุษยส์ร้างขึนที

อยู่ในเขตใจกลางเมือง 

การศึกษานีทาํใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีควรปรับปรุงให้เข้ากับประชากรมนุษย์ทีมีจาํนวนเพิมมากขึนทุกปีและการจดัการพืนทีสีเขียวให้

เอืออาํนวยต่อการใชพื้นทีของนก ดงันนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มตลอดจนรักษา

ไวซึ้งสมดุลของระบบนิเวศ จึงควรคาํนึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใหน้อ้ยลง การเห็นความสําคญั

ของพืนทีสีเขียวในเมือง ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติทีดีของประชาชนและเป็นแนวทางในการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปในอนาคต สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Zhou et al. (2012) 

กล่าววา่ การวางผงัเมืองให้มีความเหมาะสมและให้ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้นภูมิทศัน์ รวมถึงขนาด

ของพืนทีทีเหมาะสมในการรองรับประชากรนก โดยการจดัภูมิทศัน์และสภาพธรรมชาติใหมี้ความสมดุล

กนันาํมาสู่การจดัการสิงแวดลอ้มทีเหมาะสมและเกิดการพฒันาทียงัยืนภายในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิมพืนทีสีเขียวใหมี้ขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรองรับการเขา้มาใชป้ระโยชน์ของนก 

 2. นอกเหนือจากขนาดของพืนทีสวนสาธารณะแลว้ ควรศึกษาเพิมเติมถึงความเหมาะสมใน

การกระจายของพืนทีสีเขียว เพือเพิมความหลากชนิดนกของกรุงเทพมหานคร 
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ตารางผนวกท ี1 บญัชีรายชือ และสถานภาพการอพยพของนกทีพบในสวนสาธารณะแต่ละ

สวนของกรุงเทพมหานคร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ยางกรอกพนัธ์ุจีน Ardeola bacchus * * * * * * ป

ยางเปีย Egretta garzetta * * * * * * ป

ยางควาย Bubulcus ibis * * * * ป

กระแตแตแ้วด้ Vanellus indicus * * ป

ตีทอง Megalaima haemacephala * * * * * * * * * * ป

อีกา Corvus macrorhynchos * * * * * * * * * ป

กาเหว่า Eudynamys scolopacea * * * * * * * * ป

เอียงสาริกา Acridotheres tristis * * * * * * * * * * ป

เอียงหงอน Acridotheres grandis * * * * * * * * * * ป

กางเขนบา้น Copsychus saularis * * * * * * * * * * ป

พิราบ Columba livia * * * * * * * * * * ป

เขาชวา Geopelia striata * * * * * * * * * * ป

แซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus * * * * * * * อ

แซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus * อ

กระเต็นอกขาว Halcycon smyrnenis * ป

ตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis * * * * * * ป

ปรอทสวน Pycnonotus blanfordi * * * * * * * * * * ป

โพระดกธรรมดา Megalaima lineata * * ป

ปากห่าง Anastomus oscitans * * * * * * * ป

ขมิ นนอ้ยธรรมดา Aegithina tiphia * * * * * * ป

อีแพลดแถบอกดาํ Rhipidura javanica * * * * * * * * * * ป

ขมิ นทา้ยทอยดาํ Oriolus chinensis * * * * อ

กินปลีอกเหลือง Nectarinia jugularis * * * * * * * ป

ปรอทหน้านวล Pycnonotus goiavier * * * * * * * * * * ป

บงัรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis * ป

นกกวกั Amaurornis phoenicurus * ป

แอ่นตาล Hirundapus giganteus * * * * * * * * * * ป

พญาไฟเล็ก Pericrocotus cinnamomeus * * ป

นกเดา้ดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus * ป

กระปูดใหญ่ Centropus sinensis * ป

อีวาบตกัแตน Cacomantis merulinus * * * * ป

กินเปรียว Todiramphus chloris * ป

จบัแมลงสีนาํตาล Muscicapa dauurica * * อ

กระจิบหญา้สีเรียบ Prinia inornata * * * * * ป

ยางโทนใหญ่ Casmerodius albus * ป

แอ่นบา้น Apus nipalensis * * ป

กระจอกบา้น Passer montanus * * * * * * * * * * ป

กิ งโครงคอดาํ Gracupica nigricollis * * * * * * ป

อีเสือสีนาํตาล Lanius cristatus * * * อ

เอียงด่าง Gracupica contra * * * * * * ป

เขาไฟ Streptopelia tranquebarica * * * * ป

กระจอกตาล Passer flaveolus * * * ป

เขาเปลา้คอม่วง Treron curvirostra * * ป

เขาใหญ่ Streptopelia chinensis * * * * * * * * ป

จาบคาหัวเขียว Merops philippinus * * อ

กระติดขีหมู Lonchura punctulata * * * ป

แขกเตา้ Psittacula alexandri * ป

กาฝากกน้เหลือง Dicaeum chrysorrheum * ป

จบัแมลงคอแดง Ficedula albicilla * * อ

กระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius * * ป

ชือภาษาไทย ชือวิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สถานภาพ

 
หมายเหตุ สวนสาธารณะที 1 สวนพุทธมณฑล 2 สวนหลวง ร.9 3 สวนวชิรเบญจทศั 4 สวนสิริกิติฯ 5 สวนธนบุรีรมย์ 6 สวนทวีวนารมย์ 7 สวนรมณีนาท 8 สวนวนธรรม 

9 สวนสันติภาพ และ 10 สวนสันติชัยปราการ 

* หมายถึง ชนิดนกทีพบในแต่ละสวนสาธารณะ ป หมายถึง นกประจําถิน อ หมายถึง นกอพยพ 
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ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย การเกิดพิษตอตับระหวางการรักษาวัณโรค: อุบัติการณและลักษณะ 

 ทางคลินิก  

 

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ Hepatotoxicity during antituberculosis therapy :  

     Incidence and clinical characteristics 

 

ผูวิจัย อรสุมา ปาลคะเชนทร, วิลาวัณย  ทองเรือง 

          สาขาวิชาเภสัชศาสตร  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาแบบ retrospective analytical  มีวัตถุประสงคเพื่อหาอุบัติการณการเกิดพิษตอตับ

ระหวางการใชยาตานวัณโรคและลักษณะทางคลินิกในผูปวยท่ีมีการใชยาตานวัณโรคอยางนอย 3 ชนิดคือ 

isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียนคอมพิวเตอรของผูปวยนอกจํานวน 

3,042 ราย ท่ีไดรับการวินิจฉยัวาเปนวัณโรคทุกชนิด ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2554 มี

ผูปวยเขาสูการศึกษา 1,920 ราย ทําการศึกษาในโรงพยาบาลขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา มีเกณฑ

ในการพิจารณาการเกิดพิษตอตับดังนี้ 1) มีการเพิ่มข้ึนของระดับ aspatate aminotransaminase (AST) และ/

หรือ alanine aminotransaminase (ALT) สูงกวา 3 เทาของคาปกติพิกัดบน และมีอาการทางคลินิก เชน 

คลื่นไส/อาเจียน ปวดทอง เบื่ออาหาร ตวัเหลืองตาเหลอืง 2) มีการเพิ่มข้ึนของระดับ AST และ/หรือ ALT 

สูงกวา 5 เทาของคาปกติพิกัดบน หรอื 3) มีการเพิ่มข้ึนของ total bilirubin มากกวา 1.5 mg/dl  มีผูปวยได

ตรวจคาการทํางานของตับกอนรับยาตานวัณโรคจํานวน 794 ราย มีคา AST สูงกวาคาปกติ 136 ราย (รอย

ละ 7.1) มีคา ALT สูงกวาปกติ 95 ราย (รอยละ 4.9) มีคา direct bilirubin สูงกวาคาปกติ 83 ราย (รอยละ 

4.3) มีคา total bilirubin สูงกวาปกติ 35 ราย (รอยละ 1.8) อุบัติการณการเกิดพิษตอตับระหวางการรักษาคือ 

รอยละ 9.6 (184/1920) อาการทางคลินิกที่พบในผูปวยคือ คลื่นไสอาเจียน 100 ราย (รอยละ 54.4) เบื่อ

อาหาร 49 ราย (รอยละ 26.6) ตัวเหลืองตาเหลือง 37 ราย (รอยละ 20.1) ปวดทอง 12 ราย (รอยละ 6.5)  มี

ระดับ AST เฉลี่ย 272.6±350.4 U/L ระดับ ALT เฉลี่ย 229.2 ±305.5 U/L ระดับ total bilirubin เฉลี่ย 

2.8±3.1md/dl และ ระดับ direct bilirubin เฉลี่ย 2.4±3.0 mg/dl อุบัติการณการเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณ

โรคท่ีพบในการศึกษานี้มีคาใกลเคียงกับอุบัติการณการเกิดพิษตอตับที่ศึกษาในประเทศไทยกอนหนานี้ 
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คําสําคัญ : ยาตานวัณโรค, พิษตอตับ, อุบัติการณ 

 
Abstract 

The purpose of this retrospective analytical stydy is determine the incidence 
and clinical characteristics of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity in patients, 
who received at least three antituberculosis drugs such as isoniazid, rifampicin and 
pyrazinamide. Data from electronic medical records of 3,042 out-patients in tertiary 
hospital who were diagnosed as tuberculosis patients were colected.  Only 1,920 cases 
were included in this study. Hepatotoxicity was defined as 1) increased level of 
aspatate aminotransaminase (AST) and/or alanine aminotransaminase (ALT) more 
than three times the upper normal value with any other clinical signs and symptoms 2) 
increased level of AST and/or ALT more than five times the upper normal value or 3) 
increased level of serum total bilirubin more than 1.5 mg/dl. Liver function tests 
before TB treatment were performed in only 794 cases. One –hundred and thirty-six 
cases (7.1%) has high level of AST. Ninety-five cases (4.9%) has high level of ALT. 
Eighty-three cases (4.3%) has high level of total bilirubin. The incidence of 
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity during treatment was 9.6 % (184/1920). 
The clinical presentations were nausea/vomiting 100 cases (54.4%), anorexia 49 cases 
(26.6), jaundice 37 cases (20.1) and abdominal pain 12 cases (6.5%). The mean levels 
of AST, ALT, total bilirubin and direct bilirubin are 272.6±350.4 U/L,  229.2 ±305.5 
U/L, 2.8±3.1mg/dl and 2.4±3.0 mg/dl, respectively. The incidence of antituberculosis 
drug-induced hepatotoxicity in our study is similar to previous studies in Thailand. 

 
Key word (s) : hepatotoxicity, antituberculosis drug, incidence 
 

บทนํา 

วัณโรคเปนโรคติดตอสําคัญที่กําลังเปนปญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก องคการ

อนามัยโลกรายงานวา สถานการณวัณโรคป 2009 มีความชุกของผูปวยวัณโรคประมาณ 14 ลานคน (200 

ตอแสนประชากร) โดยมีผูปวยรายใหมประมาณ 9.4 ลานคน (137 ตอแสนประชากร)1 การรักษาวัณโรค

ใหหายขาดตามแนวทางการรักษาขององคการอนามัยโลกและแผนงานวัณโรคแหงชาติประกอบดวยยา

อยางนอย 4 ชนิดคือ isoniazid rifampicin pyrazinamide และ ethambutal2,3 แตยา 3 ชนิดคือ isoniazid 

rifampicin และ pyrazinamide มีผลทําใหเกิดพิษตอตับซึ่งทําใหตองหยุดการใชยาดังกลาวในการรักษาวัณ

โรคทันที3 อุบัติการณการเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคในตางประเทศพบรอยละ 2.6 ถึง 27.64-11 และใน

ประเทศไทยพบรอยละ 1.2 ถึง 9.212-16 การศึกษาอุบัติการณการเกิดพิษตอตับในประเทศไทยเปนการศึกษา
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ตั้งแตป 2545 ซึ่งสถานการณปจจุบันของประเทศไทยมีผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสเอดสมากขึ้น อาจจะทําให

อุบัติการณการเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยาตานไวรัสเอดสมีผลทําให

ผูปวยเกิดพิษตอตับไดเชนกัน นอกจากนี้การศึกษาในประเทศไทยที่ผานมาทําในกลุมตัวอยางขนาดเล็กคือ

ประมาณ 600 ราย12 เทานั้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อหาอุบัติการณการเกิดพิษตอตับระหวางรกัษาวัณโรคและลักษณะทางคลินิกของผูปวย  

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study)โดยขอมูลท้ังหมดไดจากการทบทวนบันทึก

ประวัติของผูปวย จากเวชระเบียนคอมพิวเตอรผูปวยนอก ของโรงพยาบาลขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัด

สงขลา กลุมตัวอยางคือผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคทุกประเภททั้งวัณโรคปอดและวัณโรคนอก

ปอด ซึ่งเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ในชวงระหวางวันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2554 (5 ป) 

โดยเปนผูปวยท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไดรับยาตานวัณโรคโดยใชสูตรยาที่มียาตานวัณโรคทั้ง 3 ชนิด

ไดแก isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide เปนผูปวยท่ีรับการรักษาที่โรงพยาบาลอยางนอย 7 วัน 

ผูปวยท่ีไมมีการบันทึกน้ําหนักและขนาดยาที่ใชในการรักษาจะถูกคัดออกจากการศึกษา ขอมูลท่ีรวบรวม 

ไดแก อายุ เพศ น้ําหนัก ระยะเวลาในการรับยา ตําแหนงของการติดเชื้อวัณโรค (วัณโรคปอด หรือ วัณโรค

นอกปอด) ระดับความรุนแรงของวัณโรค (วัณโรคปอดชนิดรุนแรงคือ ผูปวยวัณโรคปอดชนิดแพรกระจาย 

เชน Miliary และ Disseminated วัณโรคนอกปอดไดแก เยื่อหุมสมอง เยื่อหุมหัวใจ ชองทอง เยื่อหุมปอด 2 

ขาง กระดูกสันหลัง ลําไส และระบบทางเดินปสสาวะ)3 การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โรคประจําตัว 

การใชยาท่ีมีรายงานการเกิดพิษตอตับไดแก ยาลดไขมันกลุม 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymeA17, 

antiretroviral18, cefoperazone, ceftriazone, ciprofloxacin, ketoconazole, ranitidine, paracetamol,  

trimethoprim+sulfamethoxazole และ Fluconazole12  ผลการตรวจคาการทํางานของตับทางหองปฏิบัติการ

กอนรับยาตานวัณโรค วันเดือนปท่ีเริ่มไดรับยาตานวัณโรค ระยะเวลาในการเกิดพิษตอตับระหวางใชยา

ตานวัณโรคและผลการรักษาวัณโรค การเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรค สําหรับการศึกษานี้พิจารณาจาก 

1) ระดับ aspartate aminotransaminase (AST) หรือ alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มข้ึนมากกวา 5 เทา

ของระดับปกติพิกัดบน (upper limit of normal:ULN) 2) มีการเพิ่มข้ึนของระดับ  AST และ/หรือ ALT สูง

กวา 3 เทา ของระดับปกติพิกัดบน (upper limit of normal:ULN) และมีอาการทางคลินิก เชน คลื่นไส/
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อาเจียน, ตัวเหลืองตาเหลือง, เบื่ออาหาร, ปวดทอง3 หรือ 3) ระดับ total bilirubin เพิ่มข้ึนมากกวา 1.5 

mg/dl6,8,11 การศึกษานี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษยของ

โรงพยาบาลที่ทําการศึกษาแลว   

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม R version 3.0.2 สถิติท่ีใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
 

ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูปวย 

ผลการคนหาผูปวยจากเลขที่โรงพยาบาลของผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคทุกชนิด

จากรหัส ICD – 10 ระหวาง วันท่ี 1 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2554 พบวามีผูปวยท้ังหมด 3,042 คน 

เปนผูปวยท่ีไมไดรับยา isoniazid, rifampicin และ/หรือ pyrazinamide  129 คน มีประวัติการรักษานอยกวา 

7 วัน 245 คน ไมมีการบันทึกน้ําหนักผูปวย 78 คน และไมมีขอมูลขนาดยาตานวัณโรคที่ผูปวยไดรับ 670 

ราย ดังนั้นจึงมีผูปวยเขาสูการศึกษาจํานวน 1,920 ราย   

ลักษณะทั่วไปของผูปวยจํานวน 1,920 ราย มีดังนี้คือ ผูปวยมีอายุตั้งแต 17 ถึง 98 ป มีอายุ
เฉลี่ย 53.9±18.4 ป ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 79.3) มีอายุมากกวา 35 ป (รายละเอียดดังตารางที่1) โดยเปน
เพศชาย 1,118 ราย (รอยละ 58.2) และเปนเพศหญิง 802 (รอยละ41.8) ราย มีน้ําหนักตั้งแต 21.8 – 98.2 
กิโลกรัม น้ําหนักเฉลี่ย 53.3±10.7 กิโลกรัม มีระยะเวลาในการรับยาตานวัณโรค ตั้งแต 7-797 วัน เฉลี่ย 
186.0±119.7 วัน ผูปวยเปนวัณโรคปอด 1,528 (รอยละ 79.6) วัณโรคนอกปอด 353 (รอยละ18.4) และเปน
วัณโรคปอดและนอกปอด 39 ราย (รอยละ 2.0) สวนใหญเปนวัณโรคที่ไมรุนแรง 1,706 ราย (รอยละ  
88.8) ผูปวยดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 197 ราย (รอยละ 10.3) ผูปวยเบาหวาน 174 ราย (รอยละ  9.1) 
ผูปวยติดเชื้อ HIV  102  ราย (รอยละ  5.3) ผูปวยโรคตับ 30 ราย (รอยละ 1.6) ผูปวยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
บี  21 ราย (รอยละ 1.1) และติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี  20 ราย (รอยละ 1.0) มีผูปวยท่ีไดรับยาที่มีรายงาน
การเกิดพิษตอตับรวมดวยท้ังหมด 296 ราย (รอยละ 15.4) โดยเปนยา trimethoprim และ sulfamethoxazole 

112 ราย (รอยละ 5.8) ยา fluconazole 104 ราย (รอยละ 5.4) ยา antiritroviral 102 ราย (รอยละ 5.3)   ยาลด
ไขมันในเสนเลือดกลุม 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymeA (statins) 96 คน (รอยละ 5.0 ) และยา
อื่นๆ ท่ีรายงานการเกิดพิษตอตับรวมดวย 62 ราย (รอยละ 3.2) สําหรับผลการรักษาวัณโรคพบวา รักษา
หายขาด 204 คน (รอยละ 10.6) รักษาครบ 1,078 คน (รอยละ 56.2) สูญหาย 184 คน (รอยละ 9.6) ตาย 2 
คน (รอยละ 0.1) โอนออก 292 คน (รอยละ 15.2)  เปลี่ยนการวินิจฉัย 87 คน (รอยละ 4.6) ไมบันทึก
ผลการรักษา 18 คน (รอยละ 0.9) อื่นๆ 55 คน (รอยละ 2.9) 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3200 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางคลินิกของผูปวยวัณโรค (n=1,920) 

ลักษณะผูปวย คาทางสถิติ 

อายุ (ป), จํานวน (รอยละ)  
      17-35  
       36-65 
       มากกวา 65  

 
397 (20.7) 
943 (49.1) 
580(30.2) 

เพศชาย, จํานวน (รอยละ) 1,118 (58.2) 
น้ําหนัก (กิโลกรัม), คาเฉลี่ย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ชวง) 53.3 (10.7;21.8–98.2) 
ระยะเวลารับยา (วัน), คาเฉลี่ย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ชวง)  186.0 (119.7;7-797) 
ตําแหนงท่ีเปนวัณโรค, จํานวน (รอยละ) 
     วัณโรคปอด 
     วัณโรคนอกปอด 
     วัณโรคปอดและนอกปอด 

 
1,528 (79.6) 
353 (18.4) 
39 (2.0) 

ระดับความรุนแรงของวัณโรค, จํานวน (รอยละ) 
    วัณโรคชนิดรุนแรง 
    วัณโรคชนิดไมรุนแรง 

 
214 (11.2) 
1,706 (88.8) 

ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล, จํานวน (รอยละ) 197 (10.2) 
ติดเชื้อ HIVa, จํานวน (รอยละ) 102 (5.3) 
เบาหวาน, จํานวน (รอยละ) 174 (9.1) 
โรคตับb, จํานวน (รอยละ) 30(1.6) 
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, จํานวน (รอยละ) 21 (1.1) 
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี, จํานวน (รอยละ) 20 (1.0) 
ใชยาท่ีมีรายงานการเกิดพิษตอตับ, จํานวน (รอยละ) 
     Trimethoprim+sulfamethoxazole 

     Fluconazole 
     ยากลุม antiritroviral 

 
112 (5.8) 
104 (5.4) 
102 (5.3) 

     ยากลุม statinc 

     ยาอื่นๆd 

96 (5.0) 
62(3.2) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางคลินิกของผูปวยวัณโรค (n=1,920) (ตอ) 

ลักษณะผูปวย คาทางสถิติ 

ผลการรักษาวัณโรค, จํานวน (รอยละ)  
     รักษาหายขาด 
     รักษาครบ 
     สูญหาย 
     ตาย 
    โอนออก 
     เปลี่ยนการวินิจฉัยโรค 
     อื่นๆ 
     ไมบันทึก 

 
204 (10.6) 
1,078 (56.2) 
184 (9.6) 
2 (0.1) 
292 (15.2) 
87 (4.5) 
55 (2.8) 
18 (0.9) 

a HIV = Human immunodeficiency virus, bโรคตับ = โรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของตับเชน ตับแข็ง, 
มะเร็งตับ c statin = HMG coA reductase inhibitors, dยาอื่นๆ= cefoperazone, ceftriazone, ciprofloxacin, 
ketoconazole, ranitidine และ paracetamol   
 

ขอมูลคาการทํางานของตับกอนเริ่มรับยาวัณโรค 
ผูปวยจํานวน 794 ราย (รอยละ 41.35) ไดรับการตรวจคาการทํางานของตับกอนรับยาตาน

วัณโรค พบวาคา aspartate transaminase (AST) มากกวาคาปกติ 136 ราย (รอยละ 7.1) คา alanine 
aminotransferase (ALT) มากกวาคาปกติ 95 ราย (รอยละ 4.9) คา direct bilirubin มากกวาคาปกติ 83 ราย 
(รอยละ 4.3) คา total bilirubin มากกวาคาปกติ 35 ราย (รอยละ 1.8) ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ขอมูลการทํางานของตับ (Liver function) กอนเริ่มรักษาวัณโรค 

คาการทํางานของตับ คาทางสถิติ 

AST 1, จํานวน (รอยละ) 
     ปกติ 
     สูงกวาปกติ 

 
1,784 (92.9) 
136 (7.1) 

ALT2, จํานวน (รอยละ) 
     ปกติ 
     สูงกวาปกติ 

 
1,825 (95.1) 
95 (4.9) 
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ตารางที่ 2 ขอมูลการทํางานของตับ (Liver function) กอนเริ่มรักษาวัณโรค 

คาการทํางานของตับ คาทางสถิติ 

 Total billirubin, จํานวน (รอยละ)  
     ปกติ 
     สูงกวาปกติ 

 
1,885 (98.2) 
35 (1.8) 

Direct billirubin, จํานวน (รอยละ) 
     ปกติ 
     สูงกวาปกติ 

 
1,837 (95.7) 
83 (4.3) 

1 AST = aspartate aminotransaminase คาปกติเทากับ 0-37 U/L, 2 ALT = alanine aminotransferase คาปกติ
เทากับ 0-40 U/L Total bilirubin คาปกติเทากับ 0.2-1 mg/dl, Direct bilirubin คาปกติเทากับ 0-0.2 mg/dl   
 

อุบัติการณการเกิดพิษตอตับระหวางการใชยาตานวัณโรคและลักษณะทางคลินิก 
ในผูปวยวัณโรคจํานวน 1,920 ราย มีผูท่ีเกิดพิษตอตับระหวางการใชยาตานวัณโรค 184 ราย 

คิดเปนรอยละ 9.6 (184/1920) อาการทางคลินิกที่พบไดแก คลื่นไสอาเจียน 100 ราย คิดเปนรอยละ 54.4 
(100/184)  เบื่ออาหาร 49 ราย คิดเปนรอยละ 26.6 (49/184) ตัวเหลืองตาเหลือง 37 ราย คิดเปนรอยละ 20.1 
(37/184) ปวดทอง 12 ราย คิดเปนรอยละ 6.5 (12/184) ในจํานวนผูปวย 184 คนที่เกิดพิษตอตับ ผูปวยทุก
คน (รอยละ 100) ไดรับการตรวจระดับ AST และ ALT, มีผูปวยจํานวน 161 ราย (รอยละ 87.5) ตรวจ
ระดับ direct bilirubin และผูปวยจํานวน 170 ราย (รอยละ 92.4) ตรวจจะดับ total bilibubin โดยระดับคา
การทํางานของตับมีดังนี้ ระดับ AST มีคาระหวาง 5-3,213 U/L คาเฉลี่ย 272.6±350.4 ระดับ ALT คา
ระหวาง 6-2,423 U/L คาเฉลี่ย 229.2±305.5 ระดับ direct bilirubin มีคาระหวาง 0-20.1 mg/dl คาเฉลี่ย 
2.4±3.0 ระดับ total bilibubin มีคาระหวาง 0.2-19.9 mg/dl คาเฉลี่ย 2.8±3.1  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ลักษณะทางคลินิกของผูปวยท่ีเกิดพิษตอตับระหวางการรักษาวัณโรค  

ลักษณะทางคลินิก คาทางสถิติ 

อาการและอาการแสดง (n=184) 
    คลื่นไสอาเจียน 

 
100 (54.4) 

    เบื่ออาหาร 49 (26.6) 
    ตัวเหลืองตาเหลือง 37 (20.1) 
    ปวดทอง 12 (6.5) 
ระดับ aspartate aminotranferase (AST) IU/L (n=184) 
          ชวงของ AST 
         คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5-3,213 
272.6±350.4 
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       ตารางที่ 3 ลักษณะทางคลินิกของผูปวยท่ีเกิดพิษตอตับระหวางการรักษาวัณโรค 

ลักษณะทางคลินิก คาทางสถิติ 

ระดับ alanine aminotransferase (ALT) IU/L (n=184) 
          ชวงของ ALT 
          คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
6 -2,423 
229.2±305.5 

ระดับ total billirubin (mg/dl)(n=170) 
         ชวงของ total billirubin 
          คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
0.2-19.9 
2.8±3.1 

ระดับ direct billirubin (mg/dl)(n=161) 
          ชวงของ direct billirubin 
          คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
0-20.1 
2.4±3.0 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบอุบัติการณการเกิดพิษตอตับรอยละ 9.6 (184 ราย) อาการแสดงทางคลินิก

ของผูปวย 184 ราย ไดแก คลื่นไส/อาเจียน, เบื่ออาหาร, ตัวเหลืองตาเหลือง และปวดทอง ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการมีระดับ AST อยูในชวง 5-3,213 U/L, ALT อยูในชวง 6-2,423 U/L, total billirubin อยู

ในชวง 0.2-19.9 mg/dl และ direct billirubin อยูในชวง 0-20.1 mg/dl ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการกอน

เริ่มยาตานวัณโรคมีระดับ AST ปกติ 1,784 ราย (รอยละ 92.9) สูงกวาปกติ 136 ราย (รอยละ 7.1), ALT 

ปกติ 1,825 ราย (รอยละ 95.1) สูงกวาปกติ 95 ราย (รอยละ 4.9), total bilirubin ปกติ 1,885 ราย (รอยละ 

98.2) สูงกวาปกติ 35 ราย (รอยละ 1.8) และ direct billirubin  ปกติ 1,837 ราย (รอยละ 95.7) สูงกวาปกติ 

83 ราย (รอยละ 4.3) 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบอุบัติการณการเกิดพิษตอตับรอยละ 9.6 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของ 

สาริณีย และคณะ ท่ีพบอุบัติการณการเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรครอยละ 9.212 แตมีคาอุบัติการณการ

เกิดพิษตอตับสูงกวาการศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องมาจาก มีวิธีการในการเก็บขอมูลท่ีแตกตางกัน เชนการศึกษา

ของกรรณิการ และคณะเก็บขอมูลจากการใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคและผลขางเคียงจาก

การใชยาตานวัณโรค พบอุบัติการณการเกิดพิษตอตับรอยละ 1.213 การศึกษาของวิศิษฐและคณะ  เก็บ

ขอมูลการเกิดพิษตอตับโดยสอบถามถึงอาการขางเคียงจากการใชยาตานวัณโรคจากผูปวย พบอุบัติการณ
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การเกิดพิษตอตับรอยละ 4.515 ท้ังสองการศึกษาเปนการเก็บขอมูลจากการสอบถามขอมูลจากผูปวย

โดยตรงโดยไมมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการซึ่งจะไดขอมูลการเกิดพิษตอตับจากการใชยาเฉพาะใน

ผูปวยท่ีแสดงอากาทางคลินิกเชน มีอาการคลื่นไส/อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดทอง หรือตัวเหลืองตาเหลือง

เทานั้นทําใหผูปวยท่ีอาจจะเกิดพิษจากการใชยาแตไมแสดงอาการทางคลินิกไมไดรับการวินิจฉัยวาเกิดพิษ

ตอตับจากยาตานวัณโรคมีผลทําใหคาอุบัติการณท่ีไดอาจมีคาต่ํากวาความเปนจริง 

 การใหคําจํากัดความของการเกิดพิษตอตับที่แตกตางกันอาจทําใหไดคาอุบัติการณท่ีแตกตาง

กัน เชนการศึกษาของวิลาวัณย เก็บขอมูลการเกิดพิษตอตับโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 1) แพทยผูเชี่ยวชาญ

วินิจฉัยวาเกิดภาวะตับอักเสบหรือเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคโดยไมคํานึงถึงระดับเอนไซมตับ 2) 

ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงยาที่ใชในการรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และ 3) ผูปวยมีเอนไซมตับที่ลดลง

หลังจากหยุดการใชยาตานวัณโรค พบอุบัติการณการเกิดพิษตอตับรอยละ 6.716 ทําใหผูปวยบางคนที่มีคา

การทํางานของเอนไซมตับเพิ่มข้ึนแตอาจจะไมเปนไปตามขอกําหนดในการศึกษาครบทั้ง 3 ขอ จะไมได

รับการวินิจฉัยวาเกิดพิษตอตับทําใหอุบัติการณท่ีไดนอยกวาความเปนจริง  

       อุบัติการณการเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคในตางประเทศพบรอยละ 2.6-27.64-11 ซึ่งมี

อุบัติการณท่ีแตกตางจากการศึกษานี้อาจเนื่องมาจากผลของเชื้อชาติท่ีแตกตางกัน โดยการศึกษาที่ผานมา

พบวาคนที่มีภาวะ slow acetylation จะมีโอกาสเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคมากกวาคนที่มีภาวะ rapid 

acetylation19 และคนที่มี glutathione S-transferase ยีนแบบ homozygous ‘null’ mutation ของ GSTM1 จะ

มีโอกาสเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคมากกวาคนที่มี homozygous ‘null’ mutation ของ GSTT120 

นอกจากนี้สถานการณการติดเชื้อไวรัสเอดสท่ีมีมากขึ้นทําใหอุบัติการณในการในการเกิดพิษตอตับเพิ่ม

มากขึ้นเนื่องจากยาตานไวรัสเอดสมีผลทําใหผูปวยเกิดพิษตอตับจากยาตานวัณโรคไดมากขึ้น  

ขอดีของการศึกษานี้คือมีการเก็บขอมูลในผูปวยจํานวนมากทําใหมีความหลากหลายของ

ผูปวยท่ีเขาในการศึกษามากขึ้น และมีการใชผลทางหองปฏิบัติการในการพิจารณาผูปวยท่ีเกิดพิษตอตับทํา

ใหไดขอมูลท่ีครบถวนมากกวาการพิจารณาจากอาการทางคลินิก 

การศึกษานี้มีขอจํากัดคือเปนการศึกษาโดยการทบทวนประวัติการรักษาของผูปวยซึ่งขอมูล

บางสวนอาจขาดหายไปเชน น้ําหนัก ขนาดยาที่ผูปวยไดรับ ทําใหผูปวยถูกคัดออกจากการศึกษา อาจจะทํา

ใหไดคาอุบัติการณท่ีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ เก็บขอมูลไปขางหนาเชนการศึกษาของ 

Charifzadeh คณะที่มีอุบัติการณในการเกิดพิษตอตับรอยละ 27.79 การเก็บขอมูลเฉพาะผูปวยนอกซึ่งผูปวย

ท่ีเกิดพิษตอตับจากการใชยาตานวัณโรคที่รุนแรงและตองนอนในโรงพยาบาลไมไดเขารวมในการศึกษา

และในการศึกษานี้คัดเลือกผูปวยท่ีมีประวัติการรับประทานยาไมนอยกวา 7 วัน เขาในการศึกษา ทําใหมี
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ผูปวยจํานวนหนึ่งท่ีการรักษายังไมสิ้นสุดการรักษาออกไปจากการศึกษา จากผลการศึกษาพบวามีผูปวย

เพียงรอยละ 66.7 (1,282/1.920) ท่ีไดรับการรักษาครบ ซึ่งอาจทําใหอุบัติการณท่ีไดมีคานอยกวาความเปน

จริง นอกจากนี้ในระหวางที่ผูปวยรับยาตานวัณโรคผูปวยบางรายมีการรับยาที่เคยมีรายงานการเกิดพิษตอ

ตับรวมดวยหรือมีโรคที่ เกี่ยวของกับการทํางานของตับรวมดวยดังนั้นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนอาจ

เนื่องมาจากยาอื่นที่ผูปวยรับประทานหรือจากโรคอื่นๆก็ไดเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ  
การศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณการเกิดพิษตอตับในอนาคต อาจจะทําการศึกษาทั้งผูปวยนอก

และผูปวยในเพื่อใหครอบคลุมผูปวยท้ังหมดและควรมีการติดตามผูปวยจนสิ้นสุดการรักษา โดยควร

คัดเลือกผูปวยท่ีใชยาท่ีมีรายงานการเกิดพิษตอตับรวมดวยหรือผูปวยท่ีมีโรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของ

ตับออกจากการศึกษา และควรจะเปนการศึกษาที่มีการเก็บขอมูลไปขางหนาเพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม
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Abstract  

The aim of the present study was to determine the optimum condition of 
temperature and time in producing squid ink powder. Squid ink of cuttlefish (Sepia 
pharaonis) was dried using a tray dryer at different conditions ranged from 
temperature at 60, 70, 80oC and time for 5, 7 and 9 hours. The Response Surface 
Methodology with Central Composite Design was applied to determine the 
experiment while investigated responses were water activity (aw), moisture content 
(MC), water absorption index (WAI), water solubility index (WSI), rehydration ratio 
(RR), color (L*) and percent yield. Drying temperature appeared to have a greater 
effect on quality of squid ink powder than the drying time. The optimum condition of 
tray drying condition in squid ink powder production was found to be temperature of 
80°C with drying time of 5 hours. At this optimum point gave the predicted values of 
water activity (aw)0.08, moisture content (MC)7.87%, water solubility index (WSI) 
8.45%, water absorption index (WAI) 2.7 g/g, rehydration  ratio (RR) 2.78, lightness 
(L*) 37.3 and percent yield 39.26. Therefore, base on the moisture content and water 
activity which were considered to be the important criteria for qualities of food 
powder product the results showed that the optimizing solution of drying temperature 
and time had good quality products when compared with standard qualities of 
seasoning powder (Thai community product standard NO 494 /2547). 

 
Keywords: Squid ink, powder, tray drying, Response Surface Methodology 
 

Introduction 

 Squid ink is one of the traditional ingredients for Italian and Spanish 
cuisines. Fresh squid ink are however difficult to find and prepare due to most squids 
in market were pre-cleaned with any of ink sack remain. The black stain and highly 
perishable are also the inconveniences in preparing the squid ink. Squid ink in powder 
form provides a near complete solution to these problems. Development of instant 
squid ink as powder was benefit not only to increase the convenient of preparation in 
food service industry, increase shelf life storage which will give advantages for 
packing and transportation in the long distances but also may lead to its reuse and 
reduce the waste of a marine resource. 

 In Thailand, squids are one of the most significant fishery products of this 
industry second only to the prawns. Thailand is one of the largest squid producers and 
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exporters in the world. In 2011, Frozen squids and processed had been exported at the 
amount of 67,000 tones which generated revenue more than 10 billion baht (TFFA, 
2013). Processing of fresh squids requires cleaning by eradication of entrails and ink 
sack. These by products are generated in great amount and thrown away as waste 
which create pollution into the environment if not managed well enough. Costs may 
be occurred in treatment of these wastes. 

 Squid ink has been a subject of study for a variety of reasons. This 
research is much different from what were studied by many researchers around the 
world. Most are related to functional properties such as anti tumors activity (Takaya et 
al., 1994; Sasaki et al., 1997, Naraoka et al., 2000) and antimicrobial activity ( Peruru 
et al., 2012). To the present, although pharmacological roles of squid ink have been 
studied by researchers for many years, this marine material is still discarded. 
Nowadays, squid ink is not in general used in industrial applications. To raise the 
economic value of squid ink, the production of high value product from squid ink 
needs to be studied. Squid ink powder is one of those products because it can be used 
as a main ingredient, partially or component in many food service and food industries. 
However no literature mentions the squid ink is taken into account for food industry. 

 Drying is one of the oldest methods of food preservation. It provides a 
high degree of microbiological and chemical stability due to the removal of water 
present in foodstuffs (Bonaui et al., 1996). Heated air drying is the most commonly 
employed commercial technique for drying biological products. At the same time, it 
causes a series of changes in the material. The effects of drying conditions on product 
qualities need to be investigated for the desired quality products. Large quantities of 
different materials using tray drying information are available by many authors such 
as onion (Mazza & Le Maguer, 1980), water chestnut (Singh et al., 2008), beriberi 
fruit (Berberidaceae) (Aghbashlo et al, 2008), egg powder (Kumaravel et al, 2012),  
Nam-prik-ong (Northern Thai Style Tomato Spicy) (Deesanam, N. et al., 2555), Ma-
kok (Spondias pinnata (L. f.) Kurz.) powder (Uttarachon, K. et al., 2555), fiber 
powder from tomato (Suklampoo, L. et al., 2550).  

 Optimizing the processing operations should be performed in order to 
recommend best conditions for drying resulting in a superior quality product as well 
as maximizing through put capacity and reducing processing costs. RSM was found to 
be a useful approach and it should be recommended that this methodology be adapted 
to all optimization studies (Madamba, 2002). The effectiveness of RSM in 
optimization of processing conditions in food technology from raw to final products 
has been documented in the literatures (Gan et al., 2007; Madamba, 2002) and it has 
been successfully applied to many food process modeling and optimization problems. 
Kahyaoglu (2002) used RSM for optimization of the pistachio nut roasting process, 
Pua et al. (2005) also obtained predictive models for production of drum-dried 
jackfruit (Artocarpus heterophyllus) powder with different concentration of soy 
lecithin and gum arabic. Eren and Kaymak-Ertekin (2007) used RSM for optimization 
of osmotic dehydration of potato. Similarly, Corzo et al. (2008) reported the optimum 
of a thin layer drying process for coroba slices could be found using RSM. Erbay et 
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al. (2014) also used the RSM for the optimization of spray drying process in cheese 
powder production. 

 

Objectives  

 1) To investigate effects of drying conditions in a tray dryer on quality of 
      squid ink powder.  
 2) To determine optimum the tray drying condition in squid ink powder 
  production. 
 

Research Methodology 

 1. Raw material  

 Ink sacs of cuttlefish (Sepia pharaonis) were obtained from local marine 
processing wholesaler in Mahachai, Samutsakhon, Thailand and transported to 
Bangkok by refrigerated truck under 4 oC and stored under -20oC. Frozen material 
was thawed by placing in a refrigerator under 4 oC for 24 hours before use.  

 2. Tray drying operation 

 Squid ink was carefully squeezed from the ink sacks. Ink sac and other 
entrails were not used. An amount of 600 grams of squid ink was spread in a thin 
layer (0.5 cm.) onto the aluminum tray (37x50x1.5in) which covered with 
polypropylene (PP) sheet. The squid ink was dried in a laboratory-type tray drier 
(Progress Electronic, Thailand). The drying air velocity was regulated by an axial 
flow fan and fan speed control unit. The air was heated with an electric 10KW heater 
placed inside the duck, and air temperature was controlled by a heater power control 
unit. After drying the ink flakes were allowed to cool and weighed for percent yield 
then ground into powder to a fine powder using a heavy-duty analytical mill (IKA 
M20, Germany) and packed into a sealed aluminum foil bag for further investigation 
and analyses. From results of preliminary experiments have allowed choose of factors 
affecting response variables and determination of their ranges. Drying experiments 
were carried out at a drying air temperature range of 60–80 oC for a process time 
range of 5-9 hours. Three replications of each experiment were performed. 

 3. Physical and instrumental analyses 

  3.1 Water activity Aw of the samples was determined in 5 g powder 
samples, tempered at 25°C, using a water activity meter (AquaLab Model Series 4TE, 
USA). Three measurements for each sample were performed and average value is 
reported. 

  3.2 Moisture content To determine the moisture content, powder 
samples of 3 g were placed in pre-dried aluminum cans and weighed according to 
AOAC Official Methods of Analysis (2000). Moisture was calculated as the amount 
of water removed after drying at 105 °C until the final mass was reached. Three 
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samples from each trial were used for the moisture determination and the average 
moisture content is reported. 

   3.3 Water absorption (WAI) and water solubility (WSI) WAI & 
WSI were assessed as described by Anderson et al. (1969).Each powder sample of 2.5 
g was suspended in 30 ml of distilled water in a pre-weighed 50 ml centrifuge tube. 
The suspension was shaken with a shaker machine at 200 rpm for 30 min at room 
temperature and centrifuged at 3000 rpm for 10 min. The supernatant was poured 
carefully into a pre-dried and pre-weighed evaporating beaker. The WAI was 
calculated from the weight of the remaining solid and expressed as gram per gram of 
original (2.5 g) solid. The WSI was calculated from the weight of dry solids recovered 
by evaporating the supernatant for 15 hours at 110°C and expressed as %. All samples 
were analyzed in three replications. 

  3.4 Rehydration ratio (RR) RR was assessed as described by Subadra 
et al. (1997). Each powder sample of 2.5 g was suspended in 100mL of distilled water 
in a 250 ml beaker covered with watch glass. Then were heated by hotplate to boil 
and continued boiling for 5 minutes after that centrifuged at 3000 rpm for 10 min. The 
supernatant was poured away and the remaining solid was weighed for rehydration 
ratio. 
  3.5 Color measurement (L*) L* color measurements of squid ink 
powder were performed using a Minolta CR-400 reflectance colorimeter (Minolta, 
Japan). To obtain representative color of the samples, a sample of 15 g of squid ink 
powder was put in a 3 x 5 inch diameter clear polypropylene (PP) bag. The lens of the 
colorimeter was directly placed on PP bag contained squid powder to measure the 
color values.  The L* values were measured at ten equidistant points and the average 
values are reported. 

 4. Experimental design, statistical analysis and optimization 

 The response surface methodology (RSM) with central composite design 
(CCD) was applied to determine the experimental design and to optimize the 
condition of time and temperature using in the drying process. The central point of 
design (0, 0) was repeated five times to calculate the reproducibility of the method. 
The effect of two independent variables on the squid ink powder properties was 
modeled using the second-order to fit the response. The second-order model equation 
used to fit responses follows Lazic (2004). 

  Y= β0+ β1X1+ β2X2+β11X
2
1+ β22X

2
2+β12X1X2 

 Where Y is the predicted response value (water activity (aw), moisture 
content (MC), water absorption index (WAI), water solubility index (WSI), 
rehydration ratio (RR), color (L*) and percent yield.), X1 is temperature level and X2 
is time level, β0 is a constant value, β1 and β2 are linear terms, β11, β22 are quadratic 
terms, and β12 is an interaction term. Design-Expert 7.0.0 trial version (Stat-Ease, Inc., 
MN, 2005) was used to fit the model, draw contour plots and determine desirability. 

 During optimization of industrial processes, several response variables 
describing the quality characteristics and performs measures of the systems are 
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usually to be optimized. Some of these variables are to be maximized while some are 
to be minimized. In many cases, these responses are competing, i.e., improving one 
response may have an opposite effect on another one, which further complicates the 
situation. Several approaches have been used to handle this problem. One approach 
uses a constrained optimization procedure, the second is to superimpose the contour 
diagrams of the different response variables, and the third approach is to solve the 
problem of multiple responses through the use of a desirability function combining all 
responses into one measurement (Eren and Kaymak-Ertekin, 2007). 

 To predict the optimum of condition in drying process, the Design-Expert 
7.0.0 software was applied and the results are shown in Table 4. The optimal level of 
response variables was determined by the desirability with the scale from 0–1.0. The 
desirability function was based on the transforming of the measured property of each 
response to a dimensionless desirability scale. The overall desirability is calculated as 
a geometrical average of partial desirability functions. The partial response is to be 
maximized, minimized, or assigned a target value (Derringer and Suich, 1980). 

 

Results/ Conclusion 

 1. Model fitting 

 The RSM with a central composite design was used to generate the 
combinations of time and temperature. It was found a total of 13 experiments were 
needed for these two factors (Table 1). The response values on water activity (aw), 
moisture content (MC), water absorption index (WAI), water solubility index (WSI), 
rehydration ratio (RR), color (L*) and percent yield are presented in Table 2. 
ANOVA was conducted to determine significant effects of process variables on each 
response and to fit second order polynomial models. The linear, quadratic and 
interaction terms on the response variables are shown in Table 3. Table 4 shows the 
quadratic models of water activity (aw), moisture content (MC), water absorption 
index (WAI), water solubility index (WSI), rehydration ratio (RR), color (L*).  The 
models were found to be adequate, as there was no significant lack of fit (p > 0.05) in 
any of the response variables (Table 3). The coefficient values (R2) of all models 
ranged between 83 and 99% indicating that the models could be used to predict the 
effect of temperature and time in the condition of the parameters associated with the 
quality of squid ink powder.  

 2. Effect of temperature and drying time on water activity 

   

 Temperature and time had significant linear effects on aw (p < 0.001 and p 
< 0.01) (Table 3, Figs.1a). The increase in temperature and time significantly 
decreased aw (Table 4, Eq.1 and Figs.1a).   
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Table 1 Central composite experimental design for the independent variables 

Run Temp (oC) Time (hrs.) 

1 60 5 

2 60 7 

3 60 9 

4 70 5 

5 70 7 

6 70 7 

7 70 7 

8 70 7 

9 70 7 

10 70 9 

11 80 5 

12 80 7 

13 80 9 

  

 

 3. Effect of temperature and drying time on moisture contain 

 Temperature and time had both significant linear effects (p < 0.001) and 
interaction effects on MC (p < 0.01). Furthermore, only temperature showed a 
quadratic effect on MC (p < 0.01) (Table 3, Figs.1b). Only temperature appeared to 
have a greater effect on MC than drying time. The increase in temperature and time 
significantly decreased MC (Table 4, Eq.2 and Figs.1b). 

 4. Effect of temperature and drying time on solubility and absorption 
 Only temperature had significant linear effects on WSI and WAI (p < 
0.001) (Table 3 and Figs.1c, d). The increase in temperature significantly increased 
WSI and WAI (Table4, Eq.3, 4 and Figs.1c, d).  

 5. Effect of temperature and drying time on rehydration ratio 

 Temperature and time had significant linear effects on RR (p < 0.001 and 
p < 0.01). The increase in temperature and time increased RR (Table3, Figs.1e). The 
increase in temperature and time significantly increased RR (Table 4, Eq.5 and 
Figs.1e).   
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 6. Effect of temperature and drying time on color (L*) 

 Temperature and time had significant interaction effects on L* (p < 0.05) 
and only temperature showed a quadratic effect on L* (p < 0.01) (Table 3, Figs.1f). 
The increase in temperature  have a greater effect on L* than drying time. The 
increase in temperature and time significantly increased L* (Table 4, Eq.6 and 
Figs.1f).   

 7. Effect of temperature and drying time on percent yield 

 Temperature and time had significant linear effects on yield (p < 0.001 and 
p < 0.01) (Table 3, Figs.1g). The increase in temperature and time significantly 
decreased yield (Table 4, Eq.7 and Figs.1g).   

  

Table 2 Central composite design and response values 

Run Temp Time aw 
MC 

(%) 

WSI 

(%) 

WAI 

g/g 
RR 

Color 
(L*) 

Yield 

(%) 

1 60 5 0.31 15.91 5.69 2.10 2.18 37.44 41.49 

2 60 7 0.25 14.27 5.80 2.17 2.23 37.53 40.32 

3 60 9 0.19 12.91 5.38 2.22 2.30 37.30 39.96 

4 70 5 0.22 11.08 6.55 2.52 2.36 37.26 39.76 

5 70 7 0.13 9.91 6.66 2.57 2.58 37.36 39.35 

6 70 7 0.16 10.53 6.59 2.54 2.54 36.85 39.82 

7 70 7 0.14 10.65 6.82 2.36 2.46 37.00 39.06 

8 70 7 0.13 10.58 6.70 2.33 2.46 37.16 39.97 

9 70 7 0.15 10.85 7.29 2.41 2.50 36.92 39.94 

10 70 9 0.08 8.65 8.13 2.47 2.60 37.46 38.87 

11 80 5 0.07 7.91 8.51 2.66 2.82 37.18 39.40 

12 80 7 0.04 7.33 9.20 2.72 2.82 37.86 38.70 

13 80 9 0.03 6.63 8.86 2.70 2.89 38.33 38.50 
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Table 3 Analysis of variance of independent variables on the response variables in 
squid ink powder production 

Source 
F VALUE 

df aw MC WSI WAI RR L* Yield 

Model  5 49.17*** 137.43*** 13.37** 10.79** 40.29*** 6.70* 9.32** 

A-temp 1 193.71*** 611.11*** 63.57*** 53.20*** 188.59*** 4.28 31.91*** 

B-time 1 45.83**  61.10***  1.77 0.21 11.00**  5.18 13.16** 

AB 1 5.27 6.02**  0.44 0.17 0.19 8.84* 0.71 

A2  1 0.11 8.75**  0.67 0.37 1.5 10.71*  0.72 

B2  1 0.58 2.18 0.081 0.056 0.005 0.5 0.0003 

Lack of 
Fit 3 2.48 0.96 6.01 0.27 1.2 1.29 0.67 

R2  -  0.97 0.99 0.91 0.89 0.97 0.83 0.87 

* Significant at p<0.05. ** Significant at p<0.01.  ***Significant at p<0.001 

 

Table 4 Predictive models from the response surface methodology 

Dependent  Values Models 

Water activity  1.81-0.02*temp-0.13*time+0.001*temp*time+0.00004*temp2+0.002*time2 (1) 

Moisture 76.38-1.377*temp-0.97*time+0.02*temp*time+0.006*temp2-0.08*time2      (2) 

Solubility 11.76-0.24*temp-0.74*time+0.008*temp*time+0.002*temp2+0.02*time2     (3) 

Absorption 1.36-0.08*temp+0.03*time-0.001*temp*time-0.0003*temp2+0.003*time2    (4) 

Rehydration 1.76-0.02*temp+0.09*time-0.0006*temp*time+0.004*temp2-0.0006*time2  (5) 

Color (L*) 65.10-0.69*temp-1.35*time+0.02*temp*time+0.004*temp2+0.02*time2       (6) 

Yield 60.69-0.41*temp-0.81*time+0.008*temp*time+0.002*temp2-0.001*time2    (7) 

  

 8. Optimization of drying condition to produce squid ink powder 

From Table5, optimization was based on the generation of results that set 
in range for aw and  yield, in range with upper limitation at 10% for MC, maximized 
the response for WSI, WAI and RR, and minimized the response for L*. The goal for 
aw and MC were set according to the stand of seasoning powder (Thai community 
product standard NO 494 /2547). The desirability function value varied from 0 
(undesirable response), to 1(desirable response). The optimum desirability range 
proposed by Lazic (2004) was in 1.00-0.80. The desirability values for water activity 
(aw), moisture content (MC), water absorption index (WAI), water solubility index 
(WSI), rehydration ratio (RR), color (L*) were ranged from 0.84 to 1, while the 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3216 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



9 

 

composite desirability was 0.86. The optimum condition of tray drying condition in 
squid ink powder production was found to be temperature of 80°C with drying time of 
5 hours. At this optimum point gave the predicted values of water activity (aw)0.08, 
moisture content (MC)7.87%, water solubility index (WSI) 8.45%, water absorption 
index (WAI) 2.7 g./g., rehydration  ratio (RR) 2.78, lightness (L*) 37.3 and percent 
yield 39.26. 

 
(a)   (b) 

 
        (c) (d) 

 
        (e) (f) 

 
          (g) 

Figure 1 Contour plots for the effect of temperature (A) and time (B) on : (a)water 
    activity; (b)moisture content; (c) solubility; (d) absorption; (e) rehydration; 
   (f) color (L*) and (g) yield of  squid ink powder.  
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Table 5 Optimization of drying condition in terms of composite properties. 

Response 
variable  

Optimization of drying condition  

Goal Lower  Upper  Weight 
Predicted 
responses  

Actual 
Responses 

Desirability 

aw   In range  0.03 0.31 1 0.08 0.07 1 

Moisture (%) In range  6.63 10 1 7.87 7.91 1 

Solubility (%) Maximize  5.38 9.20 1 8.45 8.51 0.93 

Absorption 
(g/g)  Maximize  2.10 2.72 1 2.70 2.66 0.99 

Rehydration  Maximize  2.18 2.89 1 2.78 2.82 0.95 

Color (L*)  Minimize  36.85 38.33 1 37.30 37.18 0.84 

Yield (%) In range  38.50 41.49 1 39.26 39.40 1 

Solution: Temperature 80°C, Time 5 hrs. 

Composite desirability = 0.86  

 

In conclusion, the response surface methodology was a useful tool to 
investigate the optimum tray drying condition for the production of squid ink powder. 
Temperature and time significantly affected the quality of squid ink powder. Both 
Temperature and time had linear effects on water activity, moisture content, 
rehydration ratio and yield. Only temperature had linear effects on water solubility 
and water absorption and showed quadratic effects on moisture content and color 
lightness (L*).  Interaction of temperature and time significantly affected the moisture 
content and color lightness (L*). Drying temperature appeared to have a greater effect 
on quality of squid ink powder than the drying time. The model equation developed 
can be used for predicting the quality of tray dried squid ink powder. Based on the 
constraints set, to produce a good quality squid ink powder could use temperature at 
80°C with drying time for 5 hours.   

 

Discussion 

 Water activity, Moisture content and Percent yield 

 A shelf stable product can be produced if moisture content and water 
activity can be minimized during processing. The water activity values from all 
drying condition were low and in rage of 0.03-0.31. The moisture content in the 
optimization varied from 6.63 to 10 % by set the constraint of aw at under 10% due to 
moisture can generally increase during storage and this variation was in the desired 
range of the quality parameters for a standard of food powder to be considered a good 
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quality of seasoning powder (Thai community product standard NO 494 /2547) which 
aw must under 0.65 and moisture content under 13%. 
 Higher temperature decreased aw and moisture of squid ink powder 
correspond to  several investigators  considerable report increases in drying rates 
when higher temperatures were used for drying various food and agricultural crops. 
These included Mazza & Le Maguer (1980) for onions. Bala & Woods (1992) for 
malt, Palipane & Driscoll (1994) for macadamia nuts.  Recent studies such as those of 
fiber powder from tomato (Suklampoo, L.et al., 2550), Nam-prik-ong (Northern Thai 
Style Tomato Spicy) (Deesanam, N. et al.,  2555) and Ma-kok (Spondias pinnata (L. 
f.) Kurz.) powder (Uttarachon, K. et al., 2555) also reported increased drying rates 
when increased drying condition. 

  The dehydration reaction is usually defined as a chemical reaction that 
involves the loss of a water molecule from the reacting molecule water from food 
(Bonaui et al., 1996) which affects the weight of food can explain the different of 
percent yield in this study.  This is due to the fact that more moisture was removed 
from the sample during the drying process. 

 Water solubility, Water absorption and Rehydration 

 The water solubility indexes in all drying condition were low and ranged 
from 5.69% to 9.20% might explain by the insoluble components of squid ink which 
consists of mineral elements, calcium (Takaya et al., 1994; Zhen et al., 2002) and 
melanin pigments which are insoluble in both water and organic solvents. (Harki et 
al., 1997; Linh Tran et al., 2006; Magarelli et al., 2010). However grainy 
characteristic in fresh squid ink is normal.  

 Increases of WAI WSI and RR in increasing drying temperature might be 
related to ink structure damage. Anderson (1982) reported that cooking temperature 
increased WAI for several grains. Results of this study agree with those findings. It 
may be suggested that WAI is mainly influenced by the affinity of the food particles 
for water because finer particles form a greater matrix with water trapped into it 
(Anderson et al., 1969).  

 Color lightness (L*) 

 Color lightness of squid ink powder became slightly fade when drying at 
high temperature. This effect could be due to the reaction of the melanin pigment, 
which is present in ink of cephalopods. However, all samples appeared to have a 
pleasant color at tested conditions. Not only browning reaction but fading of color in 
dehydration product due to changing of their chemical structure also were normally 
found. Pigment retention in dried foods decreased as temperature and moisture increased 
(Krokida et al., 2010). Masuda et al. (1996) reported fading of muscle color by heat 
processing of Fall Chum Salmon,  Jayaraman and Das Gupta (1995) reported fading 
of carotenoids are susceptible to oxidative changes during dehydration due to the high 
degree of instauration in their chemical structure.  
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 Optimization  

 From standard estimates on desirability scale by Lazic (2004), the 
composite desirability of optimized drying condition in squid ink powder production 
at 0.86 is in the 0.8-1 (very good, acceptable and excellent, represent unusual quality, 
or performance, well beyond anything commercially available). 

 Economical Processing   

 The eventual consumption of a finished product was tested by Italian chefs 
and received excellent feedbacks. Oven drying or tray drying is recommended for 
production of squid ink powder as an ingredient for food service. Oven drying has 
been commonly used in small and medium industry with affordable price and 
instrument. The drying process in this study has been aimed to produce the squid ink 
powder without any complications in production , neither food additive nor drying 
aids are needed and it challenges low cost apply with the available instrument. These 
small and medium industries especially in rural area will then be able to manufacture 
this squid ink powder with affordable investment. 
 

Recommendations 

 1. The squeezing process needs to be careful not mixed up the ink liquid 
with the entrails. Only ink liquid is used for the pleasant sense of product. 

 
  2. Consumers are becoming more educated about the nutritional value of 
foods and have start changing their food consumption life style. They are now 
choosing foods rich in nutraceuticals, dietary fibers, natural colorants, minerals and 
vitamins, low in fat, and free of synthetic food additives. The further study of 
functional property of squid ink powder produced from different processes and 
different kinds of cephalopod could create the new functional food ingredient in 
various food systems.  
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บทคดัย่อ 

 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบจ าลองก่ึงเอมไพริคลั (semi-empirical model) ส าหรับค านวณ

ปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง (photosynthetically active 

radiation, PAR) รายชั่วโมงในสภาพทอ้งฟ้าปราศจากเมฆ  แบบจ าลองดังกล่าวแสดงความสัมพนัธ์

ระหวา่งปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงและตวัแปรต่างๆ ใน

บรรยากาศ  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลองไดจ้ากสถานีวดัรังสีอาทิตยซ่ึ์งตั้งอยู่ท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 

(18.78oN, 98.98oE) อุบลราชธานี (15.25oN, 104.87oE)  นครปฐม (13.82oN, 100.04oE) และสงขลา   

(7.2oN, 100.60oE) โดยเป็นขอ้มูลในช่วงปี ค.ศ. 2011-2012 ขอ้มูลดงักล่าวไดแ้ก่ ปริมาณรังสีตรงในช่วง

ความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สังเคราะห์แสง      ปริมาณไอน ้าในบรรยากาศ     ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ น

ละออง       และขอ้มลูปริมาณโอโซน      

 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลอง  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบจ าลองไปค านวณปริมาณรังสีตรงจาก

รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงในปี 2013 ท่ีสถานีวดัทั้ง 4 แห่ง   ผลท่ีไดพ้บว่า

ปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงท่ีไดจ้ากแบบจ าลองและท่ีได้

จากการวดัสอดคลอ้งกนัค่อนขา้งดี  โดยมีความแตกต่างในรูปของ root mean square difference (RMSD) 

และ mean bias difference (MBD) เท่ากบั 13.3% และ 3.1% ตามล าดบั 

 

ค ำส ำคัญ : รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง/ รังสีตรง/ สภาพทอ้งฟ้าปราศจากเมฆ / 

แบบจ าลอง 
 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3224 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



Abstract 

In this work, a semi-empirical model for calculating hourly direct normal 

photosynthetically active radiation      under clear sky condition was developed. 

The model relates    with various atmospheric parameters. Data used for formulating 

the model were obtained from 4 solar monitoring stations located at Chiang Mai 

(18.78
o
N, 98.98

o
E), Ubon Ratchathani (15.25

o
N, 104.87

o
E), Nakhon Pathom 

(13.82
o
N, 100.04

o
E), and Songkhla (7.2

o
N, 100.60

o
E) for the period of 2011-2012. 

These data are direct normal photosynthetically active radiation     , perceptible 

water    , aerosols optical depth       and total ozone column     . 

To investigate the model performance, the model was used to calculate direct 

normal photosynthetically active radiation      at the 4 stations for the year 2013. It 

was found that the values of    calculated from the model and those obtained from 

measurement were in reasonable agreement with the root mean square difference 

(RMSD) and mean bias difference (MBD) of 13.3% and 3.1%, respectively. 

 

Key Word (s) : photosynthetically active radiation/ direct normal/ cloudless sky 

conditions/ model 

 

บทน ำ 

 รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง (Photoshythetically Active Radiation, 

PAR) มีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตบนพ้ืนโลก เน่ืองดว้ยการสังเคราะห์แสงเป็นการสะสมพลงังานท่ีมาจาก

รังสีอาทิตยแ์ละเป็นจุดเร่ิมตน้ของห่วงโซ่อาหารส าหรับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ี

พืชใชส้ังเคราะห์แสงอยู่ในช่วงความยาวคล่ืน 400-700 nm รู้จกักนัโดยทัว่ไปในช่ือ PAR ตามค าย่อใน

ภาษาองักฤษจากค าวา่ photosynthetically active radiation 

 PAR มีคุณสมบติัเชิงแสงคลา้ยกบัรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนอ่ืนๆ สามารถแบ่งตามทิศทาง

ของรังสีท่ีตกกระทบพ้ืนผิวโลกไดเ้ป็น รังสีรวม รังสีตรง และ รังสีกระจาย ปริมาณรังสีตรงในช่วงความ

ยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สังเคราะห์ แสง บนระนาบตั้ งฉากกับทิศทางของรังสีตรง (direct normal 

photosynthetically active radiation,   ) มีความส าคญัต่อความสามารถในการสงัเคราะห์แสงของพืช โดย

พืชจะสามารถสงัเคราะห์แสงไดดี้ภายใต ้   ท่ีเหมาะสม (Alados and Alados-Arboledas 1999, Spitters et 

al. 1986)     มีการเปล่ียนแปลงตามเวลาในรอบวนัและแปรตามฤดูกาลในรอบปีเช่นเดียวกบัรังสีอาทิตย์
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อ่ืน  นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา เช่นการปกคลุมของเมฆ เป็นตน้  

พืชท่ีไดรั้บ    สูงมากในบางฤดูกาลอาจเกิดการเห่ียวของใบจนไม่สามารถสังเคราะห์แสงไดจ้นท าใหผ้ล

ผลิตทางการเกษตรลดลง พืชตน้เต้ียในป่าท่ีอยู่ใตร่้มเงาตน้ไมอ่ื้นไดรั้บ     อย่างเหมาะจึงจะสามารถ

เจริญเติบโตได ้ ความแตกต่างของ    ตามสภาพพ้ืนท่ีมีผลต่อความหลากหลายทางระบบนิเวศของ

บริเวณนั้นๆ  ในท านองเดียวกนั  การเปล่ียนแปลงของ    ย่อมมีผลต่อผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล  

นอกจากนั้น    มีผลต่อผลผลิตชีวมวลของพืช และ วฏัจกัรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(carbon cycle) 

รวมถึงงานดา้นการเกษตรและป่าไม ้ 

การตรวจวดัและการค านวณหา    ใหค้ลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุกเวลา มีความยุ่งยากซบัซอ้นและมี

ค่าใชจ่้ายสูง วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชห้าค่าปริมาณรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงคือ

การใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ในอดีตท่ีผ่านมานกัวิจยัต่างๆ ไดเ้สนอแบบจ าลองส าหรับค านวณ

ปริมาณรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง  (Boschet al., 2009; Mottus et al., 2001) 

แบบจ าลองส่วนใหญ่เป็นแบบจ าลองเอมไพริคลัซ่ึงสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลองจะข้ึนกบัสถานท่ีซ่ึงน า

ขอ้มูลมาใชส้ร้างแบบจ าลอง  ท าให้มีความจ ากดัในการน าไปใชง้านในสถานท่ีอ่ืน  ดงันั้นในงานวิจยัน้ี

ผูว้ิจยัจึงเสนอการพฒันาแบบจ าลองแบบก่ึงเอมไพริคลั ซ่ึงมีตวัแปรของบรรยากาศท่ีมีผลต่อรังสีอาทิตย์

ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง และแบบจ าลองสามารถใชง้านไดง่้าย 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

 1. เพ่ือสร้างแบบจ าลองแบบก่ึงเอมไพริคลัส าหรับค านวณปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วง

ความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง 

 2. ทดสอบแบบจ าลองรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง 

 

วธิีกำรวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการสร้างอุปกรณ์ส าหรับวดัปริมาณรังสีตรงในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์

แสงซ่ึงประกอบดว้ย photon sensor (EKO, model ML-020P) ติดตั้งในกระบอก (collimator) ท่ีใหรั้งสีตรง

ผ่านไปยงัเซนเซอร์ และน าอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้ งบนอุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์ (sun tracker, 

Kipp&Zonen, model 2AP) ผูวิ้จยัไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีสถานีวดัรังสีอาทิตย ์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่ (18.78oN, 98.98oE) อุบลราชธานี (15.25oN, 104.87oE) นครปฐม (13.82oN, 100.04oE) และ
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สงขลา (7.2oN, 100.60oE) (รูปท่ี 1) แลว้ท าการวดัและเก็บขอ้มูล ในช่วง ค.ศ. 2011-2013 นอกจากน้ีผูวิ้จยั

ยงัไดร้วบรวมขอ้มูลไอน ้า (precipitationwater, w) ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง (aerosol optical 

depth, AOD) ท่ีได้จากเคร่ือง sun photometer ของเครือข่ายการวดัฝุ่ นละอองขององค์การนาซ่า     

(NASA’s AERONET, http://aeronet.gsfc.nasa.gov) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สถานีทั้ง 4 แห่ง  นอกจากน้ี ไดร้วบรวม

ขอ้มูลปริมาณโอโซน      จากฐานข้อมูลของดาวเทียม AURA/OMI (http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/ 

OMIOzone.md) ในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลู    ท่ีวดัได ้

 เน่ืองจากรังสีตรงในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง      เป็นส่วนหน่ึงของสเปกตรัม

รังสีอาทิตยซ่ึ์งข้ึนกบัมุมเซนิธของดวงอาทิตย ์     มวลอากาศ      แฟกเตอร์ส าหรับแกผ้ลจากความรี

ของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์      ปริมาณไอน ้ า     ความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง       

และปริมาณโอโซน       (Iqbal, 1983) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเสนอสมการก่ึงเอมไพริคลัส าหรับค านวณ  
 

ดงัน้ี   

 

                    =                                                              (1) 
 
เม่ือ            คือ ปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์ 
                                    แสง [mol m-2s-1]  

    คือ แฟกเตอร์ส าหรับแกผ้ลจากความรีของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์[-] 
      คือ ค่าคง PAR ท่ีระยะเฉล่ียระหวา่งโลกและดวงอาทิตย ์ [2776.4 mol m-2s-1] 
    คือ มวลอากาศ [-] 
       คือ ปริมาณไอน ้าในบรรยากาศ [cm] 
     คือ ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละอองท่ีความยาวคล่ืน 500 nm [-] 
     คือ ปริมาณโอโซน [cm] 
    คือ มุมเซนิธ [องศา] 
โดย   ,   ,   ,     และ    คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของแบบจ าลอง 
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ค่าของมุมเซนิธจะค านวณจากสมการ  

                                           
                                                                    (2) 

เม่ือ       คือ มุมเซนิธ  มุมท่ีท าระหวา่งแนวด่ิงและทิศทางท่ีช้ีไปยงัดวงอาทิตย ์[องศา] 

  คือ เดคลิเนชนั [องศา] 

    คือ ละติจูด [องศา] 

    คือ มุมชัว่โมง [ชัว่โมง] 

 

ค่าแฟกเตอร์ส าหรับแกผ้ลจากความรีของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์    สามารถค านวณไดจ้าก

สมการ    

       

                                                                                    (3) 

            

เม่ือ      คือ ค่าแฟกเตอร์ส าหรับแกผ้ลจากความรีของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์[-] 

    คือ มุมวนั (day angle) [เรเดียน] 

 

ค่ามวลอากาศ (  ) จะค านวณจากสมการ   

   
 

     
        (4) 

เม่ือ     คือ มวลอากาศ [-] 

   คือ มุมเซนิธ มุมท่ีท าระหวา่งแนวด่ิงและทิศทางท่ีช้ีไปยงัดวงอาทิตย ์[องศา] 

 

เน่ืองจากแบบจ าลองสร้างจากขอ้มูลในช่วงทอ้งฟ้าปราศจากเมฆ  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงท าการคดัเลือก

ขอ้มูลมาใชง้านเฉพาะช่วงท่ีทอ้งฟ้าปราศจากเมฆโดยสังเกตจากภาพถ่ายทอ้งฟ้าท่ีไดจ้ากเคร่ือง sky view 

ซ่ึงติดตั้งท่ีสถานีทั้ง 4 แห่ง      

 ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลู   ,    ,   และ     จากทั้ง 4 สถานี ในปี ค.ศ. 2011 – 2012 มา fit สมการท่ี 
1 โดยวิธี non-linear regression (Seber and Wild, 1989) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิของแบบจ าลอง   จากนั้นจะ
ท าการทดสอบแบบจ าลองโดยใชแ้บบจ าลองและค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดค้  านวณหาค่าปริมาณรังสีตรงจาก
รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง  แลว้ท าการเปรียบเทียบกบัผลการวดัในปี ค.ศ. 
2013  ผลท่ีไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
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รูปท่ี 1  a) ลกัษณะของเคร่ืองวดัรังสีตรงในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง  

b) ต าแหน่งสถานีวดัรังสีอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งเคร่ืองวดัดงักล่าว 

 

ผลและกำรอภิปรำย 

 จากการ fit สมการท่ี 1  จะไดค่้าสมัประสิทธ์ิของแบบจ าลองตามตารางท่ี 1    
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของแบบจ าลอง 
 

สมัประสิทธ์ิ ค่าสมัประสิทธ์ิ t-statistic 

a0 0.56504 48.4403 

a1 0.99926 15.5173 

a2 -0.88257 -36.0176 

a3 -0.01274 -3.1280 

a4 -2.52179 -8.5945 
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 จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าค่า t-statistic ของสัมประสิทธ์ิทุกตวัมีค่ามากกว่า | | ซ่ึงแสดงว่าตวัแปร

ท่ีใชใ้นการท านายค่าปริมาณรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสง อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  

 ในการทดสอบสมรรถนะ ผูว้ิจยัจะน าแบบจ าลองท่ีไดม้าค านวณปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตย์

ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง ท่ีสถานีวดัทั้ง 4 แห่งโดยใชข้อ้มูลต่างช่วงเวลากบัท่ีใชใ้นการ

สร้างแบบจ าลองจ านวน 1 ปี (2013) ผลการทดสอบพบวา่ปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาว

คล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมีความแตกต่างท่ีไดจ้ากการวดั ในรูป RMSD และ MBD 

เท่ากบั 13.3% และ 3.1% ความคลาดเคล่ือนดงักล่าวอาจเกิดจากความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์วดั  

นอกจากน้ีแบบจ าลองมีลกัษณะเป็นก่ึงเอมไพริคลัจึงไม่สามารถท านายผลของตวัแปรต่างๆ ต่อปริมาณ

รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้ังเคราะห์แสงไดค้รบถว้น จึงเป็นสาเหตุหน่ึงของความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 

 
รูปท่ี 2  การเปรียบเทียบปริมาณของรังสีตรงในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสงจากการ 

 วดั (   measurement) และค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ (   model) ของสถานีเชียงใหม่ (CM) 

 อุบลราชธานี (UB) นครปฐม (NP) และสงขลา (SK) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการวดัปริมาณรังสีตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้

สังเคราะห์แสงท่ีสถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครปฐม และ สงขลา  โดยผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลจากทั้ง 4 

สถานี ท่ีท าการวดั จ านวน 2 ปี (2011-2012) มาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง 

ปริมาณไอน ้า และโอโซน เพ่ือสร้างแบบจ าลองรังสีตรงท่ีไดจ้ากปริมาณรังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืน

ท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสง หลงัจากนั้นไดท้ าการทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจากการวดัจ านวน 1 ปี (2013) 

ของสถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครปฐมและสงขลา พบว่าค่าปริมาณรังตรงจากรังสีอาทิตยใ์นช่วง

ความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสงท่ีไดจ้ากแบบจ าลองและจากการวดัมีความแตกต่างในรูปของ RMSD 

และ MBD มีค่าเท่ากบั 13.3% และ 3.1% ตามล าดบั  แบบจ าลองดงักล่าวสามารถค านวณค่ารังสีตรงจาก

รังสีอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใชส้งัเคราะห์แสงไดล้ะเอียดถกูตอ้งค่อนขา้งดี  เน่ืองจากแบบจ าลอง

น้ีเป็นฟังก์ชันของตัวแปรทางบรรยากาศท่ีมีผลต่อปริมาณรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้

สงัเคราะห์แสง ดงันั้นแบบจ าลองดงักล่าวจึงสามารถน าไปใชก้บับริเวณอ่ืนๆ ของประเทศไทยไดค่้อนขา้ง

ดี  และเป็นแบบจ าลองท่ีใชง้านไดง่้าย 

 เน่ืองจากขอ้มลูท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองมีระยะเวลาค่อนขา้งสั้น  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะให้

ท าการวดัและเกบ็ขอ้มลูต่อไปอีก 2-3 ปี แลว้น ามาปรับปรุงแบบจ าลองใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งยิ่งข้ึน 
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การกาํจดัสารหนูและปรอทออกจากนํ�าทิ�งที�ได้จากขดุเจาะนํ�ามนัดบิโดยใช้เยื�อแผ่นเหลวที�พยงุ

ด้วยเส้นใยกลวง 

 
Elimination of Arsenic and Mercury from wastewater of oil platform by hollow 

fiber supported liquid membrane 

 

ผูวิ้จยั  อญัชลี มลูคลื�น ผูวิ้จยั  , ประกร รามกลุ อาจารยที์�ปรึกษา 

         สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

บทคดัย่อ  

 งานวิจัยนี� เป็นการศึกษาการแยกไอออนปรอทและไอออนสารหนูออกจากนํ� าทิ�งที�ได้จาก

กระบวนการขุดเจาะนํ� ามนัดิบ ดว้ยเยื�อแผ่นเหลวที�ถูกพยุงดว้ยเส้นใยกลวง (hollow fiber supported 

liquid membrane) โดยการสกดัแยกสาํหรับไอออนสารปรอท ใชส้ารสกดั Cyanex272 2%  ละลายในเค

โรซีน และใชไ้ทโอยเูรีนเป็นสารนาํกลบัและไอออนสารหนูใชส้ารสกดั  Dimercaprol 2% ละลายในเคโร

ซีน และใชส้ารนาํกลบัเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด ์จากการศึกษาพบวา่การสกดัแยกปรอทออกสามารถสกดัแยก

ไดม้ากถึง 99%  และสารหนูออกจากนํ�าเสียได ้25% ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : เยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง, ไอออนสารหนู, ไอออนสารปรอท 
 
Abstract  

 This research studied the elimination of Mercury and Arsenic from 

wastewater of oil by hollow fiber supported liquid membrane. Cyanex272 and 

Dimercaprol were used as extractants for Mercury and Arsenic, respectively, dissolved in 

kerosene as a membrane solution. Thiourea and sodium hydroxide were used as stripping 

agent for Mercury and Asenic, respectively. 

 Mercury and Asenic eliminated from the waste water more than 99% and 25% 

respectively. 

 

Key Word (s): hollow fiber supported liquid membrane (HFSLM), mercury, arsenic 
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บทนํา  

    เป็นที�ทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า  ทรัพยากรดา้นพลงังาน และสิ�งแวดลอ้ม เป็นสิ�งสําคญัต่อมวล

มนุษยชาติ  ซึ� งรวมถึงประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  ทุกวนันี�ประเทศไทยเรามีการใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งพลงังานประเภท นํ� ามนัดิบ  แมว้่าส่วนหนึ� งของนํ� ามนัดิบนั�น เราไดจ้ากการนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที�ได้จากการขุดเจาะในประเทศเองไทยเอง   ซึ� งในปัจจุบัน ประเทศไทยมี

ศกัยภาพมากขึ�นในการสาํรวจและขุดเจาะนํ�ามนั    ในกระบวนการขุดเจาะนํ�ามนัดิบจากแหล่งต่างๆ ขึ�นมาใช้

นั�น  มีนํ�าปนมากบันํ�ามนัดิบที�ขดุเจาะได ้  ดงันั�นขั�นตอนสาํคญัขั�นตอนหนึ�งของกระบวนการขุดเจาะนํ�ามนัดิบ

ขึ�นมาใช ้คือ การแยกนํ�าออกจากนํ�ามนัดิบ   หากแต่ว่า นํ� าที�ไดจ้ากหลุมขุดเจาะนี� มีปรอท (Hg) และสารหนู 

(As) ซึ� งเป็นสารพิษ ปนเปื� อนอยูด่ว้ย  

  สารหนูเป็นธาตุกึ�งโลหะ มีชื�อในภาษาองักฤษว่า Arsenic มีสัญลกัษณ์ As สามารถ เขา้สู่ร่าย

กายคนเราไดโ้ดยการสมัผสัผิวหนงั การหายใจ การรับประทานอาหารและนํ�าดื�มที�มีสารปนเปื� อนของสารหนู 

สารหนูถา้อยูใ่นรูปของ As(III) จะมีความเป็นพิษสูง [Gallup, 2007]    อาการพิษแบบเฉียบพลนันั�นจะทาํ

ให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื�อเยื�อและอวยัวะที�สัมผสั อีกทั�งอาจมีอาการคลื�นไส้ อาเจียน กลา้มเนื�อเกร็ง มี

อาการแทรกซอ้นเกี�ยวกบัการทาํงานของหวัใจและอาจเสียชีวิตเนื�องจากหวัใจลม้เหลวได ้[กรมควบคุมมลพิษ, 

2541]   

  สารปรอท  เขา้สู่ร่างกายไดโ้ดย ทางผิวหนงั ทางระบบหายใจ หรือทางระบบยอ่ยอาหาร  เมื�อเขา้

สู่ร่างกายจะไปทาํอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ� งไดแ้ก่ สมอง และไขสันหลงั ทาํใหเ้สียการควบคุม

เกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวของแขน ขา การพูด สารประกอบอินทรีย์ของปรอท (Organic Mercury 

Compound) เป็นไอออนปรอทที�เป็นพิษมากที�สุด เป็นสารประกอบจาํพวกอลัคิลเมอร์คิวรี (Alkyl 

Mercury ) ปรอทรูปที�อนัตรายต่อชีวิตมนุษยม์ากที�สุดคือในรูปไอระเหยซึ� งสามารถทาํใหเ้กิดพิษเฉียบพลนั

ถา้หายใจเขา้ไปในช่วง 1,200–8,500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร [Chakrabarty  et al., 2010; สุทธิ

เจตต ์จนัทรศิริ, 2553] 

 จากที�ไดก้ล่าวมา เห็นไดช้ดัเจนวา่ ปรอทและสารหนูมีอนัตรายมาก เป็นเช่นนี�   กระบวนการที�มีประสิทธิภาพ

สูง  ในการการกาํจดัสารหนูและปรอทออกจากนํ�าที�ปะปนมา   ก่อนที�จะปล่อยทิ�งลงสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  จึงเป็นสิ�งที�สําคญั จึงเลือกการกาํจดัแบบ การแยกไออนโลหะโดยใชเ้ยื�อผ่านเหลว ซึ� งเป็นการ
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ถ่ายเทมวลที�เรียกวา่ การถ่ายเทมวลแบบควบคู่ (couple transport) (Mark,1990) คือ กระบวนการถ่ายเท

มวลของไอออนสองชนิดที� เกิดขึ� นพร้อมกนัผ่านเยื�อแผ่นเหลว ซึ� งเราต้องการที�จะถ่ายเทไอออนโลหะที�

ตอ้งการแยกใหเ้ดินทางจากดา้นสารละลายป้อนไปยงัดา้นสารละลายนาํกลบั ซึ� งโดยปกติแลว้แรงขบัของการ

ถ่ายเทมวลคือความเขม้ขน้ของสาร และเป็นไปไม่ไดที้�สารจะถูกถ่ายเทจากที�ที�มีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ไปยงัที�

ซึ� งมีความเขม้ขน้มากกว่า แต่ในระบบเยื�อแผ่นเหลวนี� แรงขบัของการถ่ายเทมวลคือผลต่างของความเขม้ขน้

ของไอออนที�ไม่ใช่ไอออนของโลหะที�เราตอ้งการจะแยก เพียงแต่วา่ไอออนโลหะที�เราจะแยกนั�นเกาะติดไป

กบัไอออนที�เป็นแรงขบั ดงันั�นจึงสามารถแยกองคป์ระกอบที�เราตอ้งการไดถึ้งแมว่้าความเขม้ขน้ของไอออน

โลหะทางด้านสารละลายนํากลับจะสูงกว่าด้านสารละลายป้อนก็ตาม การถ่ายเทในลักษณะนี�  เรียกว่า 

facilitated transport ในกระบวนการสกดันั�น จะมีเยื�อแผ่นเหลวคั�นอยู่ระหว่างสารละลายป้อนและ

สารละลายนาํกลบันั�น ในเยื�อแผน่เหลวจะมีสารสกดั RH อยู่ (Tavlarides และคณะ,1987) ไอออนโลหะ 

Mn+ ที�อยูใ่นสารละลายป้อน จะทาํปฏิกิริยากบัสารสกดั (RH) ที�อยูใ่นเยื�อแผน่เหลว ดงัสมการที� (1) เกิดเป็น

สารประกอบเชิงซอ้น MRn และไฮโดรเนียมไอออน (H+) ซึ� งไฮโดรเนียมไอออนนั�นอยูใ่นสารละลายป้อน 

และสารสารประกอบเชิงซอ้น MRn อยูใ่นเยื�อแผน่เหลวสารประกอบเชิงซอ้น (MRn) ที�เกิดขึ�นจะแพร่ผา่น

เยื�อแผ่นเหลวเนื�องจากผลต่างความเขม้ขน้ของสารประกอบเชิงซ้อนเป็นแรงขบัไปยงัอีกดา้นหนึ� งคือดา้น

ผิวสัมผสัระหว่างเยื�อแผ่นเหลวกบัสารละลายนาํกลบัที�ผิวสัมผสันี�  MRn จะทาํปฏิกิริยาแบบยอ้นกลบักบั

ไฮโดรเนียมไอออนที�อยู่ในสารละลายนาํกลบัเกิดเป็นไอออนโลหะออกมาอยู่ในสารละลายนาํกลบั และได้

สารสกดั (RH) กลบัมาอีกครั� งซึ� งอยูใ่นเยื�อแผน่เหลวและแพร่กลบัไปยงัดา้นสารละลายป้อนอีกเพื�อที�จะไปทาํ

ปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะที�อยูใ่นสารละลายป้อน วนเวียนเช่นนี� เรื�อยไป ดงัรูปที� 1  
M + n HR ←→MRn + n Hn                                ( 1 ) 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที� 1 แผนผงัทิศทางการถ่ายเทของไอออนโลหะและไฮโดรเนียมไอออนของการถ่ายเท  แบบสวนทาง  
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3235 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

    เยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง  เป็นกระบวนการหนึ�งที�มีประสิทธิภาพสูง ในการแยกไอออน

โลหะออกจากสารละลาย   เนื�องจากเป็นกระบวนการที�พฒันาขึ�นมาใหม่และไดรั้บความนิยมในการสกดัแบบ

คดัเลือก เพราะเป็นกระบวนการที�ทาํไดง่้าย มีค่าการถ่ายเทโอนมวลที�สูง มีค่าการคดัเลือกผ่านสูง ประหยดั

พลงังานและใชส้ารสกดัในปริมาณที�นอ้ยใหป้ระสิทธิภาพสูง  การสกดัแบบคดัเลือกของไอออนโลหะไดรั้บ

ความสนใจอยา่งมากจากผูศึ้กษาดา้นกระบวนการทางโลหะวิทยา เทคนิคเยื�อแผน่เหลวที�ไดรั้บการพยุงไดรั้บ

การพิจารณาใหเ้ป็นกระบวนการที�สาํคญัในการประยุกต์ใชเ้พื�อนาํกลบัและแยกไอออนโลหะชนิดต่างๆออก

จากสารละลาย    ดว้ยขอ้ดีหลายประการของกระบวนการแยกโดยใชเ้ยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง คือ มี

ประสิทธิภาพในการสกดั และนํากลบัสูง  มีอตัรการถ่ายเทมวลสูงเมื�อเทียบกบัขนาดของระบบ มีค่าการ

คดัเลือก (Selectivity สูง) สามารถเลือกความเขม้ขน้และความบริสุทธิB ของผลิตภณัฑไ์ด ้ใชส้ารสกดัปริมาณ

นอ้ย มูลค่าการลงทุนและการดาํเนินการตํ�า สามารถขยายขนาดไดง่้าย เพื�อประยุกตใ์ชใ้นระดบัอุตสาหกรรม 

(Mark, 1990) ดว้ยขอ้ดีนี�  ผูวิ้จยัจึงไดน้าํมาใชใ้นการแยกสารหนู และปรอทออกจากนํ�าทิ�งจากกระบวนการปิ

โตรเคมี   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1.เพื�อแยกหรือกาํจดัไออนสารหนูและสารปรอทออกจากนํ�าทิ�งที�ไดจ้ากหลุมขดุเจาะนํ�ามนั ให้

ไดต้ามมาตรฐานนํ�าทิ�งของกระทรวงอุตสาหกรรม  

2.ศึกษาสารสกดัที�เหมาะสมต่อการสกดัแยกไออนสารหนู และสารปรอท ออกจากนํ�าทิ�งที�ได้

จากหลุมขดุเจาะนํ�ามนั เพื�อใหไ้ดเ้ปอร์เซนตก์ารสกดัสูงสุด 

3.ศึกษาสภาวะที�เหมาะสมในการสกดัแยกไอออนสารหนูและสารปรอทออกจากนํ�าทิ�งที�ไดจ้าก

หลุมขดุเจาะนํ�ามนั ดว้ยกระบวนการสกดัดว้ยเยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง เพื�อใหส้กดัไอออนสาร

หนูและสารปรอทใหไ้ดม้ากที�สุด โดยใชป้ระโยชนจ์ากอุปกรณ์เยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเส้นใยกลวง 

 

วธีิการวจิยั 

 สารเคมี  

 ในการทดลอง จะแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดลองเพื�อหาสภาวะที�เหมาะสม 

โดยสารละลายป้อนที�ใชส้ามารถเตรียมได ้โดยละลาย As2O3 และ Hg(NO3)2 ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของปรอท 
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150 ppb และสารหนูเขม้ขน้ 4 ppm และในส่วนการทดลองที�สอง ทาํการทดลองดว้ยกระบวนการสกดัดว้ย

เยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง จะใชน้ํ�าเสียจริง ที�ไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ�ามนั บนแท่นขุดเจาะ สาํหรับ

เยื�อแผน่เหลวเตรียมไดโ้ดยละลาย Cyanex272 2% (V/V)ใชเ้คโรซีนเป็นตวัทาํละลาย และ Dimercaprol  

2% (V/V) ละลายในเคโรซีน ที�ไดม้าจากการทดลอง เพื�อหาสภาวะที�ดีที�สุด สาํหรับสกดั สารปรอท และสาร

หนู ตามลาํดบั สารละลายนาํกลบัใช ้ไทโอยเูรีย  0.4 โมลต่อลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด ์0.4 โมลต่อลิตร 

สาํหรับไอออนสารปรอท และไอออนสารหนู ตามลาํดบั ขอ้มลูที�ได ้มาจากการทดลองเลือกสารที�ไดผ้ลดีที�สุด 

จากสารหลายประเภท  

 

 อปุกรณ์ 

 เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการทดลองชุดเครื�องมือกระบวนการเยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเส้นใย

กลวง ประกอบดว้ย 

1. ตวัรองรับชุดเสน้ใยกลวง ยี�หอ้ Celgard ® รุ่น X-30 240 Microporous 

Polypropylene Hollow Fiber โดยที�ชุดเสน้ใยกลวงมีขอ้มลูรายละเอียดดงัตารางที� 3. 2 

2. เครื�องสูบพร้อม ชุดควบคุมความเร็ว อยา่งละสองชุดสาํหรับดา้นฝั�งท่อ   

และฝั�งเปลือก  ดงัแสดงในรูปที�  3.1 

3. เครื�อง Flow Injection Mercury/Hydride Analyzer FIAS 400 Perkin Elmer 

ใชวิ้เคราะห์ความเขม้ขน้ของไอออนของสารปรอท  

4. เครื�อง Inductively Couples Plasma Spectroscopy ( ICP ) Meter ของบริษทั 

Hanna Instruments ใชวิ้เคราะห์ความเขม้ขน้ของไอออนของสารหนู 
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รูปที�  2 การปฏิบติัการไหลในลกัษณะไหลผา่นครั� งเดียว (one through mode) ซึ� งของไหลในกระบวนการ

มี ทิศทางการไหลสวนทางกนัในชุดอุปกรณ์เสน้ใยกลวง โดยที� 1 คือ ถงั ของสารป้อนขาเขา้, 2 คือ 

ปั� มสูบ,3 คือ เกจวดัความดนัขาเขา้, 4 คือ เกจวดัความดนัขาออก, 5 คือ มาตรวดัอตัราการไหล, 6 คือ 

ถงัของ  สารละลายนาํกลบัขาออก, 7 คือ ชุดอุปกรณ์เสน้ใยกลวง,8 คือถงัของสารป้อนขาออก,9 คือ

ถงัของสาร  ละลายนาํกลบัขาเขา้ [Ramakul ,2002] 

 

ตารางที� 1  รายละเอียดของสมบติัต่าง ๆ ของชุดเสน้ใยกลวง 

คุณสมบัต ิ  ชนิด / ขนาด 

วสัดุเสน้ใยกลวง 

เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายในของเสน้ใยกลวง 

เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกของเสน้ใยกลวง 

ขนาดรูพรุนที�มีประสิทธิภาพ 

ความพรุนของเสน้ใยกลวง 

ความดนัแตกต่างสูงสุด 

พื�นที�ผิวที�มีประสิทธิภาพ 

อตัราส่วนของพื�นที�ต่อปริมาตรที�มีประสิทธิภาพ 

ช่วงอุณหภูมิในการปฏิบติัการสูงสุด 

มิติของชุดเสน้ใยกลวง (D x L) 

พอลีโพรไพลีน (Polypropylene) 

240 ไมโครเมตร 

300 ไมโครเมตร 

0.05 ไมโครเมตร 
30 % 
4.2 Kg/cm

2 ( 60 psi ) 
1.4 m

2
 (15.2 ft

2
 ) 

29.3 cm
2
 /cm

3 
(74.4 m

2
 / m

3
) 

1° c ถึง 60° c 
8´ 28 cm ( 2.5´ 8 inch) 
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ผลและอภิปรายผลการทดลอง 

การแยกไอออนปรอทโดยใช้เยื�อแผ่นเหลวที�พยุงด้วยเส้นใยกลวง  

1. การแยกเมื�อใชน้ํ�าทิ�งเป็นสารละลายป้อน 

ในการทดลอง หาสภาวะที�ดีที�สุดไดน้าํสารสกดั D2EHPA Cyanex272 และ Cyanex923 

มาทาํการสกดั ไออนปรอท พบวา่ สารสกดัที�ดีที�สุด คือ Cyanex272 ที�ความเขม้ขน้ 2% (V/V) สามารถ

แยกปรอท ออกไดสู้งเกินกวา่ 95% สาํหรับสารนาํกลบัที�ดีที�สุดของปรอท คือ Thiourea ที�ความเขม้ขน้ 0.4 

โมลต่อลิตรซึ�งมีสภาวะการเป็นกรด/เบส เหมาะสมที�สุด จากผลการทดลอง ในรูปที� 3 เราใชด้งัที�กล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า เยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง สามารถสกดัและนาํกลบัไอออนปรอทไดเ้กือบ 

100%   ในช่วง 0-10 นาทีแรก ระบบยงัไม่เขา้สู่สภาวะคงตวั เนื�องจากมีการปรับอตัราการไหลของสายป้อน 

และสายนาํกลบัใหค้งที� ทาํใหก้ารนาํกลบัยงัไม่ขึ�นสูงสุด แต่หลงัจาก 10 นาทีไปแลว้ ระบบจะเขา้สู่สภาวะคง

ตวั ซึ� งเปอร์เซ็นตก์ารสกดัและการนาํกลบัจะคงที�และสูงที�สุด  

ผลที�ไดห้ลงัจากผ่านระบบแลว้ นํ� าเสียจะมีการลดปริมาณของเสียลงจากเดิม 112 ppb เหลือ

เพียง 2 ppb ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 98% ของการกาํจดันํ�าเสียออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที� 3 ผลการสกดัและนาํกลบัปรอทโดยใชเ้ยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง  มี Cyanex272 เป็นสาร

สกดัเขม้ขน้2% โดยปริมาตร และสารละลายไทโอยเูรียเขม้ขน้ 0.4 โมลต่อลิตรเป็นสารละลายนาํกลบั  

ความเขม้ขน้ของปรอทในนํ�าทิ�งเท่ากบั 112 ppb  และไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของ

สารละลายนํ�าทิ�ง  (pH ประมาณ 7-8)  
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ผลของความเข้มข้นของไอออนปรอทต่อการสกดัแยกไอออนปรอทโดยใช้เยื�อแผ่นเหลวที�พยุงด้วยเส้นใยกลวง 
 ความเขม้ขน้เริ�มตน้มีผลอย่างมากต่อความสามารถในการสกดัของระบบเยื�อแผ่นเหลว ในที�นี�
ผูวิ้จยัไดท้ดสอบผลการสกดัโดยใชก้ระบวนการสกดัดว้ยตวัทาํละลายก่อน และเพิ�มความเขม้ขน้ของปรอท
เริ�มตน้จาก  400  เป็น  600, 800 และ 1000 ppb จากผลการทดลอง เมื�อใชค้วามเขม้ขน้ ของเยื�อแผน่เหลว
เป็น Cyanex272 2% (V/V) พบวา่ เมื�อเพิ�มความเขม้ขน้ของสายป้อนขึ�น ประสิทธิภาพในการสกดัยงัไม่
เปลี�ยนแปลง คือ สามารถสกดัออกไดเ้กินกวา่ 90% ทั�งนี� เพราะ เกิดการแลกเปลี�ยนไออนอน ระหวา่ง 3 วฎั
ภาค อยูต่ลอดเวลา ซึ�งไดผ้ลตามรูปที� 4   
 

 

 

 
 

รูปที� 4 ผลของความเขม้ขน้ของปรอทเริ�มตน้ต่อการสกดัและนาํกลบัปรอทโดยใชเ้ยื�อแผน่เหลวที�พยุงดว้ยเสน้
ใยกลวง  มี Cyanex272 เป็นสารสกดัเขม้ขน้ 2% โดยปริมาตร และสารละลายไทโอยเูรียเขม้ขน้ 
0.4 โมลต่อลิตรเป็นสารละลายนาํกลบั  และไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย  (pH 
ประมาณ 7-8) 
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จากผลการทดลองในรูปที� 4 เปอร์เซ็นตก์ารสกดั และเปอร์เซ็นตก์ารนาํกลบั คาํนวณไดจ้าก  
 

 

%� =
���,� − ���,


���,�
× 100 

เมื�อ   ���,� คือ  ความเขม้ขน้ของไอออนปรอทในสารละลายป้อน (หนึ�งส่วนในลา้นส่วน) 

       ���,
 คือ  ความเขม้ขน้ของไอออนปรอทในวฏัภาคราฟฟิเนต (หนึ�งส่วนในลา้นส่วน) 
 
 

%� =
���,�����

���,�
× 100 

เมื�อ  ���,�����  คือ  ความเขม้ขน้ของไอออนปรอทในสารละลายนาํกลบั (หนึ�งส่วนในลา้นส่วน) 

  

การศึกษาหาสารสกดัและสภาวะที�เหมาะสมต่อการกาํจดัไอออนสารหนูออกจากนํ�าเสีย 

 ในหวัขอ้นี� เป็นผลการทดลองการสกดัไอออนสารหนูออกจากนํ�าเสียโดย ผลจากการศึกษาพบวา่

เมื�อนาํสารสกดัเคโรซีน, TOA, D2EHPA, Aliquat336, Cyanex272 และ Cyanex923 มาทาํการ

กาํจดัไอออนสารหนูในนํ�าเสียพบว่า สารสกดัดงักล่าวไม่สามารถกาํจดัไอออนสารหนูออกจากนํ�าเสียไดเ้ลย 

ผูท้าํการทดลองจึงไดพิ้จารณา สารทางยา Dimercaprol มาทาํการทดลอง สกดัสารหนูออกจากนํ�าเสีย ไดผ้ล

ดงัรูปที� 5 
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รูปที� 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตก์ารสกดัและการนาํกลบัของไอออนสารหนู 10 ppm เมื�อใชส้าร

สกดัเป็น Dimercaprol 2% สารนาํกลบัเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด ์

 

จะเห็นวา่จากการทดลอง สาร Dimercaprol สามารถกาํจดัไอออนสารหนูไดถึ้ง 62 เปอร์เซ็นต ์

และโซเดียมไฮดรอกไซดก์ส็ามารถนาํกลบัไอออนสารหนูไดถึ้ง 72 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งเป็นสารสกดัและเป็นสาร

นาํกลบัที�ดีที�สุดสาํหรับไอออนสารหนู 

 

การสกดัไอออนปรอทและสารหนูโดยใช้กระบวนการสกดัด้วยเยื�อแผ่นเหลวที�พยุงด้วยเส้นใยกลวงจากนํ�าทิ�ง 

 เมื�อไดส้ารสกดัและสารนาํกลบัที�ดีที�สุดสาํหรับการสกดัไอออนสารหนู และสารปรอทแลว้ ใน

หวัขอ้นี�จะเป็นการสกดั และนาํกลบัไอออนของปรอทและสารหนูพร้อมๆกนั โดยใชน้ํ�าทิ�งจากบริษทั ปตท. 

ซึ� งมีความเขม้ขน้ของสารปรอท 150 ppb และ สารหนู 4 ppm ตามลาํดบั Cyanex272 2%  ละลายในเคโร

ซีน และใชไ้ทโอยเูรีน 0.4 โมลต่อลิตร เป็นสารนาํกลบัและไอออนสารหนูใชส้ารสกดั  Dimercaprol 2% 

ละลายในเคโรซีน และใชส้ารนาํกลบัเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด ์0.4 โมลต่อลิตร สาํหรับแต่ละโมดูล รูปแบบ

การทดลอง แสดงไวต้ามรูปที� 6  และผลการทดลอง แสดงไวต้ามรูปที� 7 และตารางที� 2  
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รูปที� 6    แผนภาพการปฏิบติัการระบบเยือแผน่เหลวที�พยุงดว้ยเสน้ใยกลวงแบบ 2 มอดูล  

หมายเลข 1 สารละลายป้อน )มีทั�งปรอทและสารหนู(  หมายเลข 2 เครื�องสูบ 

หมายเลข 3 มาตรวดัความดนั  หมายเลข 4 มาตรวดัความดนั  

หมายเลข 5 มาตรวดัอตัราการไหล    หมายเลข 6 สารละลายนาํกลบัขาออกจาก     มอดูลแรก 

หมายเลข 7 มอดูลเสน้ใยกลวงที� 1   หมายเลข 8 มอดูลเสน้ใยกลวงที� 2 

หมายเลข 9 สารละลายป้อนขาออก  หมายเลข 10 สารละลายนาํกลบัขาเขา้ 

หมายเลข 11 สารละลายนาํกลบัขาเขา้ มอดูลที� 1  มอดูลที� 2 

 

 

รูปที� 7  ผลการสกดัปรอทและสารหนูโดยใชม้อดูลเสน้ใยกลวง 2 มอดูล  โดยเป็นการสกดัไอออนปรอทใน

มอดูลแรก  และสกดัไอออนสารหนูในทอในมอดูลที�สอง  
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ตารางที�   2  ค่าเปอร์เซ็นตก์ารสกดัและการนาํกลบัของปรอทและสารหนูทั�งสองมอดูล 

เวลา 

(นาที) 

ลาํดบัของมอดูล 

คอลมัน์แรก คอลมัน์ที�สอง 

สกดัปรอท สกดั 

สารหนู 

นํากลบั

ปรอท 

นํากลบั 

สารหนู 

สกดัปรอท สกดั 

สารหนู 

นํากลบั

ปรอท 

นํากลบั 

สารหนู 
5 88.5% 2% 0 5.4% 98.825% 13.2% 0 8.27% 

10 97.8% 11.4% 19% 0 99.125% 25.6% 0.325% 6.04% 

15 98.425% 9.2% 13.75% 5.4% 99.225% 18.8% 0.25% 6.48% 

20 98.85% 10.4% 15% 0 99.35% 17.6% 0 9.35% 

 

จากรูปที� 6 ผลการทดลองเห็นวา่ ในโมดูลแรก Cyanex272 สามารถสกดั ไอออนไดดี้ถึง 98% 

และสกดัสารหนูไดป้ระมาณ 10% เมื�อผา่นจากโมดูลแรก เขา้สู่โมดูลที�สอง ผา่นการสกดัโดย Dimercaprol  

ไดส้กดัสารหนูไดอี้ก 20% รวมสองโมดูล ทาํใหก้ารสกดัรวมของไอออนสารหนูทั�งระบบอยูที่� 30% โดย

ปริมาณ ทาํใหน้ํ�าเสียที�ออกจากระบบ เหลือความเขม้ขน้ของไอออนปรอทตํ�ากวา่ 1 ppb ความเขม้ขน้ของสาร

หนูเพียง 2.8 ppm 

 

สรุปผลการทดลอง   

1. เมื�อนาํนํ�าเสียมาศึกษาหาสารสกดั ที�สามารถสกดัไอออนปรอทออกจากนํ�าเสียใหไ้ดม้ากที�สุด

พบวา่ Cyanex272 2% (V/V) สามารถกาํจดัไอออนปรอทไดมี้ประสิทธิภาพสูงที�สุดแมเ้พิ�มความเขม้ขน้

ของไอออนปรอทในนํ�าเสียใหสู้งขึ�นกต็าม และพบวา่สารไทโอยเูรียสามารถนาํกลบัสารปรอทไดดี้เช่นกนั 

2. เมื�อนาํนํ�าเสียมาศึกษาหาสารสกดั ที�สามารถกาํจดัสารหนูนั�นพบวา่ Dimercaprol 2% (V/V)  

สามารถสกดัหรือกาํจดัสารหนูไดดี้ ที�สุด และสารโซเดียมไฮดรอกไซดส์ามารถนาํกลบัไอออนสารหนูได้

เช่นกนั 

3. จากการศึกษาสภาวะที�เหมาะสมของระบบเยื�อแผน่เหลวที�พยุงดว้ยเสน้ใยกลวงนั�น พบวา่สภาวะ

ที�เหมาะสมคือ การต่อระบบเยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวงสองคอลมันเ์ขา้ดว้ยกนัแบบอนุกรม ใชอ้ตัรา

ไหลของทั�งสายป้อนและสายนาํกลบัที� 100 มิลลิลิตรต่อนาที และใหส้ายป้อนสายนาํกลบัไหลสวนทางกนั 
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4. จากการศึกษาการกาํจดัไอออนสารปรอทและไอออนสารหนูดว้ยระบบเยื�อแผน่เหลวที�พยงุดว้ย

เสน้ใยกลวง 2 คอลมันพ์บวา่สามารถกาํจดัไอออนปรอทไดถึ้ง 98 เปอเซ็นตแ์ละสามารถกาํจดัไอออนสารหนู

ไดถึ้ง 30 เปอร์เซ็นต ์

5. เมื�อเพิ�มจาํนวนมอดูลสามารถสกดัและนาํกลบัปรอทไดดี้ขึ�นพอสมควร   ทั�งนี� เนื�องจากเมื�อเพิ�ม

จาํนวนมอดูล ทาํให ้พื�นที�ในการถ่ายเทมวลมากขึ�น และเวลาที�เกิดปฏิกิริยาการสกดั (resident time) ที�อยูใ่น

มอดูล มีเพิ�มขึ�น 
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การบ าบัดน า้เสียจากการผลติเคมภีัณฑ์ดูแลรถยนต์ด้วยการสร้างและรวมตะกอนและ
กระบวนการออกซิเดชัน 
 
Treatment  of  Car care  Product  Manufacturing  Wastewater  by  Chemical  
Oxidation  and  Chemical  Coagulation  and  Flocculation 
 
ผู้วจิยั นางสาว อญัชลี  ตนัตุย้ และ รองศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา  ปัญญาคะโป 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปกร 
 

บทคดัย่อ 
น ้ าเสียจากโรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์ปนเป้ือนดว้ยสารลดแรงตึงผิว  สารอินทรีย ์

และสารเติมแต่งต่างๆ  โรงงานตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีเกิดน ้าเสีย 2 ประเภท ไดแ้ก่ น ้าลา้งถงัโฟมซ่ึงปนเป้ือน
ดว้ยสารอินทรียแ์ละน ้าลา้งถงัเคลือบซ่ึงปนเป้ือนดว้ยสารอินทรียแ์ละของแข็งแขวนลอย  วตัถุประสงค์
ของงานวิจยั ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมโดยบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนดว้ยสารส้มและสาร PACl และกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย H2O2  และ H2O2/FeSO4  2) 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัและความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจเม่ือน าน ้ าเสียทั้ง 2 มาบ าบดัแยกกนัเทียบ
กบัการน าน ้าเสียทั้ง 2 ส่วนมารวมกนัแลว้จึงบ าบดั 

ในการบ าบดัน ้าเสียแยกพบวา่สภาวะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดั คือ  บ าบดัน ้าลา้ง
ถงัโฟมดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย H2O2 ความเขม้ขน้ 80 มก./ล.  pH เร่ิมตน้ 6.0  และบ าบดัน ้าลา้ง
ถงัเคลือบดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนดว้ย PACl ความเขม้ขน้ 50 มก./ล.  pH เร่ิมตน้ 8.5  แลว้
น าน ้ าไปบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย H2O2/FeSO4 ความเขม้ขน้ 500/90 มก./ล.  pH เร่ิมตน้ 
8.5  ส าหรับการบ าบดัน ้ารวมพบว่ากระบวนการท่ีเหมาะสมคือขั้นแรกบ าบดัดว้ย  กระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนดว้ย PACl ความเขม้ขน้ 200 มก./ล.  pH เร่ิมตน้ 7.5  แลว้น าน ้ าไปบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการ
ออกซิเดชนัดว้ย H2O2/FeSO4 ความเขม้ขน้ 500/90 มก./ล.  pH เร่ิมตน้ 8.5 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่าการแยกบ าบัดน ้ าเสียและการบ าบัดน ้ าเสียรวมมี
ประสิทธิภาพรวมของการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด (TOC)  และความขุ่นใกลเ้คียงกนั  แต่การ
บ าบดัแยกมีค่าสารเคมีต ่ากว่าการบ าบดัรวม  โดยเม่ือการแยกบ าบดัน ้าเสียใชค่้าสารเคมีเพียง 756.97 บาท
ต่อวนั  ซ่ึงต ่ากว่าการบ าบดัน ้าเสียรวมซ่ึงใชค่้าสารเคมี 1,322.03 บาทต่อวนั  จึงสรุปว่าการแยกบ าบดัน ้า
เสียเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานน้ี 
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ค าส าคัญ : การบ าบดัน ้าเสีย  น ้าเสียจากโรงงานผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนต ์ กระบวนการสร้างและรวม
ตะกอน  กระบวนการออกซิเดชนั   
 
Abstract 

Wastewater from car care chemical factories contaminated with surfactant, 

organics substance, and various additive. The two types of wastewater form the 

factory in this research were wastewater from foaming reagent tank, contaminated 

with organic substance and wastewater from coating reagent tank, contaminated with 

organic substance and suspended solid. The objectives of the research were 1) to 

study the appropriate treatment process for both types of wastewater, by chemical 

coagulation and flocculation with alum and PACl, and chemical oxidation with H2O2 

and H2O2/FeSO4, and 2) to compare the treatment efficiency as well as chemical 

expense of segregation treatment with combined treatment. 

The results showed that for segregated treatment, the optimum treatment 

conditions for the foaming reagent tank wastewater were chemical oxidation by 80 

mg/L H2O2 at initial pH of 6.0. Moreover, the coating reagent tank wastewater was 

treated by chemical coagulation and flocculation with 50 mg/L PACl at initial pH of 

8.5 and followed by chemical oxidation with H2O2/FeSO4 concentration of 500/90 

mg/L at initial pH of 8.5. For combined treatment, the most appropriate process 

included the first step of chemical coagulation and flocculation with 200 mg/L PACl 

at initial pH of 7.5 and then followed by chemical oxidation with H2O2/FeSO4, 

concentration of 500/90 mg/L and initial pH of 8.5. 

When experimental results were compared, it was found that segregation and 

combined treatment had similar overall treatment efficiencies of the total organic 

carbon (TOC) and turbidity. However, segregation treatment had lower chemical 

expense than that of combined treatment, where the chemical expense of segregation 

treatment was only 756.97 baht per day. This cost was lower than that of combined 

treatment, which was 1,322.03 baht per day. Thus, it was concluded that segregation 

wastewater treatment is the appropriate method for this factory.  

 

Key Words : Wastewater treatment, Car care  Product  Manufacturing  Wastewater, 

Chemical  Oxidation,   Chemical  Coagulation  and  Flocculation 

 

บทน า 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก าลงัเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว  ขอ้มูลจากหอการคา้

ญ่ีปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศตั้ งแต่ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555  มีจ านวนทั้ งส้ิน 
1,277,287 คนั  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 72  จากปี 2554  (จีรศกัด์ิ, 2555)  และเม่ือมีรถเพ่ิมข้ึนมีส่ิงหน่ึงท่ีเพ่ิมข้ึน
เช่นกนัคือการบริการต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์  เช่น ศูนยบ์ริการดูแลรถยนต์  โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เคมีภณัฑด์ูแลรักษารถยนต ์ ซ่ึงโรงงานเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดน ้าเสียซ่ึงปนเป้ือนดว้ยสารอินทรีย ์ สารลดแรงตึง
ผิว  ของแขง็แขวนลอย และ ของแขง็ก่ึงจมก่ึงลอย  วิธีการบ าบดัน ้าเสียข้ึนอยู่กบัมลสารในน ้า ตวัอย่างเช่น  
ของแข็งแขวนลอยมกับ าบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน (Chemical coagulation and 
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flocculation)  สารอินทรียย์่อยยากสามารถบ าบดัไดด้ว้ยกระบวนการออกซิเดชนั (Chemical oxidation)  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบดัของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี ไดแ้ก่ ชนิดและ
ความเขม้ขน้ของสาร  ค่า pH  เวลาการกวนเร็วและชา้  และเวลาท่ีใชใ้นการตกตะกอน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบ าบดัของกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี ไดแ้ก่ ชนิดและความเขม้ขน้ของสาร  ค่า pH  
และเวลาท าปฏิกิริยา   
 งานวิจยัของ Zulfiqar et al. (2011) ไดบ้ าบดัน ้าเสียจากการลา้งรถดว้ยกระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนทางเคมีดว้ยสารส้มก่อนแลว้บ าบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีดว้ยสารไฮโรเจน
เปอร์ออกไซด ์ และในงานวิจยัของ Sheng et al. (1998) ไดบ้ าบดับดัน ้าเสียปนเห้ือนดว้ยสารลดแรงตึงผิว
ดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ยสารเฟนตอนรีเอเจนต์ก่อน จากนั้นจึงบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการสร้าง
และรวมตะกอนทางเคมีดว้ยสารโพลีอลมิูเนียมคลอไรด ์  

งานวิจยัน้ีไดใ้ชก้รณีตวัอย่างโรงงานผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนต์ซ่ึงก่อใหเ้กิดน ้ าเสีย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ น ้ าเสียจากการลา้งถงัโฟมซ่ึงปนเป้ือนดว้ยสารอินทรีย ์ และน ้ าเสียจากถงัเคลือบเบาะและยางซ่ึง
ปนเป้ือนดว้ยของแขง็แขวนลอยและสารอินทรีย ์ ผูวิ้จยัไดส้นใจบ าบดัน ้าเสียเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยไดท้ดลองบ าบดัน ้าเสียจากการลา้งถงัโฟมดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัเพียงขั้นตอน
เดียว  ส่วนน ้าเสียท่ีไดจ้ากน ้าลา้งถงัเคลือบไดบ้ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนก่อนแลว้จึงต่อ
ดว้ยกระบวนการออกซิเดชนั  นอกจากนั้นผูวิ้จยัยงัไดท้ าการเปรียบเทียบการบ าบดัน ้าเสียระหว่างการแยก
บ าบดัน ้าเสียและน าน ้าเสียทั้ง 2 ส่วนมารวมกนัแลว้จีงบ าบดัดว้ย   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะของน ้าเสียจากการผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนต ์

 2. เพ่ือศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนต ์
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรถยนต์
โดยอาศยักระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation)   
 4. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการบ าบดัน ้ าเสีย 2 แบบ
คือ รวมบ าบดัน ้าเสียและแยกบ าบดัน ้าเสีย 
 

วธิีการวจิยั 
โรงงานตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นโรงงานแห่งหน่ึงในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

ก่อให้เกิดน ้ าเสียเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ าจากการลา้งถงัโฟม  น ้ าเสียจากการลา้งถงัเคลือบ  ส าหรับ
งานวิจยัน้ีไดท้ดลองบ าบดัน ้ าเสียทั้งแบบแยกและแบบรวม  ดงันั้นจึงจดัน ้าเสียเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ า
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ลา้งถงัโฟม  น ้ าลา้งถงัเคลือบ และน ้ าเสียรวมซ่ึงเป็นน ้ าเสียทั้ง 2 ส่วนรวมกนั  งานวิจยัแบ่งเป็น 3 ตอน 
ไดแ้ก่   
ตอนที่ 1  การศึกษาลกัษณะของน ้าเสียก่อนการบ าบดัและการเลือกกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 
  ในขั้นตน้ไดน้ าน ้ าเสียทั้ง 3 ประเภท มาวิเคราะห์ลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า pH  BOD  ความ
ขุ่น และ TOC ตามวิธีตามมาตรฐาน APHA, AWWA and WPCF (2005)  เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
เลือกกระบวนการบ าบดัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของน ้าเสียท่ีจะน าไปบ าบดัต่อไป 
 เม่ือทราบลกัษณะของน ้ าเสียทั้ง 3 ประเภท  รวมทั้งขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะท าให้
สามารถเลือกกระบวนการบ าบดัท่ีเหมาะสมส าหรับน ้าเสียแต่ละประเภทต่อไป   
 
ตอนที่ 2 การศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนและกระบวนการออกซิเดชนั 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลองเพ่ือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ ดว้ยเคร่ือง Jar test แสดงดงั
รูปท่ี 1 และ 2 

                น ้าตวัอยา่ง 

ปรับ pH ของน ้าตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 

เติมสารสม้หรือ PACl ตามท่ีก าหนดแลว้ปรับปริมาตรเป็น 500 ml  

วางบีกเกอร์ในเคร่ือง Jar Test  พร้อมกบัจุ่มใบพดัลงในบีกเกอร์ 

กวนเร็วดว้ยความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที  

เติมสารโพลิเมอร์ความเขม้ขน้ตามก าหนดลงในบีกเกอร์ท่ีท าการทดลอง 

กวนชา้ดว้ยความเร็ว 60 รอบต่อนาที ตามเวลาท่ีก าหนด  

หยดุกวนและยกใบพดัข้ึน  ตั้งท้ิงไวใ้หต้กตะกอนเป็นเวลาท่ีก าหนด 

เกบ็ตวัอยา่งน ้าส่วนใสไปวดัค่าความขุ่น 

 น ้าท่ีผา่นกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแลว้  น าไปบ าบดัต่อดว้ย 
               กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีต่อไป 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการทดลองเพ่ือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อกระบวนการสร้างและรวมตะกอน 
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                                                                  น ้าตวัอยา่ง 

ปรับ pH ของน ้าตามท่ีก าหนด 

เติม  H2O2  หรือ  H2O2/FeSO4  ตามท่ีก าหนด ปรับปริมาตรเป็น 500 ml 

วางบีกเกอร์ในเคร่ือง Jar Test  พร้อมกบัจุ่มใบพดัลงในบีกเกอร์ 

กวนเร็วดว้ยความเร็ว 200 รอบต่อนาที ตามเวลาท่ีก าหนด 

หยดุกวนและยกใบพดัข้ึน 

เกบ็ตวัอยา่งน ้าส่วนใสเพ่ือน าไปวดัค่า TOC 

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการทดลองเพ่ือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อกระบวนการออกซิเดชนั 
 

ผลและอภิปรายผลการวจิยั 
ตอนที่ 1 ลกัษณะของน ้าเสียและการเลือกกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 

 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของน ้ าเสียจากโรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรักษารถยนต์แสดงดงั
ตารางท่ี 1  ซ่ึงสรุปไดว้่าน ้ าลา้งถงัโฟมปนเป้ือนดว้ยสารอินทรียสู์งจึงเหมาะสมท่ีจะน าไปบ าบัดดว้ย
กระบวนการออกซิเดชนั  ส่วนน ้าลา้งถงัเคลือบและน ้าเสียรวมมีความขุ่นและสารอินทรียสู์ง จึงเหมาะสม
ท่ีจะน าไปบ าบดัดว้ยบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนแลว้ต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชัน  
แผนภาพกระบวนการบ าบดัแสดงดงัรูปท่ี 3 
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะองน ้าเสียของโรงงานผลิตเคมีภณัฑด์ูแลรักษารถยนต ์

ประเภทของน ้าเสีย 
ค่าท่ีวิเคราะห์ได ้

pH ความขุ่น (NTU) TOC (ppmC) BOD (mg/L) 

น ้าเสียแยก     

- น ้าลา้งถงัโฟม 7.42 36 25.8251 0 

- น ้าลา้งถงัเคลือบ 8.86 227 8,315.2707 4,213 

น ้ารวม 8.22 73 3,287.9526 1,732 
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       น ้าเสียเขา้                                                             น ้าเสียออก 
 

 
(ก)  กระบวนการบ าบดัน ้าน ้าถงัโฟม 

 
   

น ้าเสียเขา้                                                                                                                   น ้าเสียออก 
 
 

(ข) กระบวนการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบหรือน ้าเสียรวม 
รูปท่ี 3  กระบวนการบ าบดัท่ีเหมาะสมส าหรับน ้าเสียแต่ละประเภท 

ท่ีมา : Sheng et al. (1998) และ Zulfiqar et al. (2011) 
 
ตอนที่ 2 การศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนและกระบวนการออกซิเดชนั 

2.1 การบ าบัดน า้ล้างถังโฟม 
 การทดลองเพ่ือหาความเขม้ขน้ของสารออกซิไดซ์ท่ีใชใ้นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี  
ดว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4  เพ่ือลดปริมาณ TOC ในน ้าลา้งถงัโฟม  พบว่าความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ี
เหมาะสมคือ 80 mg/L ซ่ึงสามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 56.21  
ส่วนการศึกษาความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 พบว่าความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสม คือ 40:20 
mg/L  ซ่ึงสามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งสุดร้อยละ 19.47  การใช ้H2O2/FeSO4 ในการออกซิไดซ์
สารอินทรียท์ าใหมี้สีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจากสารประกอบของ Fe3+ แสดงดงัรูปท่ี 4 

 

 รูปท่ี 4 สีท่ีเกิดจากสารประกอบของ Fe3+ เม่ือใช ้H2O2/FeSO4 ในการบ าบดัน ้าเสีย 

กระบวนการสร้างและ 

รวมตะกอน 

กระบวนการ

ออกซิเดชนั 

กระบวนการ

ออกซิเดชนั 
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 จากผลการทดลองสรุปไดว้่าการเม่ือเลือกใช ้H2O2 ในการออกซิไดซ์สารอินทรียใ์นน ้ าลา้ง
ถงัโฟมจะมีร้อยละการก าจดั TOC ท่ีสูงกวา่ใช ้H2O2/FeSO4  (ดงัรูปท่ี 5(ก))  การศึกษาผลของค่า pH พบว่า
การใช ้pH เร่ิมตน้ ท่ี 6.0 นั้น H2O2  สามารถออกซิไดซ์สารอินทรียไ์ดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 
67.92 และท่ี pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5 H2O2/FeSO4 สามารถออกซิไดซ์สารอินทรียไ์ดสู้งสุดโดยมีร้อยละการ
ก าจดัเท่ากบั 28.48 (ดงัรูปท่ี 5(ข))  ส าหรับเวลาในการท าปฏิกิริยาในการก าจดั TOC พบว่า H2O2 และ 
H2O2/FeSO4 ใชเ้วลาในการท าปฏิกิริยาเหมาะสมท่ีสุดคือ 20 นาที  โดยมีร้อยละการก าจดั TOC สูงสุด
เท่ากบั 46.56 และ 30.16 ตามล าดบั  ซ่ึงเวลาในการท าปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท าใหส้ารออกซิไดซ์ไดส้ัมผสั
กบัสารอินทรียใ์นน ้าเสียท าใหมี้การถ่ายเทอิเลก็ตรอนระหว่างสารไดอ้ย่างสมบูรณ์  ผลการศึกษาแสดงดงั
รูปท่ี 5(ค)  
 

    
(ก)                                                                                    (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 5 ผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ต่อการบ าบดั TOC ในน ้ าลา้งถงัโฟมดว้ยกระบวนการ
ออกซิเดชนั (ก)  ผลของความเขม้ขน้ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 (ข) ผลของค่า pH เร่ิมตน้ และ (ค) ผล
ของเวลาในการท าปฏิกิริยา 
 
2.2 การบ าบัดน า้ล้างถังเคลอืบ 
 จากรูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงกระบวนการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบท่ีเหมาะสมคือกระบวนการสร้าง
และรวมตะกอนแลว้ต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนั  จึงไดน้ ามาท าการทดลองต่อเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษากระบวนสร้างและรวมตะกอนดว้ยสารส้มและPACl ซ่ึงใชค้วามเขม้ขน้ในช่วง 0 – 200 
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mg/L (Zulfiqar et al, 2011)  ผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของสารส้มท่ีเหมาะสมเท่ากบั 100 mg/L ซ่ึง
สามารถลดความขุ่นในน ้าเสียไดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัความขุ่นเท่ากบั 22.91  และความเขม้เขน้ของ 
PACl  ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 50 mg/L โดยมีร้อยละการก าจดัความขุ่นเท่ากบั 63.88  เม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นพบว่าใช ้PACl มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดดี้กว่าสารส้มดงัรูปท่ี 6(
ก)  ทั้งน้ีเน่ืองจาก PACl เป็นสารเคมีท่ีแตกตวัไดอ้ลูมิเนียม  ซ่ึงใหอิ้ออนจ านวนมากกว่าสารส้ม (มัน่สิน, 
2538)   จากการศึกษาผลของ pH เร่ิมตน้ท่ีใชท้ดลองในช่วง 6-9 (Zulfiqar et al, 2011)  ผลการทดลอง
พบว่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 สารส้มมีร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 23.79  และ PACl มีร้อยละ
การก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 84.14  (ดงัภาพท่ี 6(ข))    มลัลิกา (2556) อธิบายว่าในการบ าบดัดว้ย
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนดว้ยสารส้มและ PACl นั้น  สารทั้ง 2 ชนิดน้ีท าใหน้ ้ ามี pH ลดลงจนไม่
สามารถเกิด Al(OH)3 ซ่ึงเป็นตะกอนวุน้ซ่ึงช่วยในการรวมตะกอน  ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดตะกอนวุน้ในน ้าตอ้ง
มีสภาพด่าง (Alkalinity) ท่ีเพียงพอหรือมี pH สูง  จึงเห็นไดว้่าร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงข้ึนอย่างชดัเจน
เม่ือ pH สูงกวา่ 7.0 
 

    
                            (ก)                                                                               (ข)                      

รูปท่ี 6 ผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ต่อการบ าบดัความขุ่นในน ้าลา้งถงัเคลือบดว้ยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอน (ก)  ผลของความเขม้ขน้ของสารสม้และ PACl และ (ข) ผลของค่า pH เร่ิมตน้ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 น าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนมาบ าบดัต่อดว้ย
กระบวนการออกซิเดชนัโดยใชค้วามเขม้ขน้ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ช่วง 50 – 600 mg/L ซ่ึงพบว่าใน
การก าจดัTOC พบว่าความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมคือ 300 mg/L  สามารถก าจดัสารอินทรียร้์อยละ
การก าจดัเท่ากบั 11.19  และความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสมคือ 500 : 90 mg/L  ซ่ึงสามารถก าจดั 
TOC  ร้อยละการก าจดัเท่ากบั 23.75 (ดงัรูปท่ี 7 (ก))  ในการออกซิไดซ์ดว้ย H2O2/FeSO4 เป็นของผสม
ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเกลือ Fe2+ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โมเลกุลมีคุณสมบัติเป็นตัว
ออกซิไดซ์ไดท้ั้งสามารถเกิดการแตกตวัไดเ้องเป็น •OH ซ่ึงท าใหมี้ก าลงัออกซิเดชนัสูง (มลัลิกา, 2556)  ผล
ของค่า pH เร่ิมตน้พบว่าค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 ทั้งการบ าบดัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 สามารถลด
ปริมาณสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งท่ีสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 9.36 หรือ 23.62  ผลของเวลาในการ
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ท าปฏิกิริยาพบว่าท่ีเวลา 20 นาที ทั้ง H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  มีร้อยละการก าจดัสารอินทรียสู์งสุดเท่ากบั 
11.53 หรือ 25.70 ตามล าดบั ผลการศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 7(ข) และ 7(ค) 

 

      
                                 (ก)                                                                                     (ข) 

 
(ค)   

รูปท่ี 7 ผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ต่อการบ าบดั TOC ในน ้าลา้งถงัเคลือบดว้ยกระบวนการ
ออกซิเดชนั (ก)  ผลของความเขม้ขน้ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 (ข) ผลของค่า pH เร่ิมตน้ และ (ค) ผล
ของเวลาในการท าปฏิกิริยา 
 
2.3 การบ าบัดน า้เสียรวม 
 การบ าบดัน ้าลา้งถงัรวมดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนพบว่าความเขม้ขน้ของสาร
สร้างตะกอนในการก าจดัความขุ่นโดยใชส้ารส้มและ PACl มีความแตกต่างกนัอย่างมาก ไม่ว่าจะเพ่ิม
ความเขม้ขน้ของสารส้มมากถึง 500 mg/L ประสิทธิภาพการก าจดัความขุ่นก็ไม่ลดลง  ส่วนความเขม้ขน้
ของ PACl ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 200 mg/L  สารรวมตะกอนเท่ากบั 0.4 mg/L  ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5  
เวลากวนเร็ว 5 นาที  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที  เวลากวนชา้ 15 นาที  ความเร็วในการกวน 60 
รอบต่อนาที และ เวลาในการตกตะกอนเท่ากบั 40 นาที  สามารถลดความขุ่นไดสู้งสุดโดยมีร้อยละการ
ก าจดัเท่ากบั 89.47  รูปท่ี 8(ก) แสดงลกัษณะของตะกอนวุน้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างและรวมตะกอน  
และ รูปท่ี 8(ข) เป็นขั้นตอนการตกตะกอนซ่ึงเห็นไดว้า่บิคเกอร์ท่ี 3 จากซา้ยมือซ่ึงใช ้PACl ท่ีความเขม้ขน้  
200 mg/L มีประสิทธิภาพในการบ าบดัความขุ่นไดสู้งท่ีสุด  เม่ือน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีแลว้มาบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนั พบว่าความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการก าจดั TOC เท่ากบั 300 mg/L โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 18.15  ผลการทดลอง
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พบวา่ความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4  ท่ีเหมาะสม คือ 500:90 mg/L  สามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียได้
สูงสุด  โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 23.57   ค่า pH เร่ิมตน้ทั้งการบ าบดัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ท่ี
เหมาะสมคือ 8.5 ซ่ึงสามารถลดปริมาณสารอินทรียไ์ดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 18.45 และ 
24.21 ตามล าดบั  เวลาในการท าปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมคือ 20 นาที  H2O2 และ H2O2/FeSO4  สามารถก าจดั
สารอินทรียไ์ดสู้งสุดมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 18.12 และ 26.87 ตามล าดบั 
 

    
(1)                                                                       (2) 

 รูปท่ี 8 การทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนดว้ยเคร่ือง 
Jar Test (1) ตะกอนวุน้ท่ีเกิดข้ึน และ (2) ขั้นตอนการตกตะกอน 
 
2.4 สรุปสภาวะที่มปีระสิทธิภาพในการบ าบัดและค่าสารเคม ี 
  ตารางท่ี 2 เป็นการสรุปสภาวะการบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟม  น ้ าลา้ง

ถงัเคลือบ และน ้าเสียรวม  ส าหรับตารางท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใชจ่้ายในการบ าบดั

น ้าเสียแยกและบ าบดัน ้าเสียรวม  ส าหรับการบ าบดัน ้าเสียแยก  เม่ือบ าบดัแลว้ไดน้ าน ้ าท่ีบ าบดัแลว้ทั้ง 2 

ชนิดมาท้ิงรวมลงท่อเดียวกัน  ดังนั้นจึงน ามาคิดประสิทธิภาพเฉล่ียของน ้ าเสียทั้ ง 2 ชนิด  ซ่ึงพบว่า

ประสิทธิภาพในการบ าบดั TOC และ ความขุ่น เท่ากบัร้อยละ 25.76 และ 76.35 ตามล าดบั  ส าหรับการ

บ าบดัน ้ าเสียรวมมีประสิทธิภาพในการบ าบดั TOC และ ความขุ่น เท่ากบัร้อยละ 25.44 และ 89.04 

ตามล าดบั  ซ่ึงเห็นวา่ทั้ง 2 กรณีมีประสิทธิภาพการบ าบดัไม่แตกต่างกนัมากนกั  แต่เม่ือพิจารณาค่าสารเคมี

ท่ีใชพ้บว่าการแยกบ าบดัน ้าเสียมีค่าสารเคมีเพียง 756.97 บาท/วนั  ซ่ึงต ่ากว่าการบ าบดัน ้ าเสียรวมซ่ึงมีค่า

สารเคมี 1322.03 บาท/วัน  ดังนั้ นจึงสรุปว่าการแยกบ าบัดน ้ าเสียเป็นวิธีท่ีเหมาะสมเน่ืองจากมี

ประสิทธิภาพและประหยดัค่าสารเคมีมากกวา่ 
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ตารางที่ 2  สรุปสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบดัน ้าเสียทั้งหมด 

ประเภทน ้ าเสีย กระบวนการบ าบดั 
สารเคมีท่ีใชใ้นการ

บ าบดั 
ความเขม้ขน้
(mg/L) 

pH เร่ิมตน้ เวลาในการท าปฏิกิริยา ร้อยละการก าจดั 
 

น ้าลา้งถงัโฟม 
กระบวนการ 

ออกซิเดชนัทางเคมี 
H2O2 80 6.0 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC  =  46.56 % 

 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 50 8.5 

- เวลากวนเร็ว 5 นาที  
- ความเร็วในการกวน 200 รอบตอ่นาที 
- เวลากวนชา้ 15 นาที  
- ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที 
- เวลาตกตะกอน 50 นาที 

ความขุ่น = 76.35 % 

 
กระบวนการ 

ออกซิเดชนัทางเคมี 
H2O2/FeSO4 500:90 8.5 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC   =  25.70 % 

 

น ้าเสียรวม 

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 200 7.5 

-เวลากวนเร็ว 5 นาที 
- ความเร็วในการกวน 200 รอบตอ่นาที 
- เวลากวนชา้ 15 นาที  
- ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที  
- เวลาตกตะกอน 40 นาที 

ความขุ่น =  89.04 % 

 

กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทางเคมี 

H2O2/FeSO4 500:90 8.5 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC  =  25.44 % 
 

11 
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ตารางที่ 3  สรุปประสิทธิภาพและค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียแยกและน ้าเสียรวม 
 ก่อนบ าบดั หลงับ าบดั ร้อยละการบ าบดั ค่าสารเคมี 

(บาท/วนั) 
กรณีการบ าบัดน ้าเสียแยก 
น ้าลา้งถงัโฟม 
450 ลิตร/วนั 

TOC = 25.8251 
mg/L 

TOC = 13.8010 
mg/L 

TOC = 46.56 % 97.20 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 
450 ลิตร/วนั 

TOC = 
8,806.4150 mg/L 
ความขุ่น = 296 
NTU 

TOC = 
6,543.1663 mg/L 
ความขุ่น = 70 
NTU 

TOC = 25.70 % 
ความขุ่น 76.35 % 

659.35 

ร้อยละการบ าบดั
รวม 

TOC = 
4,416.1200 mg/L 
ความขุ่น = 148 
NTU 

TOC = 
3,278.4836 mg/L 
ความขุ่น = 35 
NTU 

TOC = 25.76 % 
ความขุ่น 76.35 % 

756.97 

กรณีการบ าบัดน ้าเสียรวม 

น ้าลา้งถงัรวม 
900 ลิตร/วนั 

TOC = 
3,287.9526 mg/L 
ความขุ่น = 296 
NTU 

TOC = 
2,451.3561 mg/L 
ความขุ่น = 78 
NTU 

TOC = 25.44 % 
ความขุ่น 89.04 % 

1,322.03 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงกระบวนการลา้งถงัเพ่ือลดการเกิดน ้าเสีย 
 2. ควรศึกษาวิธีการน าน ้ าเสียผ่านการบ าบัดแลว้กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Wastewater 
utilization) 
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ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ                     
Hexagon  OBTI  และ  ชุดทดสอบ  One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )                               
ท่ีใช้ในการตรวจคราบโลหิตมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร ์
 
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ   The study compared the performance of Hexagen OBTI 

and One - Step Fecal Occult Blood (FOB) human bloodstain test kit used in 

forensic science work .   

 

ผู้วิจัย   น.ส.อาภรทิพย์  เปียปาน  ผู้วิจัย ,  รองศาสตราจารย ์ พ.ต.อ.สันติ์  สุขวัจน์  อาจารย์ที่ปรึกษา          
             สาขาวิชา  นิติวิทยาศาสตร ์         สถาบันการศกึษา   มหาวิทยาลัยศลิปากร  
 
 บทคัดย่อ 

การทดสอบคราบโลหิตที่พบในสถานที่เกิดเหตุเป็นงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  ที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ในคดีที่เกิดขึ้น    การเลือกใช้วิธีทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด
ซึ่งจะต้องมีความไวสูง มีความจ าเพาะไม่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ จึงเป็น
เงื่อนไขแรกของผู้ตรวจพิสูจน์ที่จะเลือกใช้ชุดทดสอบคราบโลหิตน้ัน  

ส าหรับงานวิจัยนี้ได้มีการน าชุดทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบหาคราบโลหิตมนุษย์ คือ  ชุด
ทดสอบ  Hexagon  OBTI  ที่เป็นชุดทดสอบที่ใช้ในการทดสอบหาคราบโลหิตมนุษย์ที่ทางกองพิสูจน์
หลักฐานใช้อยู่ในปัจจุบันกับชุดทดสอบ  One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )  ที่ใช้ในการ
ตรวจเพื่อหาโลหิตที่ออกมากับอุจจาระที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ของในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาล  ส าหรับข้อจ ากัดของชุดทดสอบโดยเฉพาะชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  ที่
เป็นชุดทดสอบที่ใช้ในกองพิสูจน์หลักฐานน้ันก็คือ  ราคาที่ค่อนข้างแพง  ในที่น้ีผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และ  ชุดทดสอบ  One - Step Fecal 

Occult Blood  ( FOB )  ที่ใช้ในการตรวจหาโลหิตมนุษย์ของงานทางนิติวิทยาศาสตร์  โดยได้
ท าการศึกษาในด้านของความไว  ความจ าเพาะ  และผลกระทบของน้ ายาที่ใช้ทดสอบคราบโลหิตมนุษย์
ของชุดทดสอบทั้งสองชนิดที่มีต่อการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  ซึ่งจากการทดสอบน้ันจะใช้
ตัวอย่างโลหิตที่ได้จากอาสาสมัคร  1  รายที่มีระดับของความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  และ  
ตัวอย่างโลหิตของสัตว์ท่ีแตกต่างกัน  6  ชนิดมาใช้เป็นตัวทดสอบ  โดยได้ท าการก าหนดรูปแบบของการ
ทดลองไว้  3  การทดลอง  คือ   การศึกษาในด้านความไว  จะใช้การทดสอบจากตัวอย่างโลหิตมนุษย์มาท า
การเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันจ านวน  13  ระดับ  จากน้ันน้ ามาทดสอบโดยตรง
กับชุดทดสอบท้ังสอง  ไม่ต้องใช้  Extraction  buffer  การศึกษาในด้านต่อไปคือด้านความจ าเพาะ  จะ
ท าการทดสอบกับตัวอย่างโลหิตของสัตว์จ านวน  6  ชนิด  และการศึกษาด้านผลกระทบของน้ ายาทดสอบ
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ของชุดทดสอบทั้งสองน้ี  จะใช้ตัวอย่างโลหิตที่ผสมกับ  Extraction  buffer  แล้วน ามาท าการทดสอบ
กับชุดทดสอบท้ังสอง  โดยจะท าการสกัดเพื่อหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอท่ีอยู่ในชุดทดสอบ  ซึ่งจากการ
ทดสอบพบว่าชุดทดสอบ  One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )  มีความไวท่ีสูงกว่าชุด
ทดสอบ  Hexagon  OBTI  ส่วนในด้านความจ าเพาะและผลกระทบของน้ ายาที่มีผลต่อการวิเคราะห์หา
สารพันธุกรรมดีเอ็นเอของชุดทดสอบทั้งสองให้ผลท่ีคล้ายกัน  คือ มีความจ าเพาะต่อโลหิตมนุษย์และน้ ายา
ของชุดทดสอบไม่มีผลต่อสารพันธุกรรมดีเอ็นเอคล้ายกัน  โดยส่วนของความถูกต้องในการวิเคราะห์หา
สารพันธุกรรมดีเอ็นเอในการท า  PCR  cycler  จะมีการเพิ่มจ านวนรอบการวิเคราะห์จาก  28  รอบ  เป็น  
32  รอบ  ดังน้ันในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบทั้งสองน้ัน  ซึ่งสรุปได้ว่า
สามารถน าชุดทดสอบ  One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )  มาใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์
ได้เช่นกัน  ส าหรับข้อดีของชุดทดสอบ  One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )  คือ  มีราคาถูก
กว่า  ขั้นตอนทดสอบง่าย  ให้ผลรวดเร็ว  จึงใช้เป็นอีกทางเลือกในการใช้เป็นอีกทางเลือกในการตรวจ
วิเคราะห์หาคราบเลือดต่อไป 

 
ค าส าคัญ  :  เลือด ,  วิเคราะห์ลักษณะของเลือด ,  การทดสอบเบื้องต้น ,  การหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ,  

ชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI ,  ชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  

Test  ( FOB ) ,  นิติวิทยาศาสตร์ 

 
Abstract 

 

Testing of blood stains found on the crime scene as forensic Science 

procedure which have a crucial role in the analysis of the situation in case incidence. 

Choosing the most effective test kits in term of high sensitivity,  specificity  and does 

not affect  in  genomic DNA analyze that  is the first condition to verify the suite test 

to opt for blood stains . 

For this research have lead test kits are used to test for traces of blood is 

human test Hexagon OBTI a test used to test for traces of blood humans via probation 

currently used to test One - Step Fecal Occult Blood (FOB) is used to check for blood 

in the stool that is not visible with the naked eye in the clinical laboratory of the 

hospital. The restrictions of the particular test kit Hexagon OBTI the test set used in 

the proof that it is. Relatively inexpensive price In this study , we have compared the 

performance of the test suite and test Hexagon OBTI One - Step Fecal Occult Blood 

(FOB) used in the detection of human blood in forensic science. It is being studied in 

terms of sensitivity , specificity and impact of human blood stains, reagents used to 

test both types of test kits for the analysis of genomic DNA. The testing will take 

blood samples from the volunteers, 1 patient with high levels of blood concentrations 

were normal and blood samples of 6 different animal species used as a test. We 

performed experiments to determine the form of 3 experiments is to study the 

sensitivity. Be used to test samples from blood human by dilution with distilled water 

at concentrations varying number 13 is then tested directly test both the need for 
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Extraction buffer A study in the following aspects is the . Specifications To test the 

blood samples of 6 species of animals and study the impact of these two liquid test kit 

. Take a blood sample is mixed with Extraction buffer and then tested with two test 

series . The extracted DNA to find genetic material in the test set . Which showed that 

the test suite One - Step Fecal Occult Blood (FOB) is more sensitive than tests 

Hexagon part in the specificity and the effects of reagents that affect the analysis of 

genetic DNA testing kits as well. second, a similar effect is specific to human blood 

and reagent test kits do not affect genetic material similar to DNA . By the accuracy in 

the determination of genomic DNA in the PCR cycler with increasing number of 

cycles to the analysis of 28 rounds to 32 rounds , so to test the relative performance of 

the two test series . It can be concluded that the test suite One - Step Fecal Occult 

Blood (FOB) used in forensic work , too. For the benefit of Test One - Step Fecal 

Occult Blood (FOB) is cheaper . The procedure is simple and quick to use as an 

alternative to the analysis of blood stains on. 

   
Key  Word  ( s ) :   blood, blood analysis, presumptive  test, finding a genetic DNA  

test kits , Hexagon OBTI, Test One - Step Fecal Occult Blood Test 

(FOB),  forensic science 

 
บทน า 
 จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุของแต่ละคดีที่เกิดขึ้นน้ัน ส่วนใหญ่จะพบหลักฐานที่ส าคัญท่ีใช้ใน
การพิสูจน์การกระท าผิดในคดี  อาทิเช่น  ภาพจากกล้องวงจรปิด  เสื้อผ้า  สิ่งของ  รวมถึงวัตถุพยานที่ได้
จากร่างกาย  ได้แก่  น้ าลาย  น้ าอสุจิ  สารคัดหล่ังต่าง ๆ  และโลหิต  เป็นต้น  ซึ่งโลหิตและคราบโลหิตถือ
ว่าเป็นวัตถุพยานที่พบได้บ่อยที่สุดในสถานที่เกิดเหตุของคดีอาชญากรรมที่มีความรุนแรง  เช่น  คดี
เก่ียวกับการท าร้ายร่างกาย  คดีเก่ียวกับการฆาตกรรม  เป็นต้น  ซึ่งการตรวจหาโลหิตและคราบโลหิตน้ัน
ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบ่งชี้ตัวบุคคล  เช่น  การตรวจหาหมู่โลหิต  การพิสูจน์หาดีเอ็นเอ  และยัง
สามารถใช้ในการบ่งบอกถึงพฤติกรรมในทางคดีได้  โดยอาศัยจากการตรวจวิเคราะห์ลักษณะของเลือด      
( blood  pattern  analysis )  เช่น  ขนาดความกว้างยาวของหยดเลือดท่ีกระจายสามารถบอกถึง
ความเร็วของ  impact  ที่ท าให้เกิดบาดแผล  และรูปร่างของหยดเลือดยังสามารถการบ่งบอกทิศทางการ
เคลื่อนของผู้บาดเจ็บได้  เป็นต้น  ซึ่งจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  หากมีการตรวจพบรอยคราบโลหิตที่
ต้องสงสัยน้ันจะต้องมีการน ามาทดสอบเบ้ืองต้น  ( presumptive test )  ก่อน  เพื่อให้แน่ใจว่า  
ของเหลวหรือรอยคราบสีแดงที่จะท าการเก็บน้ันเป็นโลหิตหรือคราบโลหิตจริง  โลหิตที่เก็บได้จาก
สถานที่เกิดเหตุน้ันส่วนใหญ่จะผ่านระยะเวลามานาน  ส่งผลท าให้โลหิตที่ได้มีลักษณะแห้งเป็นคราบเกิด
การเปล่ียนแปลงของสีกลายเป็นสีน้ าตาล  มองดูไม่เหมือนคราบโลหิต  บางครั้งผู้ตรวจสอบอาจท าการเก็บ
คราบอย่างอื่น  เช่น  รอยยางไม้  รอยสีแดง  ไปส่งตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ  หรือในกรณีของการ
วิเคราะห์ล าดับเหตุการณ์  ( reconstruction ) โดยอาศัยจากโลหิตน้ัน  ก็จ าเป็นต้องแน่ใจว่าได้ท าการ
วิเคราะห์จากรอยที่เป็นโลหิตจริงๆ  [ 1,2,3 ] 
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วิธีที่ใช้ในการทดสอบคราบโลหิตเบื้องต้น  ( presumptive  test )  น้ันมีหลายวิธี  แต่เดิม
การทดสอบเบื้องต้นที่นิยมน ามาใช้ในการตรวจสอบ  ได้แก่  การทดสอบ  benzidine  กับ                       
O – tolidinc  ให้ผลบวกเป็นสีน้ าเงิน  ปัจจุบันทั้งสองการทดสอบน้ีไม่นิยมใช้เน่ืองจากเป็นสารก่อมะเร็ง
และมีความจ าเพาะน้อย  การทดสอบ  Leucomalachite  green  ( LMG )  อาศัยการปฏิกิริยากับ  
Heme  เม็ดเลือดแดง  ซึ่งจะให้ผลการทดบวกเป็นสีเขียว  และมีความไว้ใกล้เคียงกับวิธี  KM  test  แต่
ไม่จ าเพาะเท่ากับ  KM  test  และในช่วงหลังได้มีการทดสอบด้วย  Luminol  และ  Blue star  ที่มี
ความไวสูงและให้ผลบวกโดยการเรืองแสง  ( luminicence )  สีฟ้าหรือสีน้ าเงิน  เหมาะส าหรับทดสอบ
ในพื้นที่กว้างๆหรือเป็นบริเวณที่มีเลือดตกค้างอยู่ปริมาณน้อย ๆ  ซึ่งทั้งสองมีข้อจ ากัดที่ต้องท าการทดสอบ
ในสภาวะที่มืดเท่าน้ัน  ส าหรับวิธีที่นิยมมาใช้ในการทดสอบคราบโลหิตในปัจจุบันก็คือ  
Phenolpthalien  หรือ  Kastle – Meyer  color  test  ( KM  test )  อาศัยหลักการของ  
Hemoglobin  ที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง  ไปเป็นตัวเร่งการท าปฏิกิริยากับเอนไซด์  peroxidase  ส่งผลท าให้
เกิดการ  oxidation  โดยการเปล่ียน  reduced  form  ของ  Phenolpthalien  จากสารละลายไม่มีสี
เปล่ียนเป็นสีชมพู  แต่อย่างไรก็ตาม  KM test  สามารถให้ผลบวกปลอม  ( Flase  positive )  ได้จาก
ท าปฏิกิริยากับเอนไซม์  peroxidase  ที่ได้จากผักและผลไม้บางชนิด  เช่น  มันฝรั่ง  หัวผักกาด  กะหล่ า
ดอก  เป็นต้น  [ 4,5 ] 

ในปัจจุบันน้ีได้มีการผลิตชุดทดสอบหาคราบโลหิตมนุษย์มาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจ
วิเคราะห์  ซึ่งชุดน้ ายาทดสอบคราบโลหิตมนุษย์ที่กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยใช้ก็คือ  Hexagon  

OBTI  โดยชุดทดสอบน้ีจะอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา  ซึ่งสามารถให้ผลบวกกับ  Hemoglobin  
ของมนุษย์  แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดคือจะให้ผลบวกกับ  Hemoglobin  ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมด้วย  เช่น  พวก
สัตว์ในตระกูลลิง  ( Primates )  [ 6 ]  และจากการวิจัย  ( ศศิญดา  ศรีน่วม )  พบว่ามีการประยุกต์ใช้ชุด
ทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  Test  ( FOB )  ที่ใช้อยู่ภายในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์  ในการตรวจหาโลหิตที่อยู่ในอุจจาระของมนุษย์  ( โดยจะอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา  คือ  
อาศัยการจับกันระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีที่มีความจะเพาะกับ  Hemoglobin  โดยตรง ) มาท าการ
ทดสอบหาโลหิตมนุษย์  [ 7 ]  ส าหรับชุดทดสอบน้ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดทดสอบ  Hexagon  

OBTI  แต่อาจจะแตกต่างตรงที่วัตถุประสงค์ในการทดสอบ  ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองน้ีเป็นชุดทดสอบที่มี
ขั้นตอนการทดลองง่าย  มีความไวและความจ าเพาะต่อโลหิตมนุษย์ใกล้เคียงกัน  สามารถตรวจหาโลหิตที่
มีปริมาณน้อย ๆ ได้   
 ได้มีการกล่าวมาแล้วว่า  ในปัจจุบันได้ใช้ชุดน้ ายาทดสอบ  Hexagon  OBTI   ในการตรวจหา
คราบโลหิตมนุษย์และยังได้มีการน าชุดน้ ายาทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  Test                  

( FOB )  มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคราบโลหิตมนุษย์  สาเหตุของการเลือกใช้ชุดน้ ายาทดสอบ                    
One – Step  Fecal  Occult  Blood  Test  ( FOB )   แทน  ชุดน้ ายาทดสอบ  Hexagon  OBTI   
นอกจากจะค านึงถึงราคาที่ถูกกว่าแล้ว  ยังต้องพิจารณาในเรื่องของประสิทธิภาพของชุดน้ ายาทดสอบท้ัง
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สองด้วย  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเปรียบเทียบในด้านความไว  ความจ าเพาะ  และผลกระทบ
ต่อการตรวจดีเอ็นเอ  ( DNA )  เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ชุดน้ ายาทดสอบ  One – Step  

Fecal  Occult  Blood  Test  ( FOB )  แทนชุดน้ ายาทดสอบ  Hexagon  OBTI  ต่อไปในอนาคต  
[ 8,9 ] 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความไวของการทดสอบคราบโลหิตมนุษย์ระหว่างชุดทดสอบ 
Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความจ าเพาะของการทดสอบคราบโลหิตมนุษย์ระหว่างชุด
ทดสอบ Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของน้ ายาทดสอบคราบโลหิตของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  
และชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  ต่อการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้มีการทดลอง  3  การทดลอง  คือ 
การทดลองที่  1  เพื่อเปรียบเทียบความไวของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุด

ทดสอบ          One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )     
1.  ท าการเก็บตัวอย่างโลหิตมนุษย์ที่ได้จากอาสาสมัครที่มีระดับความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์

ปกติ  (  Hemoglobin  อยู่ในช่วง  11.5 – 15.0  mg/dl   และ  Hematocrit  อยู่ในช่วง  36.0 – 45.5 
% )    

2.  น ามาท าการเจือจางท่ีมีความเข้มข้นต่างกัน  13  ระดับ  ดังนี้  1:1,000  1:10,000  

1:20,000  1:50,000  1:100,000  1:200,000  1:300,000  1:400,000  1:500,000  

1:600,000  1: 700,000  1:800,000 1:900,000   

3.  น ามาทดสอบกับชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  

Fecal  Occult  Blood   ( FOB )   

การทดลองที่  2  เพื่อเปรียบเทียบความจ าเพาะของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุด
ทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )   

1.  เก็บตัวอย่างโลหิตของสัตว์  ( สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม  เช่น  วัว  ควาย  สุนัข  หมู  หมา  ม้า    
2.  น ามาท าการทดสอบกับชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  

Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  
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การทดลองที่  3  เพื่อศึกษาผลกระทบของน้ ายาชุดทดสอบที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ         
( DNA )    

1.  น าตัวอย่างโลหิต  ( ที่ได้แบ่งออกมาจากการทดลองที่  1 )  มาท าการทดสอบในอัตราส่วน
ตามค าแนะน าของบริษัทและตัวอย่างโลหิตที่ได้ท าการเจือจางท่ีบรรจุอยู่ในหลอดทดลองของการทดลองที่  
1  ในระดับความเข้มข้นสุดท้ายที่สามารถตรวจวัดท าการวิเคราะห์ 

2.  น าแผ่นทดสอบที่อยู่ภายในชุดทดสอบมาตัดเป็นชุดเล็ก ๆ  
3.  จากน้ันน ามาสกัดดีเอ็นเอ  ( DNA ) และวัดปริมาณด้วย  Real - Time PCR 

น าผลการทดลองที่  1 , 2  และ  3  มาวิเคราะห์  สรุปผล  พร้อมข้อเสนอแนะ  และน าเสนองานวิจัย     

 
 ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI   และชุดทดสอบ    
One - Step Fecal Occult Blood  ( FOB )  ที่ใช้ในการตรวจคราบโลหิตมนุษย์ในงานนิติ
วิทยาศาสตร์  โดยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยการทดสอบด้านความไวของชุดทดสอบ
กับตัวอย่างโลหิตที่ความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ  (  Hemoglobin  อยู่ในช่วง  11.5 – 15.0  mg/dl   

และ  Hematocrit  อยู่ในช่วง  36.0 – 45.5 % )   มาท าการเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้มีความเข้มข้นต่างกัน  
13  ระดับและการทดสอบด้านความจ าเพาะของชุดทดสอบกับตัวอย่างโลหิตของสัตว์  (สัตว์เล้ียงลูกด้วย
นม )  ทั้ง  6  ชนิด  คือ  วัว  หมู  สุนัข  ควาย  แมว  แพะ  และการทดสอบด้านผลกระทบของน้ ายาชุด
ทดสอบต่อการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  สามารถสรุปการศึกษาได้ดังน้ี 

1.  การทดสอบความไวของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI   และชุดทดสอบ  One - Step 

Fecal Occult Blood  ( FOB )  ด้วยตัวอย่างโลหิตมนุษย์ที่ได้ท าการเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้มีระดับ
ความเข้มข้น  13  ระดับ  (  1 : 1,000  ถึง  1 : 900,000  )  พบว่าชุดทดสอบ  One - Step Fecal 

Occult Blood  ( FOB )  มีความไวมากกว่าชุดทดสอบ   Hexagon  OBTI 

2.  การทดสอบความจ าเพาะของชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – 

Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  ด้วยตัวอย่างโลหิตของสัตว์จ านวน  6  ชนิด  คือ  แมว  สุนัข  
หมู  วัว  ควาย  ม้า   ส าหรับชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  กับชุด
ทดสอบ  Hexagon  OBTI  ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองน้ีใช้หลักการเหมือนกัน  คือ  หลักการทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา  ( Immunochromatographic )  ที่มีความจ าเพาะกับโลหิตมนุษย์เหมือนกัน  ผลจากการทดสอบ
พบว่า  ชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  มีความจ าเพาะมากกว่าชุด
ทดสอบ  Hexagon  OBTI    

3.  การทดสอบเพื่อศึกษาผลกระทบผลของน้ ายาที่ใช้ในการหาคราบโลหิตของชุดทดสอบ  
Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  ต่อการตรวจ
วิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ   ที่ได้ท าการทดสอบจากหลอดทดลองที่ท าการเจือจางท่ีความเข้มข้น
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สุดท้ายที่ตรวจพบและจากการทดสอบชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  และชุดทดสอบ  One – Step  

Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต  (  ตัวอย่างโลหิต  +  Buffer  )  มาท า
การตรวจวิเคราะห์หาดีเอ็นเอโปรไฟล์  ( DNA  profile )  จ านวน  3  ซ้ า  ผลการทดสอบพบว่า   

-  จากการหลอดของตัวอย่างโลหิตที่ท าการเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่มีระดับความเข้มข้นสุดท้าย
ที่ชุดทดสอบท้ังสองสามารถตรวจได้พบน้ัน  เม่ือเราน ามาสกัดเพื่อหาดีเอ็นเอ  พบว่าไม่สามารถท่ีจะสกัดดี
เอ็นเอได้  เน่ืองจากมีปริมาณของดีเอ็นเอน้อยมาก  (  มีปริมาณดีเอ็นเอ   <  0.125  ng / µl  ) 

-  และจากตัวอย่างโลหิตที่ผ่านการทดสอบด้วยชุดทดสอบทั้งสองน้ี  ( ตัวอย่างโลหิตผสมกับ  
Extraction  buffer  )  แล้วน ามาสกัดเพื่อหาดีเอ็นเอ  พบว่าสามารถท าการสกัดดีเอ็นเอได้  จึงสรุปได้ว่าจาก
การทดลองน้ีน้ ายาของชุดทดสอบที่ใช้ในการทดสอบหาคราบโลหิตมนุษย์ไม่มีผลกระทบต่อการตรวจ
วิเคราะห์หาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ 

หมายเหตุ   ในการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอของชุดทดสอบ  ( ตัวอย่างโลหิต
ผสมกับ  Extraction  buffer  ) ทั้งสองน้ี  จะต้องมีการเพิ่มรอบในการวิเคราะห์  คือ  จากปกติจะใช้  
PCR  cycles  28  cycles  เพิ่มเป็น  PCR  cycles  32  cycles   เน่ืองจากมีปริมาณดีเอ็นเออยู่น้อย  
จึงได้เพิ่มรอบในการวิเคราะห์เพื่อที่สามารถน ามาใช้ในการแปลผลได้ 

สรุปผลโดยรวมของการทดลอง 
  จากการทดลองทั้ง  3  การทดลองน้ี  คือ  ด้านความไว  ด้านความจ าเพาะ  และด้านผลกระทบ
ของน้ ายาในชุดทดสอบที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  พบว่าผลการวิเคราะห์ชุด
ทดสอบ  One – Step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )   ที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล  
มีความสามารถในการทดสอบหาตัวอย่างโลหิตมนุษย์ของด้านความไวดีกว่าชุดทดสอบ  Hexagon  

OBTI  ส่วนด้านความจ าเพาะและด้านผลกระทบของน้ ายาในชุดทดสอบที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอของชุดทดสอบทั้งสองน้ีเหมือนกัน  จึงสามารถสรุปได้ว่าชุดทดสอบ   One – Step  

Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  นี้สามารถน ามาใช้ในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษย์ในทาง                  
นิติวิทยาศาสตร์ได้  ซึ่งข้อดีของชุดทดสอบน้ีคือ  ราคาถูก  หาซื้อได้ง่าย  ขั้นตอนการทดสอบไม่ยุ่งยาก  
และให้ผลรวดเร็ว  จึงสามารถน ามาใช้แทนชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  ที่มีราคาแพงได้อีกด้วย 

 
อภิปรายผลการทดลอง  

จากการศึกษารูปร่างลักษณะทางกายภาพของโลหิตของสัตว์ท่ีอยู่ในตระกูลของสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม  (  ไม่ใช่มนุษย์ )  ทั้ง  6  ชนิดที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้  เม่ือน าตัวอย่างโลหิตมาย้อมด้วยสี  Dip  

Quick  ที่เป็นสีที่ใช้ในการย้อมเม็ดเลือดมนุษย์  พบว่า  ลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดแดงจะมีรูปร่างแบน  
บุ๋มตรงกลาง  มองเห็นด้านข้างมีลักษณะคล้ายดัมเบล  มีขนาดประมาณ  6 – 7  ไมครอน  ซึ่งมีขนาด
ใกล้เคียงกับเม็ดเลือดของมนุษย์  ดังน้ันในการแยกน้ันจะต้องใช้ผู้ช านาญในการแยก  คือ  จะต้องดูลักษณะ
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ทางกายภาพโดยรวมของเม็ดเลือดท้ังเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  เกร็ดเลือด  เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องต่อการน ามาใช้ในการแปลผล 

การศึกษาเปรียบเทียบความไว  ชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood  Test       

( FOB )  ให้ผลบวกกับคราบโลหิตที่มีระดับการเจือจางท่ี  1 : 800,000  เท่า  ( Test  reacts  positive  

upto  a  Hemoglobin  concentration  =  50  ng / ml )  ซึ่งจากการศึกษาของคุณศศิญดา  ศรีน่วม  
ที่บอกว่า  ชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood  Test  ( FOB )  สามารถให้ผลบวกกับ 
คราบโลหิตที่มีระดับการเจือจางท่ี  1 : 800,000  เท่า  นั้นให้ผลท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยนี้  และส าหรับชุด
ทดสอบ  Hexagon OBTI  น้ันจะให้ผลบวกที่ระดับการเจือจางท่ี  1 : 20,000  เท่า  ( Test reacts  

positive  upto  a  Hemoglobin  concentration  =  20  µg / ml )  ซึ่งแตกต่างของการศึกษาของ  
Blue  Star  Forensic  ที่ได้บอกว่าชุดทดสอบ  Hexagon OBTI  ให้ผลบวกกับคราบโลหิตที่มีระดับการ
เจือจางท่ี  1 : 2,000,000  เท่า  อธิบายได้ว่าความไว้ในการทดสอบน้ันให้ผลการทดสอบที่ต่างกัน  ซึ่ง
อาจเกิดได้จากความแตกต่างของระดับการเจือจางความเข้มข้นของน้ ายา  วิธีการเตรียมตัวอย่าง  รวมถึง
วัสดุและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างคราบโลหิต             

การศึกษาเปรียบเทียบความจ าเพาะของชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood  

Test  ( FOB )  และชุดทดสอบ  Hexagon OBTI  พบว่า  เม่ือน ามาทดสอบกับตัวอย่างโลหิตของสัตว์
ทั้ง  6  ชนิด  คือ  หมู  หมา  วัว  ควาย  แมว  ม้า  ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองน้ีใช้หลักการ  
Immunochromatographic   ให้ผลลบกับตัวอย่างโลหิตของสัตว์ท้ัง  6  ชนิด  จึงสามารถสรุปได้ว่าชุด
ทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood  Test  ( FOB )  มีความจ าเพาะต่อโลหิตมนุษย์คล้ายกับ
ชุดทดสอบ  Hexagon OBTI     

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของน้ ายาของชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult 

Blood  Test  ( FOB )  และชุดทดสอบ  Hexagon OBTI  ที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ  ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ตัวอย่างโลหิตด้วยชุดทดสอบท้ังสองด้วยการผสมตัวอย่างโลหิต
กับ  Extraction  buffer  พบว่าสามารถตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอได้  แต่จะต้องมีการเพิ่ม
รอบในการวิเคราะห์  คือ  จาก  PCR  cycles  28  cycles  เป็น  32  cycles  เน่ืองจากการเพิ่มรอบ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห์หาดีเอ็นเอท่ีจะน ามาใช้ในการแปลผลให้มีความชัดเจนมากขึ้น  จาก
การทดสอบพบว่า  น้ ายาของชุดทดสอบทั้งสองน้ีไม่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็น
เอ  เหตุผลท่ีท าให้สามารถสกัดดีเอ็นเอได้คือ  ในการสกัดดีเอ็นเอน้ันจะใช้หลักการ  membrane - base 

system   ที่เป็นการใช้แผ่นเมมเบรนเป็นตัวท่ีช่วยในการแยกส่วนประกอบอ่ืน ๆ ออก  เหลือเพียงดีเอ็นเอ
ที่จะมาท าการวิเคราะห์เท่าน้ัน  และในขั้นตอนของการสกัดยังมีการใช้มี  UV  light  และ  HEPA 

filter  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะเตรียมปฏิกิริยา  PCR   อีกด้วย  และส่วนที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึง  คือ  
น้ ายาที่ใช้ทดสอบน้ันจะท าปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงเท่าน้ัน   โดยจากการทดสอบท าให้มีส่วนที่เหลือ  คือ  
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เซลล์เม็ดเลือดขาว  เซลล์เยื่อบุ  เซลล์เหล่าน้ีเป็นเซลล์ท่ีมีนิวเคลียส  ซึ่งจะมีสารพันธุกรรมดีเอ็นเอบรรจุ
ภายใน  ส่งผลท าให้เมือน ามาวิเคราะห์จึงสามารถท่ีจะหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบทั้งสองชนิดน้ีพบว่า  ชุดทดสอบ  

One – Step Fecal Occult Blood  Test  ( FOB )  มีความจ าเพาะกับโลหิตมนุษย์  มีความไวสูง 
และน้ ายาของชุดทดสอบไม่มีผลต่อการวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  ซึ่งในการวิเคราะห์หาสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอน้ันจะต้องมีการเพิ่มรอบการวิเคราะห์  ( PCR  cycler )  จาก  28  รอบ  เป็น  32  
รอบ  ในการนี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห์  เพราะในชุดทดสอบน้ันมีปริมาณดีเอ็นเออยู่
น้อยมาก  ซึ่งส าหรับชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood  Test  ( FOB )  น้ัน   เป็นชุด
ทดสอบท่ีมีการใช้งานง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  ใช้ปริมาณตัวอย่างการทดสอบน้อย  ราคา
ไม่แพง  หาซื้อได้ง่าย  ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  สามารถเก็บผลการทดสอบไว้เพื่อสอบทวนกลับได้
สามารถเก็บวัตถุพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน  และยังเป็นการลด
ต้นทุนให้กับหน่วยงานได้อีกด้วย  จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสถานที่เกิด
เหตุหรือห้องปฏิบัติงานทางนิติวิทยาสตร์ 

2. ข้อเสนอในการท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ในการท างานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาและเปรียบเทียบกับตัวอย่างโลหิตในสภาวะ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พื้นที่ผิวในแบบต่าง ๆ  รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บ 
2.2 ในการท างานวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาความไวของชุดทดสอบจากตัวอย่างโลหิต

มนุษย์ที่มีความเข้มข้นผิดปกติ  เพื่อดูผลของชุดทดสอบ  โดยการศึกษาจากตัวอย่างโลหิตมนุษย์ที่มีความ
เข้มข้นของโลหิตต่ ากว่าปกติ  คือในกลุ่มตัวอย่างโลหิตของผู้ป่วยโรคธาลัสเมีย  โรคโลหิตจาง  เป็นต้น  
และในตัวอย่างโลหิตมนุษย์ที่มีความเข้มข้นของโลหิตสูงกว่าปกติ  คือในกลุ่มตัวอย่างโลหิตของทารกแรก
เกิด  เป็นต้น 

2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาและเปรียบเทียบตัวอย่างโลหิตของสัตว์  ( ในตระกูล
เดียวกับมนุษย์ )  หลาย ๆ ชนิด 

2.4  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับชุดทดสอบอ่ืน ๆ  ที่ใช้ในการ
ทดสอบหาโลหิตมนุษย์  เช่น  ชุดทดสอบหาโลหิตในปัสสาวะ  (  Hemoscreen  for  urine )                     
ชุดทดสอบ  FOB – 1  step  Fecal  Occult  Blood  ( FOB )  ของบริษัทอื่น ๆ  เป็นต้น 
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การประยุกต์แบบจาํลอง PEST เพื�อเสนอแนวทางการบริหารจดัการพชืต่างถิ�นรุกราน 
An application of PEST model to analyze for the invasion alien species 
management 
 

ผู้วจิยั  อาํพร นามนยั  และปิยะกาญจน ์เที�ยธิทรัพย ์
สาขาวิชา การวางแผนสิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยืน คณะสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการประยุกต์แบบจาํลอง PEST ในการวิเคราะห์การ

บริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การบริหารส่วนตาํบล และนาํเสนอเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการพืชต่างถิ�นรุกราน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพที�เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนเอกสารและการ
สังเกต วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหาสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั และวิเคราะห์ผลการศึกษาดว้ย
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี�  แบบจาํลอง PEST สามารถนาํมาใชใ้นวิเคราะห์
การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้และมีขอ้กาํหนดและตวัชี� วดัในการ
วิเคราะห์ทั�งหมด C ดา้น คือ ดา้นการเมือง กฎหมาย และนโยบายรัฐ (Political) ประกอบดว้ย I มิติ จาํนวน 
JK ขอ้กาํหนด และ LK ตวัชี�วดั ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ประกอบดว้ย N มิติ จาํนวน O ขอ้กาํหนด และ JJ 
ตวัชี�วดั ดา้นสงัคม (Social) ประกอบดว้ย P มิติ จาํนวน JK ขอ้กาํหนด และ JO ตวัชี�วดั และดา้นเทคโนโลยี 
(Technology) ประกอบดว้ย C มิติ จาํนวน C ขอ้กาํหนด และ P ตวัชี� วดั ซึ� งการวิเคราะห์การบริหารจดัการ
พืชต่างถิ�นรุกรานดว้ยแบบจาํลอง PEST มีจุดแขง็ที�พบ คือ เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการวิเคราะห์ภาพรวมของ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพความเป็นจริงของปัญหาสิ�งแวดลอ้มใหม่ๆที�เกิดขึ�นและส่งผล
กระทบต่อการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกราน แต่มีจุดอ่อนที�พบคือ ไม่สามารถวิเคราะห์ครอบคลุมถึง
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในที�เป็นทรัพยากรสาํคญัในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นได ้ 
เช่น  ความเพียงพอของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์  ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารแผนการบริหารจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้  

 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการพืชต่างถิ�นรุกราน/แบบจาํลอง PEST/ปัจจยัดา้นการเมือง กฎหมาย และ
นโยบายรัฐ /ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ /ปัจจยัดา้นสงัคม /ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี /องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

Abstract 
This research aims to study the application of PEST model to analyze the 

invasion alien species management for Sub-district AdministrativeOrganization.The 
qualitative research collected data from the document review and observation.Data 
were analyzed by content analysis, induction and SWOT analysis.The results showed 
that the PEST model can be used in to analyze the invasion alien 
speciesmanagement.The requirement and indicators of  four factors include; 
Politicalfactorsconsists of 8 dimensions 10 requirements and 20 indicators, Economic 
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factors consists of 5 dimensions 7 requirements and 11 indicators, Social factors 
consists of 6 dimensions10 requirements and 17 indicatorsand Technology consists of 
4 dimensions 4 requirements and 6 indicatorswhich the study found that the strengths 
of the PEST model is a tool to use image analysis of the factors in the external 
environment and the reality of new environmental problems that occurred and affect 
to the invasion alien species management.The weakness is found that can’t be a 
comprehensive analysis of the factors in the internal environment is an important 
resource in the management of local authorities, such as the adequacy of personnel 
and equipment, the leadership of the executive, the management of natural resources 
and environment. 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของพืชต่างถิ�นรุกรานไดท้วีความรุนแรงมากขึ�นในหลาย
พื�นที�จนส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ ไดแ้ก่ 
ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศแหล่งนํ� า ระบบนิเวศเกษตร และส่งผลกระทบเสียหายต่อเนื�องทั� งด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน โดยชนิดพนัธ์ุพืชต่างถิ�นรุกรานในประเทศไทยที�ตอ้งมีการควบคุมและเฝ้า
ระวงั ไดแ้ก่ สาบเสือ ผกัตบชวา ไมยราบยกัษ์ หญา้คา ผกากรอง ขี� ไก่ย่าน เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ไมยราบยกัษ ์(Mimosa pigra) ซึ� งจดัเป็นวชัพืชร้ายแรงที�ถูกขึ�นทะเบียนเป็นพืชต่างถิ�นรุกรานร้ายแรงจน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะในระบบนิเวศพื�นที� ชุ่มนํ� า(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, LNNJ) โดยไมยราบยกัษมี์การขยายพนัธ์ุดว้ยเมลด็สามารถเติบโต
แพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีเปลือกเมล็ดที�หนายากต่อการทาํลาย ซึ� งการตดัและเผาทิ�งเป็นการ
กระตุน้ใหเ้มลด็เกิดการงอกใหม่ไดเ้ร็วขึ�น ส่วนการขุดถอนทิ�งเป็นวิธีการทาํลายที�ดีที�สุดแต่มีความยุ่งยาก
ใชเ้วลานานและตอ้งใชแ้รงงานคน จึงทาํใหไ้มยราบยกัษเ์จริญเติบโตแพร่กระจายทั�วไปทุกสภาพแวดลอ้ม
ตั�งแต่ภูเขาสูงจนถึงที�ราบลุ่ม (บรรพต ณ ป้อมเพชร,  LNCC)  โดยเฉพาะบริเวณที�ราบลุ่มนํ�าท่วมถึงริมฝั�ง
แม่นํ�าที�มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว (คมกริช วงศภ์าคาํ และคณะ, 
LNCZ) ปัจจุบนัพบว่าไมยราบยกัษมี์การแพร่ระบาดอย่างหนกัในเขตภาคอีสานตามบริเวณแนวแม่นํ� าโขง 
และบริเวณลุ่มแม่นํ� าชี ในเขตพื�นที�จงัหวดันครราชสีมา อุดรธานี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น หนองคาย และ
มหาสารคาม  

จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มซึ� งเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที�มีภารกิจหนา้ที�เกี�ยวกบั
การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มไดมี้การกาํหนด
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แผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ั�งยืน พ.ศ. LNNJ-LNNN โดยมีการระบุ
แผนปฏิบติัการชนิดพนัธ์ุต่างถิ�นที�รุกรานไวใ้นกลยุทธ์การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
(กลยุทธ์ที� _) เพื�อเป็นกรอบการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานในระดบัประเทศ และเพื�อใหห้น่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งในทุกระดบัสามารถนาํไปใชเ้ป็นกรอบการดาํเนินการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานในพื�นที�
ของตนเองไดด้งันั�นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในฐานะหน่วยงานบริหารของภาครัฐระดบัทอ้งถิ�นในพื�นที�
ที�ประสบปัญหา และมีภารกิจหนา้ที�ตามกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มในพื�นที�
ของตนเองตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น พ.ศ. LNCL เช่น การบาํรุงรักษาแหล่งนํ� า การกาํจดัมูลฝอย สิ�งปฏิกลู และนํ�าเสีย การใชป้ระโยชน์
ที� ดิน ป่าไม้ ทรัพยากรร่วม เป็นต้น อีกทั� งเป็นองค์กรนิติบุคคลที� มีอาํนาจบริหารจัดการท้องถิ�นที� มี
งบประมาณในการดาํเนินงานเป็นของตนเองทาํใหส้ามารถดาํเนินการจดัการไดห้ลายดา้นในการช่วยลด
ผลกระทบจากปัญหาพืชต่างถิ�นรุกรานเพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที�มีความเป็นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ดีขึ�น จึง
สมควรมีการดาํเนินการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานในพื�นที�ของตนเองโดยจากการสํารวจแผนและ
ยทุธศาสตร์แนวทางการพฒันาในแผนพฒันาตาํบล _ ปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�พบปัญหาการแพร่
ระบาดของไมยราบยกัษ์ พบว่าไม่มีองค์การบริหารส่วนตาํบลที�มีการระบุแผนการดาํเนินการบริหาร
จดัการพืชต่างถิ�นรุกรานอยา่งเด่นชดัเป็นรูปธรรม  

ดงันั�นการศึกษานี� ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการประยุกต์แบบจาํลอง PEST ที�ครอบคลุมปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอก C ดา้น คือ ดา้นการเมือง กฎหมาย และนโยบายรัฐ (Political) ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic) ดา้นสังคม (Social) และดา้นเทคโนโลยี (Technology) ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืช
ต่างถิ�นรุกรานของ P องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไมยราบยกัษ์ เพื�อ
นาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประสบปัญหาพืช
ต่างถิ�นรุกรานไดน้าํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละองคก์รต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพื�อประยุกต์แบบจาํลอง PEST ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

วธีิการวจิยั 
 การวิจยันี� ใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่ม
กรณีศึกษาเป็น P องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไมยราบยกัษ์ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลเกิ�ง องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าสองคอน เทศบาลตาํบลขามเรียง เทศบาล
ตาํบลท่าขอนยาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแกง้แก และองค์การบริหารส่วนตาํบลเลิงใต ้โดยใชก้ารเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจพื�นที�จริง และการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือ 
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งานวิจยั และขอ้มูลสถิติจากหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เนื�อหา 
(Content analysis) ที�เป็นไปตามกรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง การ
ตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Induction) และการวิเคราะห์ดว้ย SWOT Analysis 
 

ผล/สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา่แบบจาํลอง PEST สามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืช
ต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดซึ้�งมีผลการวิเคราะห์ดงันี�  

2. ผลการวิเคราะห์ด้านการเมือง กฎหมายและนโยบายรัฐ (Political)พบว่า มีปัจจยัดา้น
การเมือง กฎหมายและนโยบายรัฐ(Political)ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย I มิติ จาํนวน JK ขอ้กาํหนด มี LK ตวัชี� วดั และผลการวิเคราะห์
การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ศึกษา พบว่า ทุกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและมีงบประมาณที�เพียงพอครัวเรือนมีความมั�นคงทางดา้นอาหาร และ
พบวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่มีประชาชนยึดมั�นในสิทธิและเสรีภาพ มีขอ้ตกลงที�กาํหนดเป็น
ข้อปฏิบัติของชุมชนส่วนปัญหาที�พบของทุกองค์การบริหารส่วนตําบล คือ ปัญหาด้านการจัดการ
สิ�งแวดลอ้มปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ปัญหานํ� าท่วม และมีองค์การบริหารส่วนตาํบลครึ� งหนึ� งของ
ทั�งหมดมีชุมชนที�มีจิตสาํนึกที�ดีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มแต่พบว่ามีปัญหาเรื�อง
การไม่มีนํ�าเพื�อการเกษตรเพียงพอตลอดทั�งปีและปัญหาการใชส้ารเคมีในพื�นที�การเกษตร 

@.ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (Economic)พบว่า มีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ใน
การวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบด้วย N มิติ 
จาํนวน O ขอ้กาํหนด มี JJ ตวัชี� วดั และผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลที�ศึกษา พบว่า ทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคนวยัแรงงานเป็นผูมี้อาชีพและรายไดที้�
มั�นคงชุมชนมีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื�อสร้างอาชีพและเพิ�มรายไดแ้ละมีการเพิ�มมูลค่าการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เช่น การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ แต่ไม่
พบว่ามีการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่มีกองทุนที�
เป็นแหล่งเงินทุนในชุมชน แต่พบปัญหาดา้นแรงงานในพื�นที�ไม่เพียงพอ 

3. ผลการวเิคราะห์ด้านสังคม (Social) พบวา่ มีปัจจยัดา้นสงัคม (Social) ในการวิเคราะห์การ
บริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย P มิติ จาํนวน JK ขอ้กาํหนด 
มี JO ตวัชี� วดั และผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การบริหารส่วนตาํบลที�
ศึกษาพบว่าทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีชุมชนที�มีหลกัคุณธรรมจริยธรรม มีความรักและความสามคัคี
กนั และให้ความร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน  โดยมีการจดัตั�งการศูนยก์าร
เรียนรู้และมีการรวมกลุ่มเพื�อดาํเนินกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม แต่ไม่พบวา่มีการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้ม
ในรูปแบบภาคีเครือข่ายการพฒันา และพบวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่มีครัวเรือนที�มีที�อยู่อาศยั

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3273 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



และที�ดินเป็นของตนเอง ประชาชนไดรั้บการศึกษาในระดบัภาคบงัคบัและสามารถอ่านออกเขียนได ้มีการ
คน้หาและใชภู้มิปัญญาของทอ้งถิ�นในการดาํเนินกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม แต่ขาดการไดรั้บการสนบัสนุน
จากบทบาทสตรีและเยาวชน และองค์การบริหารส่วนตาํบลครึ� งหนึ� งของทั�งหมดมีปัญหาของคนใน
ครัวเรือนไม่มีหลกัประกนัสุขภาพและไม่ไดรั้บความรู้ดา้นสุขภาพเบื�องตน้ 

4. ผลการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี (Technology) พบว่า มีปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
ประกอบดว้ย C มิติ จาํนวน C ขอ้กาํหนด มี P ตวัชี� วดัและผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�น
รุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ศึกษา พบวา่ ทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล
ของชุมชน ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้นเทคโนโลยี และไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในดา้น
การขอความรู้เพื�อพฒันาองค์กรและประชาชนในพื�นที� แต่พบว่ามีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนนอ้ยมี
ปัญหาเรื�องการติดต่อสื�อสารทาํใหป้ระชาชนไม่ไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารอยา่งต่อเนื�อง 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า แบบจาํลอง PEST สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการ
วิเคราะห์การบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานเพื�อนาํเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจดัการพืชต่างถิ�น
รุกรานได้ โดยพบจุดแข็ง คือ เป็นเครื� องมือที� ใช้งานได้ง่ายในการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกทั� งในด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบายรัฐ (Political) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ดา้นสังคม (Social) ดา้นเทคโนโลยี (Technology)ทาํใหม้องเห็นสภาพปัญหาและความเป็น
จริงที�เกิดขึ�นที�จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึง
เป็นเครื�องมือที�ช่วยใหเ้ขา้ใจผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกที�เกิดขึ�น และจะทาํใหอ้งคก์รสามารถ
วิเคราะห์หากลยุทธ์ในการบริหารจัดการพืชต่างถิ�นรุกรานในภาพรวมได้ ส่วนจุดอ่อนที�พบ คือ ไม่
สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นที�เป็นประเด็นการบริหาร
จดัการทรัพยากรภายในองค์กรได ้เช่น ความเพียงพอของบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และความเป็นผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์การบริหารจัดการพืชต่างถิ�นรุกรานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
แบบจาํลอง PEST สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอกและขอ้บกพร่องที�ควรปรับปรุง 
ในการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุนรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ศึกษาได ้ซึ� งจะสามารถนาํไปเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ในการการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานไดด้งัรายละเอียดต่อไปนี�  
 2. ด้านการเมือง กฎหมายและนโยบายรัฐ (Political) พบว่า ทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�
ศึกษามีปัญหาการจดัการสิ�งแวดลอ้มทาํใหมี้ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ และพื�นที�ประสบปัญหาขยะ
มลูฝอย จึงอาจเป็นการเสริมแรงกบัปัญหาการระบาดของไมยราบยกัษจ์นก่อใหเ้กิดปัญหาสิ�งแวดลอ้มอื�น
สอดคลอ้งกบัการศึกษาที�พบว่า การมีเศษขยะมูลฝอยปนเปื� อนลงสู่แหล่งนํ� าบริเวณที�มีตน้ไมยราบยกัษ์
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เติบโตเป็นกลุ่มหนาแน่นรุกลํ�าตามแหล่งนํ�าพบว่า ส่วนหนามของตน้ไมยราบยกัษจ์ะเกาะเกี�ยวเศษขยะที�
ไหลมาตามกระแสนํ� า ส่งผลทาํให้เกิดการสะสมของเศษขยะกีดขวางทางนํ� าไหลทาํให้กระแสนํ� าลด
ความเร็วลงจนเกิดการตื�นเขิน จนอาจทาํใหเ้กิดปัญหาภาวะนํ�าเน่าเสียในที�สุด และการขาดแผนการป้องกนั
ภยันํ� าท่วมรวมกบัการมีพื�นที�ติดริมแม่นํ� าชีจึงทาํให้ในช่วงฤดูนํ� าหลากมกัประสบปัญหานํ� าท่วมพื�นที�
การเกษตรจึงเป็นปัจจยัใหเ้กิดการพดัพาเอาเมล็ดไมยราบยกัษแ์พร่กระจายไปทั�วพื�นที� เนื�องจากไมยราบ
ยกัษมี์เปลือกเมลด็ที�หนายากต่อการทาํลายสามารถแพร่กระจายไปกบักระแสนํ�า และเกิดการงอกเจริญเติบ
แพร่กระจายมากขึ�น โดยเฉพาะบริเวณที�มีพื�นที�ชุ่มแฉะที�มีนํ�าขงั (บรรพต ณ ป้อมเพชร LNCC) 
 @. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) พบว่า ทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปัญหาคือ การขาดการ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษเ์พื�อเป็นแหล่งการสร้างรายไดอ้ยา่งย ั�งยืนใหแ้ก่ชุมชน ซึ�งการท่องเที�ยวเชิง
อนุรักษ์เป็นปัจจยัที�ทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของพื�นที�ในทุกๆดา้น โดยเฉพาะการพฒันาดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศึกษาที�กล่าวว่า การพฒันาการท่องเที�ยว
เชิงนิเวศของหาดบึงเกลือ จงัหวดัร้อยเอด็มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาศกัยภาพในทุกๆดา้นของพื�นที�โดย
มีแนวทางในการดาํเนินการที�ประกอบดว้ย การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน การสร้างเครือข่ายการท่องเที�ยว 
การปลกูจิตสาํนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื�ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (จิรัชยา บุญไตร และ
คุณ โทขนัธ์, LNNC) 

3. ด้านสังคม (Social) พบว่า ทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขาดการประสานงานในรูปแบบ
ภาคีเครือข่ายเพื�อพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มระหว่างชุมชนและกลุ่มองค์กรนอกชุมชน 
เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความรู้ระหว่างกนั ซึ� งปัจจยัดงักล่าวมีความสําคญัที�จะก่อให้เกิดประโยชน์ และ
นาํไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาที�
พบว่า บทบาทสําคญัที�เป็นปัจจยัสู่ความสําเร็จในการอนุรักษ์แม่นํ� า ลาํคลอง ขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล คือ  การใชเ้ครือข่ายประชาคมในพื�นที�ร่วมกนัดาํเนินโครงการ (ศรัทธาเทพ กาหยี และชนิษฎา ชูสุข
,LNN_) และพบว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ขาดการสนบัสนุนจากบทบาทสตรีและเยาวชน ซึ� ง
สตรีเป็นผูมี้บทบาทที� มีความใกล้ชิดกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และเยาวชนเป็นผูมี้บทบาทที�
เปรียบเสมือนอนาคตของชุมชน จึงเป็นบุคคลสาํคญัที�จะเอื�อใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มของชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาที�ระบุว่า ปัจจยัที�ทาํให้ประสบผลสําเร็จในการบริหาร
จดัการสิ�งแวดลอ้มของชุมชนตะโหนด ตาํบลตะโหนดจงัหวดัพทัลุง คือ บทบาทของกลุ่มสตรีพฒันา
ชุมชนตะโหนด(มณฑา จนัทมาศ และคณะ, LNNK)และการศึกษาที�ระบุว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เยาวชนจะส่งผลให้เด็กมีเจตคติที� ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและนํ� าในท้องถิ�นตนเอง และมีการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั K.KN (เมตตา เก่งชู
วงศ,์ LNNC) 

4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนนอ้ยมีปัญหาในเรื�องการ
ติดต่อสื�อสารใหเ้ขา้ถึงชุมชนอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลทาํใหค้รัวเรือนไม่ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารที�มีประโยชน์อย่าง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3275 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ต่อเนื�อง ซึ� งการสื�อสารที�ดีจะเป็นปัจจยัที�นาํไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัชดา บุญแกว้และคณะ, LNNC ที�พบว่า ปัจจยัที�ส่งผลดีต่อการ
ดาํเนินงานเพื�อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของแกนนาํชุมชนในการจดัการสิ�งแวดลอ้มของเทศบาลตาํบล
ปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัตรัง คือ การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งต่อเนื�อง 

 

ข้อเสนอแนะ 
เพื�อใหไ้ดแ้นวทางการบริหารจดัการพืชต่างถิ�นรุกรานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ครอบคลุม

ทั� งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรบริหารส่วนตําบล จึงควรมีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ยแบบจาํลอง PEST ร่วมกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร และ
การวิเคราะห์การวางแผนทรัพยากรภายในองคก์รโดยรวม (ERP: Enterprise Resource Planning) 
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การจดัการส่ิงแวดล้อมโรงเรียน: กรณศึีกษาโรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) 
 

Environmental Management: Wat Chueng Lane (Nakhonchairat) School 

 

ผู้วจิยั   นางสาวอุทุมพร  บุญจบั, รองศาสตราจารย.์ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ 
             สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคดัย่อ 

                   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใ้หมี้การจดักิจกรรมเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา

ในโรงเรียน เน่ืองจากกิจกรรมของโรงเรียนท าใหเ้กิดปัญหามลพิษและยงัท าใหท้รัพยากรเส่ือมโทรมลง 

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของ ISO 14001 เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกนัปัญหา

มลพิษหรือลดผลกระทบจากปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งยงัช่วยประหยดั

ทรัพยากรและพลงังานไดด้ว้ย  ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีกเ็พ่ือจดัท าระบบส่ิงแวดลอ้มใน

โรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) จ. นครปฐม เป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนการท าระบบ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงเรียน และพิจารณาวา่

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มใด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือจดัท าโครงการส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีสามารถลดผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น  ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

นยัส าคญัของโรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) คือ การจดัการขยะ ท าใหมี้การท าโครงการส่ิงแวดลอ้ม

เร่ือง “การคดัแยกขยะในโรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์)” ข้ึน  โครงการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัท าข้ึนน้ีเป็น

ความร่วมมือของครูและนกัเรียน  ผลการด าเนินโครงการพบว่า นกัเรียนสามารถแยกท้ิงขยะไดถ้กูตอ้งร้อย

ละ 100 ของจ านวนถงัขยะทั้งหมด และนกัเรียนมีความรู้ท่ีจะท้ิงขยะอยา่งถกูตอ้ง ร้อยละ 100 ของนกัเรียน

ท่ีไดรั้บการอบรม  นอกจากนั้นยงัสามารถขายขยะได ้1,100 บาทต่อเดือน  ความส าเร็จของโครงการฯได้

เสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพ่ือทบทวนและส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

 

ค าส าคญั: ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน, ไอเอสโอ 14001 
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Abstract 

                 Office of Basic Education Commission had required all school to organize 

the environmental education in order to protect the environmental problems from their 

activities. ISO 14001 is one of the environmental management systems that were 

employed to prevent the environmental pollutions and save the natural resource 

depletion. The objective of this study was to develop the environmental management 

system for Wat Chueng Lane School using ISO 14001 as a guideline.  Environmental 

aspects evaluated from school activities found that the management of solid waste 

was the significant aspect. Therefore, the environmental program was set up in 

corporation of teachers and students. The target of the program was to teach the 

students to separate the wastes and dispose them with care. After training, 100% of 

the participants aware to dispose wastes into the right bins. Besides, some wastes 

were sold for 1100 baht per month. The success of this program was reviewed and 

made continual improvement by the director of the school. 

 

Keywords: Environmental Management System in School, ISO 14001  

 

1. บทน า 
               พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าใหเ้กิดการประเมินคุณภาพภายนอกตาม ท่ี
มุ่งพฒันาเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการประสานสัมพนัธ์กบัชุมชน 
และดา้นคุณภาพนกัเรียน ซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน(สม
เดช   ภู่ศรี, 2556) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของ ISO 14001 เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วย
ป้องกนัปัญหามลพิษหรือลดผลกระทบจากปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆขององคก์ร รวมทั้งยงั
ช่วยประหยดัทรัพยากรและพลงังานไดด้ว้ย (มานิตย ์ศรีพิทกัษ,์ 2556) โรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) 
จ. นครปฐม จึงไดใ้ชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของ ISO 14001 เป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน อีกทั้งผลท่ีไดจ้ากการท า
ระบบยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนท่ีวางไวคื้อ 
              โรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) จ. นครปฐม เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมุ่งมัน่สั่งสอนให้
นกัเรียนมีความรู้และคุณธรรม รู้จกัคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร โรงเรียนมีความตั้งใจท่ีจะ
จดัการใหส้ภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีมาตรฐานสุขาภิบาลและความปลอดภยัโดย 
              - มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั ปรับปรุงฟ้ืนฟ ูและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
               - ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามยัท่ีดีใหก้บันกัเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน โดยมีการปลกูจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
               - มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยของ
นกัเรียน บุคลากรและชุมชน (นฤมล  อภินิเวศ, 2555). 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
                1.  เพ่ือจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจ
ราษฎร์) จ. นครปฐม เป็นกรณีศึกษา และใช้มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 เป็น
แนวทาง 
       2. ท าการระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Aspects) ท่ีมีนยัส าคญัจากกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 3. จดัท าโครงการส่ิงแวดลอ้มจากลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัและประเมินผลของ
โครงการ 
     

3. ขั้นตอนการท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

         ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ ISO14001 เป็นระบบท่ีมีการจดัการเพ่ือใหมี้การ
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยขั้นตอนจะมีการวางแผนการจดัการ (Plan) การ
ท างานตามแผน (Do) การตรวจประเมินผลการด าเนินการ (Check) และทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Act) หรือท่ีรู้จกักนัว่า ระบบ Plan-Do-Check-Act  หรือ PDCA (วิทยาลยั
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั และกรมควบคุมมลพิษ, 2556)  ส าหรับโรงเรียนวดัเชิงเลน 
(นครใจราษฎร์) จ. นครปฐม นั้นได้ใช้ระบบมาตรฐาน ISO14001 เป็นแนวทางในการจัดการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนตามนโยบายท่ีวางไวแ้ละ
เพ่ือใหโ้รงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยโรงเรียนมิไดห้วงัผลของการท าระบบถึงขั้นการขอการรับรอง
ตามมาตรฐานของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 แต่อยา่งใด  

      ขั้นตอนการท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนมีดงัน้ี 
                    1) Plan ไดแ้ก่         
                          1.1 หาขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหามลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโรงเรียนและมีกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบรวมทั้งการใชท้รัพยากร 
                           1.2 รวบรวมขอ้มลูรายละเอียดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 
ในกรณีน้ีมี 5 กิจกรรม คือ 
                               1.2.1. กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

                        1.2.2. กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนท่ีมีพดัลม 
                        1.2.3. กิจกรรมในหอ้งน ้า 
                        1.2.4. กิจกรรมในโรงครัว/โรงอาหาร 
                        1.2.5. กิจกรรมในหอ้งวิทยาศาสตร์/หอ้งคอมพิวเตอร์ 
                  1.3 ประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมต่างๆ (ตารางท่ี1)                      
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                  1.4 ล าดบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
       2)  Do ไดแ้ก่  
                  น าลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัสูงสุดไปจดัท าแผนและโครงการส่ิงแวดลอ้ม 
             3)  Check ไดแ้ก่ 
                   ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการส่ิงแวดลอ้ม 
             4)  Act ไดแ้ก่ 
                    การทบทวนผลส าเร็จของโครงการและการท าระบบการจดัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดย

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

4. ผลการศึกษา 
                   4.1  สภาพทัว่ไป   
                            โรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2463 ประกอบดว้ย 
อาคารเรียน จ านวน 3 หลงั ประกอบดว้ยหอ้งเรียน 12 หอ้ง หอ้งน ้า 11 หอ้ง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง หอ้งสมุด 1 หอ้ง หอ้งครัวและโรงอาหาร 1 หอ้ง นอกจากน้ีภายใน
โรงเรียนยงัมีสนามเดก็เล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม และสนามเอนกประสงค ์จ านวน 1 สนาม 
                             การทบทวนขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ พบว่าโรงเรียนมีการระบาย
น ้าเสียลงบ่อบ าบดัไขมนัก่อนท้ิงลงสู่แม่น ้า มีการรับอาหารบิณฑบาตของพระในปริมาณมากทุกวนัท าให้
เกิดปัญหาขยะถุงพลาสติกทั้งถุงท่ีเป้ือนและไม่เป้ือนเศษอาหาร โรงเรียนไม่มีการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้งและ
มีการท้ิงขยะรวมกนัโดยไม่แยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
                    4.2  ลกัษณะปัญหาต่างๆจากกิจกรรมต่างๆ 
                              กิจกรรมในโรงเรียนแบ่งเป็น กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน หอ้งน ้า โรงครัว/
โรงอาหาร หอ้งวิทยาศาสตร์ และหอ้งคอมพิวเตอร์ การระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆในแต่ละหอ้งเป็นดงัน้ี 
                     ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน ไดแ้ก่  ฝุ่ นชอลก์ เน่ืองจากมีการเรียน การสอน
ตลอดทั้งวนั น ้าเสียจากการท าความสะอาดท่ีท้ิงลงพ้ืนดิน ขยะเช่น เศษไสดิ้นสอเน่ืองจากเด็กนกัเรียนใช้
ดินสอในการเรียน เศษยางลบ ถุงขนม เศษไมจ้ากการเหลาดินสอ/ดินสอสี เศษกระดาษ ในปัจจุบนัยงัไม่มี
การแยกขยะเพ่ือท้ิง     
                    ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในหอ้งน ้า ไดแ้ก่ กล่ินจากหอ้งน ้า เน่ืองจากภายในหอ้งน ้าไม่มี
หนา้ต่างระบายอากาศ มีเพียงแต่พดัลมระบายอากาศ 1 ตวัต่อหอ้งน ้า 4 หอ้ง ท าใหร้ะบายกล่ินออกไปไดช้า้ 
น ้าเสียจากการลา้งหอ้งน ้า น ้าเสียจากการใชห้อ้งน ้าและแปรงฟันของนกัเรียน 
                    ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในหอ้งครัว ไดแ้ก่ กล่ินจากการประกอบอาหาร  น ้าเสียจากการ
ท าความสะอาด อุปกรณ์ประกอบอาหาร ลา้งจาน และแกว้ น ้ าเสียมีไขมนัเป็นองคป์ระกอบ แต่โรงอาหาร
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มีบ่อดกัไขมนั ขยะจากถุงใส่อาหาร เน่ืองจากโรงเรียนรับอาหารท่ีพระสงฆไ์ปบิณฑบาตมาประกอบ
อาหาร ท าใหเ้กิดขยะพลาสติกท่ีเป้ือนเศษอาหารเป็นจ านวนมากโดยไม่มีการแยกการท้ิง  ขยะจากอาหารท่ี
บริโภคเหลือ  
                   ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในหอ้งคอมพิวเตอร์/หอ้งวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ น ้าเสียท่ีปนเป้ือน
สารเคมีจากการท าปฏิบติัการและการลา้งอุปกรณ์-เคร่ืองมือ  อากาศท่ีมีสารเคมีจากปฏิบติัการ เน่ืองจาก
หอ้งวิทยาศาสตร์และหอ้งคอมพิวเตอร์ติดกนัและไม่ไดมี้การกั้นหอ้งอยา่งเป็นสดัส่วน น ้าเสียจากการท า
ความสะอาด เศษผา้จากการท าความสะอาด และของเสียอนัตราย เช่น ผา้ท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน อุปกรณ์
เคร่ืองแกว้แตก บรรจุภณัฑส์ารเคมี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช ารุด ปากกาไวทบ์อร์ดท่ีใชแ้ลว้  
                       ส าหรับการใชท้รัพยากร ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า  การใชก้ระดาษ แก๊สหุงตม้ และการ
ใชน้ ้า 
               4.3 การระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของ ISO 14001 
                         ในการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของ ISO 14001 ไดก้ าหนดใหมี้
การประเมินลกัษณะปัญหาไว ้7 ดา้นไดแ้ก่ ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางน ้า อากาศ การปนเป้ือน
ลงสู่ดิน การจดัการขยะและของเสียอนัตราย การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ เช่น กล่ิน ทศันอุจาด 
นอกจากนั้นยงัตอ้งประเมินผลกระทบจากการใชท้รัพยากรและพลงังานท่ีส้ินเปลือง   
                            จากการระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละหอ้งขา้งตน้น าไปก าหนดลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางของ ISO 14001 ทั้ง 7 ประเดน็ ดงัน้ี 
                            ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางน ้า ไดแ้ก่ น ้าท้ิงจากการท าความสะอาดหอ้งเรียน
ต่างๆ หอ้งครัว โรงอาหาร เป็นตน้ 
                     ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองจากชอลก์เขียนกระดาน 
และไอระเหยจากการฉีดยาฆ่าหญา้ในสนาม  เป็นตน้ 
                     ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนลงสู่ดิน ไดแ้ก่ น ้าท้ิงจากการท าความสะอาดเทลง
ดิน เป็นตน้ 
                     ลกัษณะปัญหาท่ีเป็นขยะและของเสียอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอยท่ีท้ิงรวมกนัโดยไม่มีการ
แยก เช่น ถุงขนม กระป๋องน ้า ขวดน ้า เศษกระดาษ เป็นตน้ 
                    ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ กล่ินเหมน็ใน
หอ้งน ้า กล่ินฉุนระหวา่งประกอบอาหาร เป็นตน้ 
                    ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหท้รัพยากรร่อยหรอ ไดแ้ก่ ปริมาณการใชก้ระดาษ ปริมาณการใชน้ ้า 
เป็นตน้ 
                    ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหพ้ลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าปริมาณการใชแ้ก๊ส
หุงตม้ เป็นตน้ 
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                    เม่ือรวบรวมลกัษณะปัญหาส่ิงแวดสอ้มของหอ้งต่างๆแลว้จึงพิจารณาวา่ลกัษณะปัญหาส่ิง
แวดสอ้มใดท่ีมีนยัส าคญัโดยการค านวณความเส่ีย 
      4.4 การตั้งเกณฑ ์
                     การพิจารณาวา่ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดสอ้มใดมีนยัส าคญัซ่ึงท าโดยการค านวณความเส่ียง 
(Risk Assessment) นั้น ตอ้งมีการตั้งเกณฑเ์พ่ือค านวณความเส่ียง  ส าหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
            กลุ่มท่ี 1 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษ ไดแ้ก่ ลกัษณะปัญหาท่ีท าใหเ้กิดมลพิษ
ทางน ้า อากาศ การปนเป้ือนลงสู่ดิน การจดัการขยะและของเสียอนัตราย และการเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
กายภาพ 
                            กลุ่มท่ี 2 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นการใชท้รัพยากรและพลงังาน ไดแ้ก่ปริมาณ
การใชก้ระดาษ ปริมาณการใชน้ ้า ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
 

    4.4.1 การตั้งเกณฑส์ าหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษของกลุ่มท่ี 1  
        การตั้งเกณฑส์ าหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษแบ่งเป็น 3 เกณฑ ์คือ 
เกณฑ ์ ท่ีพิจารณาจากโอกาสท่ีมลพิษก่อใหเ้กิดปัญหา (A) ความยากง่ายในการตรวจวดัมลพิษ (B) และ
ระดบัความรุนแรงของมลพิษ(C)  
 

เกณฑส์ าหรับโอกาสท่ีมลพิษก่อใหเ้กิดปัญหา (A)      
             ระดบัคะแนน 
1. โอกาสท่ีเกิดมลพิษตลอดเวลา เกิดข้ึนมากกวา่ 3 คร้ังต่อวนั    12 
2.โอกาสท่ีเกิดมลพิษตลอดเวลา เกิดข้ึน 3 คร้ังต่อวนั     11 
3.โอกาสท่ีเกิดมลพิษตลอดเวลา เกิดข้ึน 1 คร้ังต่อวนั     10 
4. โอกาสท่ีเกิดมลพิษบ่อย เกิด 1-3 คร้ังต่อสปัดาห์      9 
5. โอกาสท่ีเกิดมลพิษบ่อย เกิด 1 คร้ังต่อ 2 สปัดาห ์      8 
6. โอกาสท่ีเกิดมลพิษบ่อย เกิด 1 คร้ังเดือน       7 
7.   โอกาสท่ีจะเกิดกิจกรรมประมาณ 2-3 เดือนคร้ัง      6 
8. โอกาสท่ีจะเกิดกิจกรรมประมาณ 4-5 เดือนคร้ัง      5 
9. โอกาสท่ีจะเกิดกิจกรรมประมาณ 6-7 เดือนคร้ัง      4 
10.โอกาสท่ีจะเกิดกิจกรรมประมาณ 8-9 เดือนคร้ัง      3 
11.โอกาสท่ีจะเกิดนอ้ยมาก อาจเป็นปีละคร้ัง       2 
12.โอกาสในการเกิดนอ้ยมาก แทบไม่มีเลย       1 
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เกณฑส์ าหรับความยากง่ายในการตรวจวดัมลพิษ (B)      
             ระดบัคะแนน 
1.   ไม่เคยตรวจวดั         5 
2.   ตรวจวดัไดย้าก ราคาแพง        4 
3.   ตรวจวดัไดย้าก ราคาไม่แพง        3 
4.   ตรวจโดยใชเ้คร่ืองของโรงเรียน        2 
5.   ตรวจวดัโดยใชป้ระสาทสมัผสั        1 
 
เกณฑส์ าหรับความรุนแรง ของมลพิษ (C) 
                ระดบัคะแนน 
1.   มลพิษไม่มีความรุนแรง         1 
2.   มลพิษมีความรุนแรงนอ้ยมาก และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย     2 
3.   มลพิษท่ีมีความรุนแรงนอ้ย มีผลกระทบพืชและสตัวเ์ลก็นอ้ย      3 
4.   มลพิษท่ีมีความรุนแรงปานกลาง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มปานกลาง     4 
5.   มลพิษท่ีมีความรุนแรง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรุนแรง      5 
6.   มลพิษท่ีมีความรุนแรงมาก (ขยะอนัตราย)        6 
 
การค านวณความเส่ียงใชสู้ตร 
                    ความเส่ียง      = (โอกาสท่ีเกิด + ความยากง่ายในการตรวจวดั) x ความรุนแรงของผลกระทบ 
 หรือ            ความเส่ียง      =      (A+B) x C  
               
                    จากการค านวณความเส่ียง คะแนนต ่าสุดท่ีเป็นไปไดคื้อ 1 และคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปไดคื้อ 
106 ช่วงคะแนนท่ีค านวณความเส่ียงจะถูกน ามาระบุระดบัความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 5  
ระดบั คือ  
  คะแนนความเส่ียงตั้งแต่ 0 – 20 เป็นระดบัท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มีความรุนแรง  21-40  เป็น
ระดบัท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงต ่า  41 – 60 เป็นระดบัท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงปานกลาง  
61 – 80 เป็นระดบัท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงสูง และมากกวา่ 81 ข้ึนไป เป็นระดบัท่ีปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงสูงมาก 
               ในกรณีท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีกฎหมายท่ีควบคุมอยู ่ จะเล่ือนระดบันยัส าคญั สูงข้ึน 1 
ระดบั ถา้ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นมีเร่ืองร้องเรียนจะเล่ือนระดบันยัส าคญัสูงอีก 1 ระดบั และในกรณี
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ท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มขดัต่อกฎหมายระดบันยัส าคญัตอ้งเล่ือนเป็นสูงสุด ไม่วา่ระดบันยัส าคญัเดิมนั้นจะเป็น
ระดบัใด 
             4.4.2 การตั้งเกณฑส์ าหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากรของกลุ่มท่ี 2  

      การตั้งเกณฑส์ าหรับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากร แบ่งเป็น 2 เกณฑ ์
คือ เกณฑ ์ท่ีพิจารณาจากปริมาณการใช ้(A) และทรัพยากรท่ีมีการทดแทนไดห้รือสามารถเกิดใหม่ได ้(B)                    
 
เกณฑป์ริมาณการใช ้(A)  
             ระดบัคะแนน 
1. ใชทุ้กวนัในปริมาณมาก        10 
2. ใชทุ้กวนัในปริมาณปานกลาง โดยไม่มีการควบคุม      8 
3. ใชทุ้กวนัในปริมาณปานกลาง โดยมีการควบคุม      6 
4. ใชทุ้กวนัในปริมาณนอ้ย         4 
5. ใชทุ้กวนัในปริมาณนอ้ยมาก        2 
 
เกณฑก์ารทดแทนหรือเวลาในการกลบัมาใชไ้ด ้(B)      
            ระดบัคะแนน 
1. ทดแทนในเวลามากกวา่ 100 ปี       10 
2. ทดแทนในเวลา 100 ปี         8 
3. ทดแทนไดภ้ายใน 1 ปี         6 
4. ทดแทนไดภ้ายใน 1 ปี-1 วนั        4 
5.ทดแทนไดภ้ายใน 1 วนั         2 
  
การค านวณความเส่ียงใชสู้ตร 
      ความเส่ียง     =      ปริมาณการใช ้ x ท่ีทดแทนไดห้รือสามารถเกิดใหม่ได ้
 หรือ           ความเส่ียง     =     A x B    
                   จากการค านวณความเส่ียง คะแนนต ่าสุดท่ีเป็นไปไดคื้อ 4 และคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปไดคื้อ 
100 ช่วงคะแนนท่ีค านวณความเส่ียงจะถูกน ามาระบุระดบัความรุนแรงของลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท า
ใหท้รัพยากรร่อยหรอหรือการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองมี 5 ระดบั คือ  
     คะแนนความเส่ียงตั้งแต่ 0 – 20 เป็นระดบัท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มีความรุนแรง  21-40  
เป็นระดบัท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงต ่า  41 – 60 เป็นระดบัท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมี
ความรุนแรงปานกลาง  61 – 80 เป็นระดบัท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงสูง และมากกวา่ 81 
ข้ึนไป เป็นระดบัท่ีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงสูงมาก 
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      4.5 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
                          ผลการค านวณความเส่ียงโดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนด ท าใหส้รุปลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญัสูงสุด 5 ล  าดบัแรกดงัตารางท่ี 1 ผลการค านวณน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญั คือปัญหาเร่ืองขยะเน่ืองจากเป็นปัญหาท่ียงัไม่มีการจดัการใดๆ  ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญัรองลงมาไดแ้ก่ ฝุ่ นชอลก์จากการเขียนกระดาน ปัญหาน ้าท้ิงจากการท าความสะอาดโรงอาหาร 
ปัญหาเสียงดงัจากวดั และปัญหาน ้าท้ิงจากการท าความสะอาดหอ้งเรียน ซ่ึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
โรงเรียนไดเ้ลือกท าโครงการเร่ืองการจดัการขยะเป็นอนัดบัแรกก่อน และจะท าโครงการเพ่ือลดผลกระทบ
จากลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัรองลงมาในปีต่อไป 
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัสูงสุด 5 ล าดบัแรก  
 
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หอ้ง คะแนน ระดบันยัส าคญัสุดทา้ย 
ขยะ โรงอาหาร 80 สูง 
ฝุ่ นชอลก์ หอ้งเรียน 68 สูง 
น ้าท้ิงจากการท าความ
สะอาด 

โรงอาหาร 51 ปานกลาง 

เสียงดงั วดั 45 ปานกลาง 
น ้าท้ิงจากการท าความ
สะอาด 

หอ้งเรียน 41 ปานกลาง 

 
                    ส าหรับการท าโครงการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือยนั้นมี
การด าเนินการอยูแ่ลว้ คือการประหยดัไฟฟ้า โดยโรงเรียนจะเปิดไฟในหอ้งเรียนเม่ือมีแสงสวา่งไม่
เพียงพอเท่านั้น เน่ืองจากสภาพอาคารเรียนมีหนา้ต่างกวา้งและสูงท าใหห้อ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอและ
อากาศถ่ายเทไดดี้  ส่วนโครงการการประหยดัทรัพยากร กมี็การประหยดักระดาษโดยใชก้ระดาษใชแ้ลว้ 1 
หนา้กลบัมาใชใ้หม่ และการประหยดัน ้าท่ีสอนใหน้กัเรียนไม่เปิดน ้าท้ิงขณะแปรงฟัน เป็นตน้ 
 
      4.6 โครงการส่ิงแวดลอ้ม 
                            ปัจจุบนัขยะมลูฝอยในโรงเรียนมีปริมาณมากข้ึนในทุกวนัและเกิดปัญหาจากการท้ิงขยะ
ไม่ถกูท่ี  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก การใชถุ้งพลาสติกหรือห่อ
กระดาษท่ีเกินความจ าเป็นรวมทั้งพฤติกรรมการท้ิงขยะทุกประเภทในถงัเดียวกนั ท าใหก้ารน าวสัดุท่ียงัมี
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ประโยชนอ์ยูแ่ต่ปะปนมากบัขยะมลูฝอยอ่ืนถกูน ากลบัมาใชอี้กไดย้าก ดงันั้นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ข
ปัญหาขยะมลูฝอยในโรงเรียนคือ ใหทุ้กคนรู้จกัการคดัแยกขยะเพ่ือใหส้ามารถน าวสัดุท่ียงัมีประโยชนอ์ยู่
กลบัมาใชอี้ก ซ่ึงผลท่ีตามมาคือท าใหป้ริมาณขยะลดลง และยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้
ในการผลิตถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษไดด้ว้ย  
                    จากการส ารวจเบ้ืองตน้พบวา่นกัเรียนของโรงเรียนวดัเชิงเลนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจและไม่เห็นความส าคญัของการคดัแยกขยะ และไม่สามารถท้ิงขยะไดอ้ยา่งถกูวิธีหรือถกูท่ี ดงันั้น
โครงการส่ิงแวดลอ้มเร่ือง “การคดัแยกขยะในโรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์)” จึงถูกจดัข้ึนดว้ยความ
ร่วมมือของครูและนกัเรียน  โครงการคดัแยกขยะมีเป้าหมายท่ีจะใหค้วามรู้ในเร่ืองการก าจดัขยะอยา่ง
ถกูตอ้งกบันกัเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และมีความรับผิดชอบหากการท้ิงขยะท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
 
               4.6.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ “การคดัแยกขยะในโรงเรียนวดัเชิงเลน 
(นครใจราษฎร์)” 

       1. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถแยกชนิดของขยะ และท้ิงอยา่งถกูตอ้ง 
                 2. เพ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบัปริมาณและชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึน 

                         3. สามารถน าขยะไปจดัการอยา่งเหมาะสม เช่น น าไปจ าหน่าย น ากลบัมาใชใ้หม่
(Recycle) หรือท้ิงอยา่งถกูวิธี (Disposal) 
 
                          4.6.2 เป้าหมาย 
                                   สามารถด าเนินโครงการไดต้ามวตัถุประสงคภ์ายในเดือนมีนาคม 2557 
 
                          4.6.3 ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
                                   1.นกัเรียนสามารถท้ิงขยะในถงัอยา่งถูกตอ้งร้อยละ 80 ของจ านวนถงัขยะทั้งหมด   
                                   2. นกัเรียนมีความรู้ในการท้ิงขยะร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรม 
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แผนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
  

กิจกรรม 
เดือนท่ี ผุรั้บผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 1 2 3 4 5 6 
1.จดัประชุมเพ่ือรวมกนัวางแผนงาน
การด าเนินงานโครงการ 

      ผอ. ,อุทุมพร 
บุญจบั                   
และกรรมการ
นกัเรียน 

300 

2.จดัท าโครงการเพ่ือน าเสนอเพ่ือขอ
การอนุมติัต่อผูบ้ริหาร 

      100 

3. ชัง่ปริมาณขยะท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน
เพ่ือจดัหาถงัขยะและอุปกรณ์
ประกอบการอบรมการท้ิงขยะของ
นกัเรียน 

      อุทุมพร บุญจบั                   
และกรรมการ
นกัเรียน 

3,500 

4. เตรียมแบบทดสอบถามเพ่ือ
ประเมินความรู้เร่ืองการแยกขยะ 

      อุทุมพร บุญจบั                    100 

5. ประชาสมัพนัธ์โครงการให้
นกัเรียนทราบ เพ่ือเขา้ร่วมโครงการ 

      อุทุมพร บุญจบั                   
และกรรมการ
นกัเรียน 

200 

6. จดักิจกรรมในโครงการใหแ้ก่
โรงเรียน 

      700 

7. ตรวจสอบและประเมินผลการท า
โครงการ 

      100 

 
                          4.6.4 กลุ่มเป้าหมาย 
                                   - เชิงปริมาณ นกัเรียน ชั้น อนุบาล 1 - ป.6  จ านวน 157  คน 
                                   - เชิงคุณภาพ นกัเรียนสามารถแยกขยะไดถ้กูตอ้ง ตระหนกัถึงปัญหา รู้คุณค่า 
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
                         4.6.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
                                  สิงหาคม  2556  -  มีนาคม  2557 
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                         4.6.6 ผลการด าเนินการ 
                                      ผลการประชุมเพ่ือวางแผนส าหรับโครงการส่ิงแวดลอ้มระหว่างผูอ้  านวยการ
โรงเรียนและผูรั้บผิดชอบโครงการไดห้วัขอ้กิจกรรมส าหรับโครงการ “การคดัแยกขยะในโรงเรียนวดัเชิง
เลน (นครใจราษฎร์)” ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 คดัแยกขยะ เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุต่างๆ 
กิจกรรมท่ี 2 ภาพและสีบนถงัขยะ เรียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ท่ีอยู่ขา้งถงัขยะและสีของขยะ และกิจกรรมท่ี 
3 ธนาคารขยะ โดยจ าหน่ายขยะเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัโครงการท่ีจะน าไปพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
ต่อไป 

                    ผลกิจกรรมการคดัแยกขยะ จดัหาถงัขยะตามรูปท่ี 1 และอุปกรณ์ประกอบการอบรม
การคดัแยกขยะของนกัเรียน โดยสามารถจดัหาถงัขยะไดข้นาดท่ีพอเหมาะส าหรับการใชง้าน และผลการ
อบรมเดก็นกัเรียนสามารถแยกขยะไดถู้กตอ้งร้อยละ 100 ของจ านวนถงัขยะทั้งหมดและนกัเรียนมีความรู้
ในการท้ิงขยะร้อยละ100 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมตามรูปท่ี 2 

                  ผลการด าเนินงานของธนาคารขยะสามารถขายขยะได ้1,100 บาทต่อเดือน 
 
  

 
 
 
 
 
 
                               รูปท่ี 1 จดัหาถงัขยะ                                    รูปท่ี 2 นกัเรียนท้ิงขยะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
      4.7 การทบทวนโดยผูบ้ริหาร 
                            ผูอ้  านวยการของโรงเรียนวดัชิงเลน (นครใจราษฎร์) ไดท้ าการประเมินผลของโครงการ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน พบวา่การท าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางของ ISO 14001 ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริโรงเรียนไดแ้ละเห็นควรให้
ด าเนินจดัท าโครงท่ีมีนยัส าคญัรองลงไปอีก นอกจากนั้นทางโรงเรียนยงัเห็นวา่กรณีศึกษาน้ีท าใหก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีระบบ ติดตามและทบทวนได ้ ฝ่ายบริหาร
เห็นวา่โครงการการท าระบบการจดัการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องผูท้  าถึงแมจ้ะไม่ขอรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 14001 กต็าม  
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5. ข้อเสนอแนะ 
                  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการขยะในโรงเรียนวดัเชิงเลน (นครใจราษฎร์) 
เพ่ือการปฏิบติัจะสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในโรงเรียนตามส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงันั้นจึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
                   1. ควรมีการศึกษาการบริหารการมีส่วนร่วมท่ีจะส่งผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
                   2. เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการประเดน็ปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ
ปัญหาท่ีมีความสนใจ 
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ความกงัวลของมารดาที่มีทารกเกดิก่อนกาํหนด 
ในช่วงการเปลีย่นผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกดิสู่บ้าน 

 
Concerns of Mothers of Preterm Infants during Transition from the NICU to Home 

 
ผู้วจิัย  ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, มยรีุ นภาพรรณสกลุ 
สาขาวิชา การพยาบาลเดก็ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความกังวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อน

กําหนดในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บ้าน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน จากมารดาท่ีนาํทารกเกิดก่อนกาํหนดมารับการตรวจท่ี    
คลินิกทารกภาวะเส่ียงหรือคลินิกเด็กดี หลงัจาํหน่ายทารกจากหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาล 6 แห่ง         
ในภาคใต ้เป็นเวลา 1 เดือน เก็บขอ้มูลโดยให้มารดาตอบแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดา และ
ทารกเกิดก่อนกาํหนด และแบบสอบถามความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียน
ผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจยัโดยผูท้รงคุณวุฒิ          
3 ท่าน ทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการ
เปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.89 

 ผลการวจิยัพบวา่  
  1. มารดามีคะแนนเฉล่ียความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่

บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.31, SD = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คะแนนเฉล่ียดา้นความ
ตอ้งการขอ้มูล และดา้นความเครียดและการเผชิญความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.54;    
M = 3.30, SD = 0.54 ตามลาํดบั) คะแนนเฉล่ียดา้นความเศร้าโศกอยูใ่นระดบัสูง (M = 2.13, SD = 0.67)       
ส่วนคะแนนเฉล่ียดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตรอยู่ใน
ระดบัตํ่า (M = 3.88, SD = 0.64; M = 3.68, SD = 0.44 ตามลาํดบั) 

  2. อาชีพ และรายไดข้องครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความกงัวลของมารดาท่ีมี
ทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ผลการศึกษาน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการพยาบาลโดยการใหข้อ้มูลในการ
ดูแลทารกแก่มารดาก่อนจาํหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล และในช่วงท่ีติดตามเยีย่มบา้นเพ่ือส่งเสริมให้
มารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนดมีการเปล่ียนผา่นท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
คาํสําคญั: ความกงัวล, ทารกเกิดก่อนกาํหนด, การเปล่ียนผา่น, หออภิบาลทารก 
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Abstract 
 

This descriptive study aimed to explore concerns of mothers of preterm infants 

during transition from the NICU to home. Purposive sampling were used to select        

400 mothers who had preterm infants and took their infants to the high risk or well baby 

clinics after preterm infants were discharged from neonatal intensive care units in          

six southern hospitals to home for 1 month. The data were collected using self-report 

questionnaires consisting of 1) the demographic data of mothers and preterm infants, and 

2) the Concerns of Mothers of Preterm Infants during Transition from the NICU to Home 

Questionnaire. All questionnaires were tested for content validity by three experts.        

The Cronbach’s alpha coefficient of the second questionnaire was 0.89.  

The results revealed that the mean total score of the concerns of mothers of 

preterm infants during transition from the NICU to home was at a moderate level              

(M = 3.31, SD = 0.33). For each dimension, the mean scores of information needs, and 

stress and coping were at a moderate level (M = 3.36, SD = 0.54; M = 3.30, SD = 0.54 

respectively). The mean score of grief dimension was at a high level (M = 2.13,              

SD = 0.67). And mean scores of social interaction dimension and parent-child role 

development dimension were at a low level (M = 3.88, SD = 0.64; M = 3.68, SD = 0.44 

respectively). Occupation, and family income significantly related to level of the concerns 

of mothers of preterm infants during transition from the NICU to home. 

The results of this study can be applied for planning nursing care by giving infant 

care information to mothers before preterm infants were discharged and during a home 

visit in order to promote an appropriate transition for mothers and preterm infants from       

a hospital to home. 

 
Key Word (s): concerns, preterm infants, transition, NICU 
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บทนํา 
ปัจจุบนั จาํนวนของทารกเกิดก่อนกาํหนดมีเพิ่มข้ึนและยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง แต่จาก

ความก้าวหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทยใ์นปัจจุบนั ทาํให้อตัราการรอดชีวิตของ
ทารกเกิดก่อนกาํหนดเพ่ิมสูงข้ึน (สุรียล์กัษณ์, 2551; Kenner, Bagwell, & Torok, 2003; Lissauer & 
Fanaroff, 2011) ถึงแมท้ารกกลุ่มน้ีจะมีอตัราการรอดชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการเจ็บป่วยและความพิการ
ยงัคงอยู่ในอตัราเดิม (สุรียล์กัษณ์, 2551) ทาํให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ทั้งต่อตวัทารก เช่น เป็นโรค
ปอดเร้ือรัง หรือมีปัญหาทางระบบประสาท (นฤมล, 2545; สุรียล์กัษณ์, 2551) ต่อสงัคม คือ รัฐบาลตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาค่อนขา้งมาก (บุษกร, 2555) และต่อครอบครัว คือ ทาํให้บิดามารดาเกิดภาวะเครียด 
สับสน (Brett, Staniszewska, Newburn, Jones, & Taylor, 2011) ไม่สามารถปรับตวัต่อบทบาทการเป็น
มารดา ทาํให้การเล้ียงดูเอาใจใส่หรือให้ความรักแก่ทารกไดไ้ม่เต็มท่ี (นฤมล, 2545) มารดามีความกงัวล
เก่ียวกบัสุขภาพและพฒันาการของทารก (Swartz,2005) และเกรงว่าทารกจะมีโอกาสติดเช้ือ เจ็บป่วยได้
ง่ายหรือเสียชีวิตได ้(กุลลดา, 2547; Hutchinson, Spillett, & Cronin, 2012) มารดารู้สึกว่าการดูแลทารก
เป็นเร่ืองท่ียากลาํบาก ไม่คุน้เคย และคิดว่าตนเองไม่สามารถดูแลทารกได ้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของมารดา
ในการดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนด (Kenner & Lott, 1990) โดยเฉพาะช่วงระยะเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาล
สู่บา้นในช่วง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนแรกหลงักลบับา้น (Boykova, 2008; McKim, Kenner, Flandermeyer, 
Spangler, Thornburg, & Spiering, 1995; Wooldridge , 2003) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมารดาจะตอ้งมีการปรับตวั
ทั้งกบับทบาทหนา้ท่ีในการเป็นมารดาและหนา้ท่ีในการดูแลทารก (Boykova & Kenner, 2012) 

เคนเนอร์และคณะไดท้าํการศึกษาประสบการณ์ของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนด

ในระยะเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาลสู่บา้น และพฒันาเป็นแนวคิดการเปล่ียนผ่านของมารดาท่ีมีทารกเกิด

ก่อนกาํหนดในระยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้น ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายการเปล่ียนผ่านของ

มารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดโดยตรง ตามแนวคิดการเปล่ียนผา่นของเคนเนอร์ (Kenner et al., 2003) 

กล่าวว่า ส่ิงท่ีมารดากงัวลหลงัจากท่ีทารกถูกจาํหน่ายจากโรงพยาบาล มี 5 ดา้น คือ ความตอ้งการขอ้มูล 

(information needs) ความเครียดและการเผชิญความเครียด (stress and coping) ความเศร้าโศก (grief) 

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (social interaction) และการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตร (parent-

child role development) 

ในดา้นความตอ้งการขอ้มูล (information needs) มารดาตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลทัว่ไป

ของทารก พฤติกรรมต่างๆ ของทารก การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของทารก เช่น การหายใจ การรับ

อาหาร  เป็นตน้ ซ่ึงพบว่ามารดาไม่ไดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีจากเจา้หนา้ท่ีทีมสุขภาพ (Boykova, 2008; Boykova 

& Kenner, 2012; Kenner, 1990; Kenner et al., 2003; Kenner & Boykova, 2007) สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ เยาวลกัษณ์ (2543) ท่ีพบว่า มารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดมีความตอ้งการการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล
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น้ีก่อนกลบับา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นความเครียดและการเผชิญความเครียด (stress and coping) เกิดจาก

การขาดการเตรียมตวั มารดาไม่ทนัตั้งตวัท่ีจะตอ้งดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนด และเกิดจากความตกใจและ

ความกลัวท่ีจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวเป็นทารกเกิดก่อนกาํหนดและเป็นทารกท่ีมีความเจ็บป่วย 

(Kenner, 1990) มารดามีความรู้สึกทั้งมีความสุขท่ีทารกไดก้ลบับา้นแต่ก็มีความกงัวลเก่ียวกบัอาการและ

โรคของทารก (Griffin & Picker, 2011) โดยมารดาจะรู้สึกกงัวลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ ของ

ทารก ว่าจะมีอาการรุนแรงกว่าทารกอ่ืน (จริยาพร, สุธิศา และวิมล, 2551) ดา้นความเศร้าโศก (grief)      

เป็นความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีมารดาประสบเน่ืองจากสูญเสียการมีบุตรท่ีสมบูรณ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้

(ideal infant) และการสูญเสียบทบาทมารดา และบทบาทของหญิงตั้งครรภท่ี์สมบูรณ์เน่ืองจากไดค้ลอด

ทารกก่อนกาํหนด (McKim et al., 1995) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (social interaction) คือ การช่วยเหลือ

และการสนับสนุนทางสังคมทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนจากบุคคลใน

ครอบครัว ซ่ึงการสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพการเปล่ียนผ่านของมารดาท่ีมี

ทารกเกิดก่อนกาํหนด (มายูร, 2547) ดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตร (parent-child  

role development) การท่ีทารกตอ้งรักษาตวัในหออภิบาลทารกแรกเกิด ทาํให้เกิดอุปสรรคในการสร้าง

สัมพนัธภาพระหว่างมารดากบัทารก เม่ือทารกกลบัไปอยู่ท่ีบา้น มารดามีความรู้สึกไม่มัน่ใจในการดูแล

ทารกเกิดก่อนกาํหนด และคิดวา่ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของทารกได ้มารดารู้สึกวา่ตนเองตอ้ง

เล้ียงดูทารกเพียงคนเดียว และเหมือนอยู่ระหว่างการด้ินรนต่อสู้เพื่อเปล่ียนแปลงบทบาทของมารดา 

(Griffin & Picker, 2011) ในช่วงแรกท่ีทารกอยูบ่า้น มารดาจะรู้สึกเหน่ือยลา้ อ่อนเพลีย รู้สึกว่าไปไหนมา

ไหนไดไ้ม่สะดวก ไม่มีอิสระ และมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม (นฤมล, 2555; Hutchinson et al., 2012) 

จะเห็นไดว้่า ช่วงระยะเปล่ียนผ่านเป็นช่วงเวลาท่ีวิกฤตและยากลาํบากสําหรับมารดา เม่ือ
มารดาจะต้องดูแลทารกเองหลังจากทารกได้รับการจําหน่ายจากโรงพยาบาล พยาบาลจึงควรให้
ความสําคญัในการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้นของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อน
กาํหนด เพ่ือให้มารดาสามารถกา้วผ่านช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาลสู่บา้นของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในประเทศ
ไทย พบวา่ มีการศึกษาในมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดอาย ุ1-6 เดือน (จริยาพร, สุธิศา, และวิมล, 2551; 
นฤมล, 2555; บงัอร, 2543; มายรู, 2547; เยาวลกัษณ์, 2543; ศรีโสภา, 2533) แต่ไม่พบศึกษาเฉพาะเจาะจง
ในช่วง 1 เดือนหลงัจาํหน่าย ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤตของมารดา การศึกษาดงักล่าว ยงัเป็นเพียงการศึกษาใน
แนวคิดใดแนวคิดหน่ึง เช่น เร่ืองบทบาทการเป็นมารดา หรือ ความเครียด ไม่ไดศึ้กษาครอบคลุมเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีมารดามีความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นทั้งหมด 5 ดา้นตามแนวคิดของเคนเนอร์ (Kenner et al., 
2003) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกบัความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียน
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ผา่นโดยตรง และแนวคิดทั้ง 5 ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กนั (Boykova & Kenner, 2012) นอกจากน้ี การศึกษา
ดงักล่าวกไ็ม่ไดศึ้กษาในบริบทของภาคใต ้ซ่ึงอาจมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัได ้และแมใ้นต่างประเทศจะ
พบการศึกษาท่ีศึกษาครอบคลุมเก่ียวกบัส่ิงท่ีมารดามีความกงัวล (Boykova, 2008) แต่การดูแลและการ
เล้ียงดูทารกเกิดก่อนกาํหนดของต่างประเทศกบัประเทศไทยกมี็ความแตกต่างกนั (จีรเนาว,์ 2545)  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการ
เปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นในบริบทของมารดาไทยในภาคใต ้โดยใชก้รอบแนวคิดการ
เปล่ียนผ่านของเคนเนอร์ (Kenner et al., 2003) ผลการศึกษาท่ีไดค้าดว่าจะไดน้าํมาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิด
สู่บา้น และนาํมาพฒันาเป็นแนวทางการพยาบาลแก่มารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงระยะเปล่ียน
ผา่นเพ่ือใหม้ารดามีการเปล่ียนผา่นท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหอ
อภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นตามกรอบแนวคิดการเปล่ียนผา่นของเคนเนอร์ 

 

วธีิการวจิัย 
 ประชากร คือ มารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดท่ีอยูใ่นระยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้น 
หลงัจากมารดารับทารกไปดูแลต่อท่ีบา้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ มารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดท่ีนาํทารกมารับการตรวจตามนัดท่ีคลินิก
ทารกภาวะเส่ียงหรือคลินิกเด็กดี ในโรงพยาบาล 6 แห่งในภาคใต ้หลงัจากมารดารับทารกไปดูแลต่อท่ีบา้น
เป็นระยะเวลา 1 เดือน  
 คุณสมบติัในการคดัเลือกมารดา ไดแ้ก่ 1) เป็นมารดาท่ีดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนดหลงัจากทารก
จาํหน่ายจากโรงพยาบาล และ 2) สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยไดเ้ขา้ใจ และยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั 
ส่วนคุณสมบติัของทารกเกิดก่อนกาํหนด ไดแ้ก่ 1) เป็นทารกเกิดก่อนกาํหนดท่ีมีอายคุรรภห์ลงัปฏิสนธิ
ระหว่าง 28-37 สัปดาห์ คาํนวณตามคะแนนบลัลาร์ด 2) ไม่มีความพิการ หรือเป็นโรคทางพนัธุกรรม             
3) ไดรั้บการนดัเพ่ือติดตามภาวะสุขภาพหลงัจาํหน่ายจากโรงพยาบาล 1 เดือน  
 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง คาํนวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งตาม บุญใจ, 2553) 
จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 11,530 คน เม่ือกาํหนดความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.05 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง 387 คน จึงเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน ทาํการสุ่มสถานท่ีเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีแบบ
แบ่งชั้น ดงัน้ี 1) แบ่งจงัหวดัเป็นภาคใตต้อนบนและภาคใตต้อนล่าง เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทน
ครอบคลุมทั้งภาคใต ้2) เลือกจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนของภาคใตต้อนบน 3 จงัหวดั และภาคใตต้อนล่าง         
3 จงัหวดั โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการจบัฉลากโดยไม่คืนท่ี โดยจงัหวดัในภาคใตต้อนบนท่ีจบัฉลาก
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ได ้คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี ส่วนจงัหวดัในภาคใตต้อนล่างท่ีจบัฉลากได ้คือ สงขลา 
ยะลา และนราธิวาส 3) เลือกโรงพยาบาลท่ีเป็นตวัแทนของจงัหวดัท่ีสุ่มเลือกได ้โดยเลือกจากโรงพยาบาล
ประจําจังหวดัหรือโรงพยาบาลศูนย์ สําหรับโรงพยาบาลในภาคใต้ตอนบน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลกระบ่ี ส่วนโรงพยาบาล
ในภาคใต้ตอนล่าง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ 4) เน่ืองจากแต่ละโรงพยาบาลท่ีไดจ้ากการสุ่มมีจาํนวนทารกท่ีมีนํ้ าหนกันอ้ยกว่า          
2,500 กรัมไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นโดยใชส้ัดส่วนท่ีเท่ากนั (stratified random 
sampling) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละโรงพยาบาล ดงัน้ี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 91 คน 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 80 คน โรงพยาบาลกระบ่ี 35 คน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 63 คน โรงพยาบาล
ยะลา 50 คน และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 81 คน จากนั้นทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง
ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดจนครบในแต่ละโรงพยาบาล โดยเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดา 12 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดข้องครอบครัว ความเพียงพอของรายได ้ลกัษณะครอบครัว จาํนวนบุตร ประสบการณ์ในการเล้ียงดู
ทารก สถานภาพสมรส สัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรส และความพร้อมในการมีบุตร ส่วนทารกเกิดก่อน
กาํหนด มี 12  ขอ้ ไดแ้ก่ อายคุรรภ ์นํ้ าหนกัแรกเกิด คะแนนแอพการ์นาทีท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคและความ
เจ็บป่วยขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล การวินิจฉัยก่อนจาํหน่ายจากโรงพยาบาล อายุเม่ือจาํหน่าย 
นํ้ าหนักตวัเม่ือจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีนอนโรงพยาบาล อายุปัจจุบนั นํ้ าหนักตวัปัจจุบนั โรคประจาํตวั        
ยาประจาํตวัหรืออุปกรณ์ทางการแพทยเ์ม่ือจาํหน่ายทารกกลบับา้น 

2. แบบสอบถามความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหอ
อภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามการเปล่ียนผ่านของเคนเนอร์ (Kenner Transition 
Questionnaire) มาแปล (back translation) (Brislin, 1970) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ความเช่ียวชาญทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (bilinguals) จาํนวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
ภาษาองักฤษ (editor) 1 ท่าน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือกบับริบทของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ 3 คน  และ
ไดต้ดัขอ้คาํถามท่ีไม่เหมาะสมกบับริบทไทย จาํนวน 2 ขอ้ แบบสอบถามความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิด
ก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น ประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ย คือ  

 2.1 แบบสอบถามแบบมาตรวดัลิเคิร์ท ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทั้งหมด 34 ขอ้ แบ่งขอ้
คาํถามเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการขอ้มูล 6 ขอ้ ดา้นความเครียดและการเผชิญความเครียด 13 ขอ้    
ดา้นความเศร้าโศก 4 ขอ้ ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 3 ขอ้ และดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดา
และบุตร 8 ขอ้ แต่ละขอ้มีคาํตอบให้เลือกตอบ 5 ระดบั คือ 5 เท่ากบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง 1 เท่ากบั         
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ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ค่าคะแนนยิ่งตํ่า มารดายิ่งมีความกงัวลสูง จากนั้น ผูว้ิจยัไดแ้บ่งคะแนนเป็น 3 ระดบั     
คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง โดยคาํนวณแบ่งช่วงคะแนนความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดโดยใช้
สูตร (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)/จาํนวนระดบั จะไดเ้ท่ากบั (5-1)/3 = 1.33 (ชูศรี, 2544) สามารถ
กาํหนดระดบัความกงัวลของมารดาดงัน้ี 

 คะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง มารดามีความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นอยูใ่นระดบัสูง 
 คะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง มารดามีความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง มารดามีความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นอยูใ่นระดบัตํ่า 
   2.2 แบบสอบถามปรนยัจาํนวน 3 ขอ้ เป็นคาํถามท่ีถามเก่ียวกบัความตอ้งการขอ้มูล

เก่ียวกบัทารกของมารดา  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ แบบสอบถามทั้งหมดไดผ้่านการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาและความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ อาจารยพ์ยาบาลสาขา
การพยาบาลเด็ก อาจารยพ์ยาบาลสาขาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ และพยาบาลผูช้าํนาญการ
ดา้นการพยาบาลทารกเกิดก่อนกาํหนด จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อน
กาํหนดฯ มาตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือกบัมารดาท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน
ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.89 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล โครงการวิจยัน้ีไดผ้่านการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาวิจยัโดย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในงานวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ
โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั 2 คน ตามขั้นตอนดงัน้ี 1) สาํรวจรายช่ือ
ทารกเกิดก่อนกาํหนด ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนดและมารับการตรวจตามนดัท่ีคลินิกทารกภาวะ
เส่ียง หรือคลินิกเด็กดี หลงัจากทารกเกิดก่อนกาํหนดจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 2) เขา้พบมารดาเม่ือ
มารดานาํทารกมารับการตรวจท่ีคลินิกทารกภาวะเส่ียง แนะนาํตวั ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั อธิบาย
วิธีการเก็บขอ้มูล การพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมวิจยั และขอความร่วมมือจากมารดา เม่ือมารดายนิยอมเขา้ร่วม
วิจยั ผูว้ิจยัให้มารดาลงช่ือในใบพิทกัษสิ์ทธิ และตอบแบบ สอบถาม โดยผูว้ิจยัเป็นผูดู้แลทารกให้ใน
ระหว่างท่ีมารดาตอบแบบสอบถาม และ 3) ผูว้ิจยัตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม และ           
4) นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 1) วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนด โดย
การแจกแจงความถ่ี จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (M) มธัยฐาน (Md) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ              
ค่าเบ่ียงเบนควอไทล์ (QD) 2) วิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความกังวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนด
ในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นโดยรวมและในแต่ละดา้น โดยการแจกแจง
ความถ่ี จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (M) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ ้(Skewness value) ค่าความโด่ง 
(Kurtosis value) และระดบั 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและ
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ทารกเกิดก่อนกาํหนดกบัคะแนนเฉล่ียความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียน
ผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นโดยรวมและในแต่ละดา้น โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-square test) 

 
ผล/สรุปผลการวจิัย  

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนด  
จากตาราง 1 เน่ืองจากขอ้มูลบางส่วนมีการกระจายขอ้มูลไม่เป็นปกติ จึงรายงานผลในรูป

ของมธัยฐาน และส่วนเบ่ียงเบนควอไทล ์กล่าวคือ มารดามีอายเุฉล่ีย 25.77 ปี (SD = 5.16) นบัถือศาสนา
พุทธร้อยละ 64 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 92.5 ไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 42.8 มีอาชีพ
แม่บา้นร้อยละ 41 มีค่ามธัยฐานของรายไดค้รอบครัว 15,000 บาทต่อเดือน (QD = 7,500) มีรายไดเ้พียงพอ
ต่อความต้องการร้อยละ 76 เป็นครอบครัวขยายร้อยละ 54.3 ไม่เคยมีบุตรมาก่อนร้อยละ 52                       
มีประสบการณ์ในการเล้ียงดูทารกร้อยละ 76.8 มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสามีร้อยละ 93 และมีความพร้อมใน
การมีบุตรคนน้ีร้อยละ 90 ส่วนทารกเกิดก่อนกาํหนดมีค่ามธัยฐานของอายคุรรภแ์รกเกิด 31 สัปดาห์ (QD 
= 2) มีค่ามธัยฐานของนํ้ าหนกัแรกเกิด 1,450 กรัม (QD = 425) มีค่ามธัยฐานของคะแนนแอพการ์นาทีท่ี 5 
เท่ากบั 8 คะแนน (QD = 1) ขณะอยู่โรงพยาบาลทารกส่วนใหญ่เจ็บป่วยดว้ยโรคภาวะหายใจลาํบาก          
ร้อยละ 90.8 มีค่ามธัยฐานของอายทุารกเม่ือจาํหน่ายกลบับา้น 36 สัปดาห์ (QD = 1.50) มีค่ามธัยฐานของ
นํ้าหนกัตวัเม่ือกลบับา้น 2,160 กรัม (QD = 253.75) มีค่ามธัยฐานของจาํนวนวนัท่ีนอนโรงพยาบาล 26 วนั 
(QD = 15.50) มีค่ามธัยฐานของอายปัุจจุบนัของทารก 40 สัปดาห์ (QD = 1.50) และมีนํ้ าหนกัปัจจุบนัเฉล่ีย 
3,021.25 กรัม (SD = 405.79) ทารกมียาท่ีตอ้งใชต่้อท่ีบา้นคือ วิตามิน และธาตุเหล็ก ร้อยละ 73 และ        
ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ตอ้งใชต่้อท่ีบา้นร้อยละ 99.3  
 2. ความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาล
ทารกแรกเกิดสู่บา้น 
 จากตาราง 2 พบวา่ มารดามีคะแนนเฉล่ียความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาล
ทารกแรกเกิดสู่บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.31, SD = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คะแนน
เฉล่ียดา้นความตอ้งการขอ้มูล และดา้นความเครียดและการเผชิญความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.36, 
SD = 0.54; M = 3.30, SD = 0.54 ตามลาํดบั) คะแนนเฉล่ียดา้นความเศร้าโศกอยูใ่นระดบัสูง (M = 2.13,          
SD = 0.67) ส่วนคะแนนเฉล่ียดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและ
บุตรอยูใ่นระดบัตํ่า (M = 3.88, SD = 0.64; M = 3.68, SD = 0.44 ตามลาํดบั) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนดกบัระดบั
ความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้น  
 จากตาราง 3 พบวา่ อาชีพของมารดา และรายไดข้องครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
กงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติเม่ือทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์   
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ตาราง 1  
ขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนด (N=400) 

                      ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
มารดา     
อาย ุ(ปี) (M = 25.77, SD = 5.16) 
 นอ้ยกวา่ 20 
 20-25  
 26-30  
 31-35  
 มากกวา่ 35  

 
42 

153 
124 

65 
16 

  
10.5 
38.3 

31 
16.3 

3.9 

 

ศาสนา 
 พทุธ 
 อิสลาม 

 
256 
144 

  
64 
36 

 

สถานภาพสมรส 
 คู่ 
 แยกกนัอยู ่
 หยา่ร้าง 

 
370 

28 
2 

  
92.5 

7 
0.5 

 

ระดบัการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มธัยมศึกษา 
 อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
9 

171 
74 

135 
11 

  
2.2 

42.8 
18.5 
33.8 

2.7 

 

รายไดข้องครอบครัว (บาท) (Md = 15,000, QD = 7,500) 
 นอ้ยกวา่ 5,000  
 5,000-10,000  
 10,001-15,000  
 15,001-20,000  
 20,001-25,000  
 มากกวา่ 25,000  

 
3 

125 
81 
62 
69 
60 

  
0.7 

31.3 
20.3 
15.5 
17.3 
14.9 
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ตาราง 1 (ต่อ)     
                      ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
อาชีพ 
 แม่บา้น 
 คา้ขาย 
 เกษตรกรรม 
 รับราชการ 
 รัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษทั 
 รับจา้ง/ลูกจา้ง 
 ธุรกิจส่วนตวั 

 
164 

41 
55 
48 
5 

42 
29 
16 

  
41 

10.3 
13.8 

12 
1.2 

10.5 
7.3 
3.9 

 

ความเพียงพอของรายได ้
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 

 
304 

96 

  
76 
24 

 

ลกัษณะครอบครัว 
 ครอบครัวเด่ียว 
 ครอบครัวขยาย 

 
183 
217 

  
45.7 
54.3 

 

จาํนวนบุตรก่อนหนา้น้ี (คน) (Md = 0, QD = 0.50) 
 ไม่มี 
 1  
 2  
 3  
 มากกวา่ 3 

 
208 
142 

39 
8 
3 

  
52 

35.5 
9.8 

2 
0.7 

 

ประสบการณ์การเล้ียงดูทารก 
 มี 
 ไม่มี 

 
307 

93 

  
76.8 
23.2 

 

สมัพนัธภาพกบัสามี 
 ดี 
 ไม่ดี 

 
372 

28 

  
93 
7 

 

ความพร้อมในการมีบุตร 
 พร้อม 
 ไม่พร้อม 

 
360 

40 

  
90 
10 
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ตาราง 1 (ต่อ)     
                      ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
มารดาตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบับุตรในเร่ืองต่อไปน้ี  
 การทาํความสะอาดช่องปากและฟัน 
 พฤติกรรม 
 การดูแลในแต่ละวนั 
 ความปลอดภยั 
 การใหน้ม 
 การนอนหลบั 

 
113 
302 
355 
267 

80 
101 

  
28.3 
75.5 
88.8 
66.8 

20 
25.3 

 

มารดาไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลบุตรจากบุคคลต่อไปน้ีมาก 
      ท่ีสุด 
 พยาบาล  
 แพทย ์
 ญาติ 

 
 

254 
64 
82 

  
 

63.5 
16 

20.5 

 

มารดาสามารถแบ่งปันความรู้สึกเก่ียวกบับุตรกบับุคคล 
      ดงัต่อไปน้ี 
 สามี 
 ญาติ 
 เพ่ือน 
 กมุารแพทย ์
 พยาบาล 

 
 

304 
257 

39 
28 
55 

  
 

76 
64.3 

9.8 
7 

13.8 

 

ทารกเกิดก่อนกาํหนด     
อายคุรรภแ์รกเกิด (สปัดาห์) (Md = 31, QD = 2) 
 28-30 
 31-33 
 34-36 

 
158 
170 

72 

  
39.5 
42.5 

18 

 

นํ้าหนกัแรกเกิด (กรัม) (Md = 1,450, QD = 425) 
 นอ้ยกวา่ 1,000  
 1,000-1,499 
 1,500-1,999 
 2,000-2,499 
 2,500 ข้ึนไป 

 
46 

173 
102 

57 
22 

  
11.5 
43.3 
25.5 
14.3 

5.4 
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ตาราง 1 (ต่อ)     
                      ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
คะแนนแอพการ์นาทีท่ี 5 (คะแนน) (Md = 8, QD = 1) 
 5-6 
 7-8 
 9-10 
 ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 

 
8 

127 
193 

72 

  
1.9 

31.8 
48.3 

18 

 

การวินิจฉยัโรคขณะอยูโ่รงพยาบาล 
 หายใจลาํบาก 
 กลุ่มอาการหายใจลาํบาก 
 ติดเช้ือในกระแสเลือด 
 โรคหวัใจแต่กาํเนิด 
 โรคลาํไส้ขาดเลือด 
 โรคกรดไหลยอ้น 
 โรคปอดเร้ือรัง 

 
363 

37 
24 
11 
20 
3 

25 

  
90.8 

9.3 
6 

2.8 
5 

0.8 
6.3 

 

อายเุม่ือจาํหน่าย (สปัดาห์) (Md = 36, QD = 1.50) 
 นอ้ยกวา่ 32  
 32-36 
 37-40 
 41-45 
 45 ข้ึนไป 

 
14 

270 
93 
4 

19 

  
3.5 

67.5 
23.3 

0.9 
4.8 

 

นํ้าหนกัตวัเม่ือจาํหน่าย (กรัม) (Md = 2,160, QD = 253.75) 
 นอ้ยกวา่ 2,000 
 2,000-2,499 
 2,500-2,999 
 3,000-3,499 

 
129 
181 

86 
4 

  
32.3 
45.3 
21.5 

0.9 
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ตาราง 1 (ต่อ)     
                      ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
จาํนวนวนัท่ีนอนโรงพยาบาล (วนั) (Md = 26, QD = 15.50) 
 นอ้ยกวา่ 7  
 7-14  
 15-21  
 22-28  
 29-35  
 36-42  
 42-49  
 50-56  
 มากกวา่ 56 

 
12 
80 
76 
66 
36 
14 
11 
18 
84 

  
3 

20 
19 

16.5 
9.8 
3.5 
2.7 
4.5 
21 

 

อายปัุจจุบนั (สปัดาห์) (Md = 40, QD = 1.50) 
 นอ้ยกวา่ 36  
 36-40 
 41-45 
 45-50 
 50 ข้ึนไป 

 
14 

265 
101 

15 
5 

  
3.4 

66.3 
25.3 

3.8 
1.2 

 

นํ้าหนกัปัจจุบนั (กรัม) (M = 3,021.25, SD = 405.79) 
 2,000-2,499 
 2,500-2,999 
 3,000-3,499 
 3,500 -3,999 

 
54 

124 
163 

59 

  
13.4 

31 
40.8 
14.8 

 

ยาประจาํตวัท่ีตอ้งใชต่้อท่ีบา้น 
 ไม่มี 
 ยาพน่ขยายหลอดลม 
 ยาลดกรด 
 วิตามิน ธาตุเหลก็ 

 
109 

25 
3 

292 

  
27.3 

6.3 
0.8 
73 

 

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ตอ้งใชต่้อท่ีบา้น 
 ไม่มี 
 ออกซิเจนแคนูลาร์ 

 
397 

3 

  
99.3 

0.7 
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ตาราง 2  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่งและระดบัความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อน
กาํหนดในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บา้นจาํแนกเป็นรายดา้นและโดยรวม (N=400) 
ความกงัวลของมารดา M SD Skewness Kurtosis ระดบั 

ดา้นความตอ้งการขอ้มูล 3.36 0.54 -2.87 0.11 ปานกลาง 
ดา้นความเครียดและการเผชิญ 
      ความเครียด 

3.30 0.54 0.26 
 

0.94 ปานกลาง 

ดา้นความเศร้าโศก 2.13 0.67 2.55 -2.33 สูง 
ดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 3.88 0.64 -1.46 -1.05 ตํ่า 
ดา้นการพฒันาบทบาทระหวา่ง 
      บิดามารดาและบุตร 

3.68 0.44 1.82 -2.16 ตํ่า 

โดยรวม 3.31 0.33 -1.3 2.39 ปานกลาง 
 
ตาราง 3  
จาํนวน ร้อยละและผลการทดสอบไคสแควร์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อน
กาํหนดกบัระดบัความกงัวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในช่วงการเปล่ียนผ่านจากหออภิบาล
ทารกแรกเกิดสู่บา้น (N = 400) 

               ขอ้มูล 
ระดบัความกงัวลของมารดา 

2 p ตํ่า ปานกลาง 
จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

อายมุารดา (ปี)* 
 นอ้ยกวา่ 20 
 20-25  
 26-30  
 31-35  
 มากกวา่ 35 

 
8(19) 

15(9.8) 
19(15.3) 

5(7.7) 
4(25) 

  
34(81) 

138(90.2) 
105(84.7) 
60(92.3) 

12(75) 

 7.216 0.111 

ศาสนา  
 พทุธ 
 อิสลาม 

 
33(12.9) 
18(12.5) 

  
223(87.1) 
126(87.5) 

 0.013 0.91 

*Fisher’s Exact Test 
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ตาราง 3 (ต่อ)       

               ขอ้มูล 
ระดบัความกงัวลของมารดา 

2 p ตํ่า ปานกลาง 
จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

ระดบัการศึกษา* 
 ประถมศึกษา 
 มธัยมศึกษา 
 อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
2(22.2) 
24(14) 
5(6.8) 

18(13.3) 
2(18.2) 

  
7(77.8) 
147(86) 

69(93.2) 
117(86.7) 

9(81.8) 

 4.484 0.3 

สถานภาพสมรส* 
 คู่ 
 แยกกนัอยู ่
 หยา่ร้าง 

 
46(12.4) 

5(17.9) 
0(0) 

  
324(87.6) 
23(82.1) 

2(100) 

 1.128 0.53 

รายไดข้องครอบครัว (บาท)* 
 นอ้ยกวา่ 5,000  
 5,000-10,000  
 10,001-15,000  
 15,001-20,000  
 20,001-25,000  
 มากกวา่ 25,000 

 
1(33.3) 

16(12.8) 
8(9.9) 
4(6.5) 

7(10.1) 
15(25) 

  
2(66.7) 

109(87.2) 
73(90.1) 
58(93.5) 
62(89.9) 

45(75) 

 11.639 0.034 

อาชีพ* 
 แม่บา้น 
 คา้ขาย 
 เกษตรกรรม 
 รับราชการ 
 รัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษทั 
 รับจา้ง/ลูกจา้ง 
 ธุรกิจส่วนตวั 

 
14(8.5) 
1(2.4) 

7(12.7) 
10(20.8) 

0(0) 
7(16.7) 
7(24.1) 
5(31.3) 

  
150(91.5) 
40(97.6) 
48(87.3) 
38(79.2) 

5(100) 
35(83.3) 
22(75.9) 
11(68.8) 

 18.303 .007 

*Fisher’s Exact Test 
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ตาราง 3 (ต่อ)       

               ขอ้มูล 
ระดบัความกงัวลของมารดา 

2 p ตํ่า ปานกลาง 
จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

ความเพียงพอของรายได ้
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 

 
41(13.5) 
10(10.4) 

  
263(86.5) 
86(89.6) 

 0.618 0.432 

ลกัษณะครอบครัว 
 ครอบครัวเด่ียว 
 ครอบครัวขยาย 

 
21(11.5) 
30(13.8) 

  
162(88.5) 
187(86.2) 

 0.493 0.483 

สมัพนัธภาพกบัสามี 
 ดี 
 ไม่ดี 

 
46(12.4) 

5(17.9) 

  
326(87.6) 
23(82.1) 

 0.706 0.401 

จาํนวนบุตรก่อนหนา้น้ี (คน)* 
 ไม่มี 
 1  
 2  
 3  
 มากกวา่ 3 

 
26(12.5) 
19(13.4) 

4(10.3) 
1(12.5) 
1(33.3) 

  
182(87.5) 
123(86.6) 
35(89.37) 

7(87.5) 
2(66.7) 

 3.632 0.584 

ประสบการณ์การเล้ียงดูทารก 
 มี 
 ไม่มี 

 
42(13.7) 

9(9.7) 

  
265(86.3) 
84(90.3) 

 1.028 0.311 

ความพร้อมในการมีบุตร 
 พร้อม 
 ไม่พร้อม 

 
42(11.7) 

9(22.5) 

  
318(88.3) 
31(77.5) 

 3.798 0.051 

ทารกเกิดก่อนกาํหนด       
อายคุรรภแ์รกเกิด (สปัดาห์) 
 28-30 
 31-33 
 34-36 

 
23(14.6) 
19(11.2) 

9(12.5) 

  
135(85.4) 
151(88.8) 
63(87.5) 

 0.846 0.655 

*Fisher’s Exact Test 
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ตาราง 3 (ต่อ)       

               ขอ้มูล 
ระดบัความกงัวลของมารดา 

2 p ตํ่า ปานกลาง 
จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

นํ้าหนกัแรกเกิด (กรัม)* 
 นอ้ยกวา่ 1,000  
 1,000-1,499 
 1,500-1,999 
 2,000-2,499 
 2,500 ข้ึนไป 

 
10(21.7) 

19(11) 
17(16.7) 

3(5.3) 
2(9.1) 

  
36(78.3) 
154(89) 

85(83.3) 
54(94.7) 
20(90.9) 

 8.112 0.078 

คะแนนแอพการ์นาทีท่ี 5 (คะแนน)* 
 5-6 
 7-8 
 9-10 
 ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 

 
0(0) 

16(12.6) 
23(11.9) 
12(16.7) 

  
8(100) 

111(87.4) 
170(88.1) 
60(83.3) 

 1.687 0.622 

อายเุม่ือจาํหน่าย (สปัดาห์)* 
 นอ้ยกวา่ 32  
 32-36 
 37-40 
 41-45 
 45 ข้ึนไป 

 
3(21.4) 

37(13.7) 
11(11.8) 

0(0) 
0(0) 

  
11(78.6) 

233(86.3) 
82(88.2) 

4(100) 
19(100) 

 4.245 0.329 

นํ้าหนกัตวัเม่ือจาํหน่าย (กรัม)* 
 นอ้ยกวา่ 2,000 
 2,000-2,499 
 2,500-2,999 
 3,000-3,499 

 
22(17.1) 
23(12.7) 

6(7) 
0(0) 

  
107(82.9) 
158(87.3) 

80(93) 
4(100) 

 4.79 0.168 

*Fisher’s Exact Test 
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ตาราง 3 (ต่อ)       

               ขอ้มูล 
ระดบัความกงัวลของมารดา 

2 p ตํ่า ปานกลาง 
จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

จาํนวนวนัท่ีนอนโรงพยาบาล (วนั)* 
 นอ้ยกวา่ 7  
 7-14  
 15-21  
 22-28  
 29-35  
 36-42  
 42-49  
 50-56  
 มากกวา่ 56 

 
2(16.7) 

11(13.8) 
7(9.2) 

11(16.7) 
5(125.8) 

2(14.3) 
2(18.2) 
2(11.1) 
9(10.7) 

  
10(83.3) 
69(86.3) 
69(90.8) 
55(83.3) 
34(87.2) 
12(85.7) 

9(81.8) 
16(88.9) 
75(89.3) 

 3.453 0.91 

อายปัุจจุบนั (สปัดาห์)* 
 นอ้ยกวา่ 36  
 36-40 
 41-45 
 45-50 
 50 ข้ึนไป 

 
3(21.4) 
37(14) 

11(10.9) 
0(0) 
0(0) 

  
11(78.6) 
228(86) 

90(89.1) 
15(100) 
5(100) 

 3.764 0.376 

นํ้าหนกัปัจจุบนั (กรัม) 
 2,000-2,499 
 2,500-2,999 
 3,000-3,499 
 3,500 -3,999 

 
8(14.8) 

20(16.1) 
18(11) 
5(8.5) 

  
46(85.2) 

104(83.9) 
145(89) 

54(91.5) 

 2.876 0.411 

*Fisher’s Exact Test 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบวา่ มารดามีคะแนนเฉล่ียความกงัวลในช่วงการเปล่ียนผา่นจากหออภิบาล
ทารกแรกเกิดสู่บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.31, SD = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คะแนน
เฉล่ียดา้นความตอ้งการขอ้มูล และดา้นความเครียดและการเผชิญความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.36, 
SD = 0.54; M = 3.30, SD = 0.54 ตามลาํดบั) คะแนนเฉล่ียดา้นความเศร้าโศกอยูใ่นระดบัสูง (M = 2.13, SD = 
0.67) ส่วนคะแนนเฉล่ียดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตรอยู่
ในระดบัตํ่า (M = 3.88, SD = 0.64; M = 3.68, SD = 0.44 ตามลาํดบั) การท่ีมารดา  มีความกงัวลในช่วงเปล่ียน
ผา่นจากโรงพยาบาลมาสู่บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและรายดา้นมีความกงัวลทุกระดบันั้น อธิบาย
ไดต้ามกรอบแนวคิดของ เคนเนอร์และคณะ (Kenner et al., 2003) ท่ีวา่ ส่ิงท่ีมารดากงัวลหลงัจากท่ีทารกถูก
จาํหน่ายจากโรงพยาบาล มี 5 ดา้น คือ ความตอ้งการขอ้มูล ความเครียดและการเผชิญความเครียด ความเศร้า
โศก ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม และการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตร โดยท่ี ดา้นความตอ้งการ
ขอ้มูล ตามกรอบแนวคิดของเคนเนอร์ (Kenner et al., 2003) กล่าววา่ เม่ือมารดาตอ้งดูแลทารกเกิดก่อน
กาํหนดเองท่ีบา้น มารดาตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลทัว่ไป ของทารก เช่น ทาํอยา่งไรเพื่อใหท้ารกมี
ลกัษณะท่ีปกติเหมือนทารกทัว่ไป ทาํอยา่งใหท้ารกมีสุขภาพท่ีดีหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงผล
วิจยัคร้ังน้ี พบว่า มารดาไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการเหล่าน้ีจากเจา้หนา้ท่ีทีมสุขภาพ โดยพิจารณาจากขอ้คาํถาม
ดา้นความตอ้งการขอ้มูล พบว่า มารดาเห็นดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตนเองตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การดูแลบุตรเพื่อใหบุ้ตรมีสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 91.1 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเยาวลกัษณ์ (2543)       
ท่ีศึกษาการปรับตวัและความตอ้งการของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดเม่ือกลบับา้น พบวา่ มารดามีความ
ตอ้งการการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลในระดบัมาก มารดาในกลุ่มน้ี ยงัมีความตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
ดูแลทารกในแต่ละวนั พฤติกรรม และความปลอดภยัของทารกเกิดก่อนกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 88.8, 75.5 
และ 66.8 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบองโควา (Boykova, 2008) ท่ีพบวา่ มารดามีความตอ้งการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดูแลทารกในแต่ละวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.3 อยา่งไรกต็าม มารดาเห็นดว้ย
ถึงเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ ตนเองรู้สึกพอใจกบัการเตรียมความพร้อมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการดูแลและเล้ียงดูบุตร                    
คิดเป็นร้อยละ 64.6 และขอ้มูลท่ีมารดาไดรั้บทาํใหม้ารดามีการเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตร คิดเป็น
ร้อยละ 64.3 
 ด้านความเครียดและการเผชิญความเครียด เคนเนอร์กล่าวว่า เม่ือทารกกลบัมาอยู่ท่ีบา้น 
มารดามีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของทารกอนัเน่ืองจากปัญหาสุขภาพขณะรักษาตวัท่ีหออภิบาลทารก
แรกเกิด และจากการท่ีมารดาเคยพ่ึงพาบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลทารกมาโดยตลอด เม่ือตอ้ง
ดูแลทารกท่ีบา้นดว้ยตนเองจึงรู้สึกยุ่งยาก และไม่คุน้เคย มารดาเกิดความไม่มัน่ใจในตนเอง และคิดว่า
ตนเองไม่สามารถดูแลทารกได ้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบว่า มารดาเห็นดว้ยถึงเห็นดว้ย
อย่างยิ่งว่า  ตนเองรู้สึกกลัวท่ีจะท้ิงบุตรไว้กับพี่ เ ล้ียง  และรู้สึกผิดเม่ือต้องท้ิงบุตรให้คนอ่ืนดูแล                 
คิดเป็นร้อยละ 77.6 และ 68.3 ตามลาํดบั ซ่ึงความกงัวลของมารดาน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจริยาพร

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3309 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



และคณะ (2551) ท่ีพบว่า มารดารู้สึกกงัวลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ ของบุตรว่าจะมีอาการรุนแรง
กว่าเด็กอ่ืนๆ อาจเป็นสาเหตุให้มารดารู้สึกว่า ไม่กลา้หรือกลวัท่ีจะฝากบุตรไวก้บัพี่เล้ียงหรือคนอ่ืนๆ     
และการศึกษาของกริฟฟินและพิกเกอร์ (Griffin & Picker, 2011) ท่ีพบว่า แมม้ารดา มีความสุขท่ีทารกได้
กลบับา้น แต่กย็งัมีความกงัวลเก่ียวกบัอาการและโรคของทารกโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนแรกหลงัจาํหน่าย
จากโรงพยาบาล อยา่งไรก็ตาม มีผลการศึกษาในคร้ังน้ีบางขอ้ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด คือ มารดา
เห็นดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า รู้สึกสบายใจในการดูแลบุตร คิดเป็นร้อยละ 66 และไม่เห็นดว้ยถึงไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่วา่ คนอ่ืนๆ รู้จกับุตรมากกวา่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 70.6  

ด้านความเศร้าโศก เคนเนอร์กล่าวว่า ความเศร้าโศกเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ท่ี
มารดาประสบเน่ืองจากสูญเสียการมีบุตรท่ีสมบูรณ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้มารดารู้สึกวา่ทารกเกิดก่อนกาํหนดมี
ความแตกต่างกบัทารกครบกาํหนด แมท้ารกจะกลบับา้นแลว้ มารดาก็ยงักงัวลเก่ียวกบัความเจ็บป่วยท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้ และกลัวว่าจะต้องสูญเสียทารกไปในท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังน้ี           
ท่ีพบว่า มารดาเห็นดว้ยและเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตนเองกลวัว่าบุตรอาจเจ็บป่วยไดอี้ก คิดเป็นร้อยละ 87.3 
และ กลวัวา่บุตรจะเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 73.8  

ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ตามกรอบแนวคิดของเคนเนอร์ กล่าวว่า ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม        
คือ การช่วยเหลือและการสนบัสนุนทางสังคมทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสาธารณสุข และการสนบัสนุน
จากบุคคล ซ่ึงคู่สมรสจะเป็นแหล่งสนบัสนุนท่ีดีและสําคญัท่ีสุดในการปรับตวั การสนบัสนุนทางดา้น
ขอ้มูลกเ็ป็นแหล่งสนบัสนุนท่ีดี ซ่ึงมารดาตอ้งการจากบุคลากรทีมสุขภาพ และการใหม้ารดาไดมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ โดยหากไดรั้บการสนบัสนุนน้ีแลว้ มารดาเช่ือว่าจะสามารถจดัการกบัปัญหาและสามารถ
ดูแลทารกท่ีบา้นได ้ สอดคลอ้งกบัผลการ ศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบว่า มารดาเห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า 
บุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และมีคนท่ีมาแบ่งเบาภาระหน้าท่ีการดูแลบุตรของ
มารดา คิดเป็นร้อยละ 93.1 และ 71.5 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาขอ้คาํถามเพิ่มเติม พบว่า มารดาสามารถ
แบ่งปันความรู้สึกเก่ียวกบัการดูแลบุตรกบัสามีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด
ท่ีวา่ คู่สมรสจะเป็นแหล่งสนบัสนุนท่ีดีและสาํคญัท่ีสุดในการปรับตวั นอกจากสามีแลว้ มารดายงัสามารถ
แบ่งปันความรู้สึกกบัญาติ คิดเป็นร้อยละ 64.3 จะเห็นไดว้่า ความกงัวลในดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
มารดาอยูใ่นระดบัตํ่า ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากมารดากลุ่มน้ี ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของมายูร (2547) ท่ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพการ
เปล่ียนผา่นของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนด  

ดา้นการพฒันาบทบาทการเป็นบิดามารดาและบุตร ตามกรอบแนวคิดของเคนเนอร์กล่าว
ว่า จากการทารกจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทาํให้ถูกแยกจากและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างมารดากบัทารก ทาํให้การแสดงบทบาทของมารดาถูกจาํกดั เมื่อทารก
กลบัมาอยู ่ที่บา้นมารดาจึงมีความรู้สึกไม่มัน่ใจในการดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนด  และคิดว่าไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของทารกได  ้มารดามกัจะรู้สึกว่าบุคลากรทีมสุขภาพสามารถดูแล
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ทารกไดดี้กว่า เน่ืองจากรู้จกัทารกมากกว่า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบว่า มารดาเห็นดว้ยถึง
เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่า ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุตร คิดเป็นร้อยละ 92.3 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากมารดายงัไม่คุน้เคยกบัพฤติกรรมของทารก จึงทาํให้มารดาเกือบทั้งหมดมีความตอ้งการขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมของทารก ซ่ึงตามแนวคิดของเคนเนอร์ กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างมารดา
และทารก ข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัถึงทารกและพฤติกรรมตอบสนองของทารก การต่ืนและความต่ืนตวั
ของทารก เป็นส่ิงท่ีสามารถกระตุน้ความสมัพนัธ์ในทางท่ีดีได ้แต่ทารกเกิดก่อนกาํหนดมกัจะมีปัญหาทาง
พฤติกรรม เช่น มีความต่ืนตวัน้อย ร้องไห้มากและปลอบประโลมให้หยุดร้องไห้ยาก นอกจากน้ี ยงัมี
การศึกษาท่ีพบว่า มารดาจะมีการลองผิดลองถูกในการเล้ียงดูบุตร ซ่ึงมารดาตอ้งเผชิญกบัความยุ่งยากใน
การเล้ียงดูบุตร ไม่เขา้ใจความหมายและท่าทาง หรือส่ือสัญญาณท่ีบุตรไดแ้สดงพฤติกรรมออกมา จึงไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุตรได้ (นฤมล, 2555) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของเคนเนอร์ คือ มารดาเห็นดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า ตนเองมีความสามารถ
ในการดูแลบุตร และรู้วา่จะตอ้งดูแลบุตรอยา่งไร คิดเป็นร้อยละ 90.8 และ 91.6 ตามลาํดบั  

ในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า รายไดข้องครอบครัวก็มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความกงัวลของมารดา สามารถสนบัสนุนโดยงานวิจยัของศรีโสภา (2533) ท่ีพบว่ารายไดข้องครอบครัวมี
ความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัต่อบทบาทการเป็นมารดาของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกาํหนดในระยะเปล่ียน
ผ่าน สําหรับอาชีพของมารดา ซ่ึงพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความกงัวลของมารดานั้น ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืนได ้เน่ืองจาก จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 พยาบาลโดยเฉพาะในหออภิบาลทารกแรกเกิดสามารถนาํผลการวิจยัน้ี ไปเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนการพยาบาลมารดาก่อนจาํหน่ายทารกเกิดก่อนกาํหนดออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะขอ้มูล
เก่ียวกบัการดูแลทารกในแต่ละวนั และวางแผนให้มีการติดตามเยี่ยมบา้นภายหลงัจาํหน่ายทารกออกจาก
โรงพยาบาล เพ่ือส่งเสริมให้มารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนดมีการเปล่ียนผ่านท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี    
ควรคาํนึงถึง ตวัแปรส่วนบุคคลของมารดาและทารกเกิดก่อนกาํหนดบางตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับ   
ระดบัความกงัวลของมารดา คือ อาชีพของมารดา และรายไดข้องครอบครัว ส่วนนกัวิจยั สามารถนาํผลวิจยั
น้ี ไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างโปรแกรมเพื่อลดความกงัวลของมารดาในช่วงเปล่ียนผ่านหรือมีการศึกษา
ความกงัวลในช่วงการเปล่ียนของประชากรกลุ่มอ่ืนต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือท าลายพิมพพ์นัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลาย

พิมพน้ิ์วมือดงัน้ี จากงานวิจยัพบว่าการท าลายพิมพ์พนัธุกรรมดว้ยวิธีการมาตรฐานซ่ึงท าการเพ่ิมปริมาณ

สารพนัธุกรรมดว้ยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส(PCR) จ านวน 28 รอบนั้นไม่ไดผ้ลลายพิมพพ์นัธุกรรม แต่

หากใชจ้ านวน 34 รอบ (Low copy number analysis; LCN) ไดล้ายพิมพ์พนัธุกรรมท่ีมี 2 half-loci และมี   

8 loci กบั 2 half-loci จากลายน้ิวมือแฝง 1 และ 4 รอยตามล าดบั ในงานวิจยัไดแ้สดงให้เห็นว่ามีอลัลีล 

ปรากฏในลายพิมพ์พนัธุกรรมจากพ้ืนผิวขนแปรงของแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงใหม่จ านวน 5 จาก 10 

แปรงท่ีทดสอบ แต่ไม่ได้ลายพิมพ์พนัธุกรรมจากผงฝุ่ นด าท่ีใชใ้นงานวิจัย นอกจากน้ีการท าลายพิมพ์

พนัธุกรรมจากตวัอยา่งส่ิงป้ายกวาด (swab) พ้ืนผิวกระจกท่ีใชแ้ปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงปัดหยดน ้าลายสด

ก่อนท่ีจะปัดแปรงบนพ้ืนผิวสะอาด พบว่าไดล้ายพิมพ์พนัธุกรรมแบบไม่สมบูรณ์ท่ีมี 11-15 loci จากทั้ง 5 

แปรงท่ีทดสอบ แสดงให้เห็นว่าแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการถ่ายโอนวตัถุทางชีวภาพ

ได ้และเม่ือวิเคราะห์สารพนัธุกรรมบนพ้ืนผิวขนแปรงท่ีใชน้ี้พบลายพิมพ์พนัธุกรรมแบบไม่สมบูรณ์ท่ีมี 

11-15 และ 1-5 loci จากขนแปรงท่ีผ่านการปัดหยดน ้ าลายสด 3 และ 1 แปรงตามล าดบัและไม่ไดผ้ลลาย

พิมพ์เพียง 1 แปรง ส่วนแปรงท่ีผ่านการปัดคราบน ้ าลายแห้งไดล้ายพิมพ์พนัธุกรรมแบบไม่สมบูรณ์จาก

เพียง 1 แปรงและไม่ไดผ้ลลายพิมพ ์4 แปรง ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าวตัถุทางชีวภาพนั้นสามารถคงอยู่บนแปรงปัด

ฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพธรรมชาติของวตัถุทางชีวภาพท่ีไดส้มัผสั 
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Abstract 

This study revealed considerations to be made on DNA profiling from 

fingerprint evidence as follow. Null profiles were obtained when the routine DNA 

typing protocol, using 28 amplification cycles, was applied. However, when 34 

amplification cycles (low copy number; LCN) typing protocol was applied, 

incomplete DNA profiles in which 2 half-loci, and 8 full-loci with 2 half-loci were 

obtained from 1 and 4 untreated fingerprint samples, respectively. DNA analysis of 10 

new fingerprint brushes revealed that there were few alleles were present in 5 out of 

10 DNA profiles. In contrast, there were no DNA profiles generated from the black 

fingerprint powder used in this study. Incomplete DNA profiles with 11-15 loci were 

obtained from the analysis of all 5 cotton swabs collected from surfaces that were 

dusted with fingerprint brush exposed to fresh saliva. This confirmed the transfer of 

biological material via fingerprint brush. Out of 5 samples, there were 3 and 1  

incomplete DNA profiles with 11 - 15 and 1-5 loci generated from brush hair samples 

collected from fingerprint brushes exposed to fresh saliva; only one sample gave a 

null profile result. In contrast, 4 null profiles were obtained from brush hair samples 

collected from fingerprint brushes exposed to dried saliva stains, only 1 sample gave 

an incomplete DNA profile. These confirmed that biological materials persisted on 

fingerprint brushes, and persistence of these biological materials on brush hairs 

depended upon their nature. 

 

Key Words: latent fingerprint, DNA profile, LCN typing, the transfer of biological 

material 

 

บทน า 

การท าลายพิมพ์พนัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายพิมพ์น้ิวมือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงใน

การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลของผูต้อ้งสงสยัเม่ือการตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือแฝงท่ีไดจ้ากการใชแ้ปรง

ปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไม่สมบูรณ์หรือไม่ไดล้ายเส้นของลายน้ิวมือแฝงท่ีชดั

เพียงพอหรือตอ้งการหลกัฐานทางลายพิมพ์พนัธุกรรมประกอบเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนของพยานหลกัฐาน 
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อยา่งไรก็ตามการท าลายพิมพพ์นัธุกรรมดงักล่าวมกัปรากฏลายพิมพ์พนัธุกรรมของหลายบุคคลท าให้การ

อธิบายลายพิมพพ์นัธุกรรมดงักล่าวมีความซบัซ้อนและตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพ่ือให้ส่งผลกระทบในการ

ใชว้ตัถุพยานดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีบ่อยคร้ังท่ีลายพิมพพ์นัธุกรรมท่ีไดเ้ขา้กนัไดก้บัผูต้อ้งสงสัย

แต่ก็จะมีอลัลีลบางอลัลีลท่ีไม่สอดคล้องกบัผูต้้องสงสัยปรากฏอยู่ท  าให้น ้ าหนกัของวตัถุพยานดงักล่าว

ลดลง ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าการปรากฏของอลัลีลดงักล่าวนั้นอาจเกิดจากการใชแ้ปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือ

แฝงซ ้ าๆ [Alessandrini, F.(2003), Kanable, R.(2005), van Oorschot(1997)] 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในปี ค.ศ. 2005 Oorschotet al.ไดท้ าการทดลองเพ่ือศึกษา

การสะสมและการถ่ายโอนของสารพนัธุกรรมผ่านทางแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงโดยใชแ้ปรงปัดฝุ่ น

ลายน้ิวมือแฝงท่ีปนเป้ือนด้วยน ้ าลายไปปัดบนแผ่นพลาสติกสะอาดจ านวน 20 แผ่น อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ตรวจสอบปริมาณการถ่ายโอนของสารพนัธุกรรม  ผลปรากฏว่าปริมาณของสารพนัธุกรรมจากน ้ าลายบน

แผ่นพลาสติกลดลงตามล าดบัของแผ่นพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึน [Van Oorschot(2005)] ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 

Proffet al. ไดท้ าการทดลองเพ่ือศึกษาการปนเป้ือนดว้ยสารพนัธุกรรมและการถ่ายโอนแบบทุติยภูมิผ่าน

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงพบว่า 86% ของแปรงท่ีถูกใชใ้นงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเป็นประจ าตรวจพบ

ลายพิมพ์พนัธุกรรมและช้ีให้เห็นว่าสารพนัธุกรรมสามารถติดอยู่บนขนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง   

[Proff, C.(2006)] ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้แปรงเหล่าน้ีถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมีการใชซ้ ้ า

โดยไม่ไดน้ ามาท าความสะอาดก่อน 

ดงันั้นในงานวิจัยน้ีจึงท าการทดลองเพ่ือศึกษาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการท าลายพิมพ์

พนัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายพิมพ์น้ิวมือ และแสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอน (transfer) และการคง

อยู่ (persistence) ของวตัถุทางชีวภาพบนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาและ

ระมดัระวงัในการท าลายพิมพพ์นัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายพิมพน้ิ์วมือ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการท าลายพิมพพ์นัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายพิมพ์

น้ิวมือ 

2. ตรวจสอบการสะสมของวตัถุทางชีวภาพบนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงใหม่และผงฝุ่ นท่ี

ใชร่้วมกนั 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3316 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



3. ตรวจสอบการถ่ายโอน (transfer) และการคงอยู่ (persistence) ของวตัถุทางชีวภาพบน

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง 

วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมตวัอยา่ง 

ในงานวิจยัน้ีใชว้ตัถุทางชีวภาพ 2 ชนิด คือ ลายน้ิวมือแฝงและน ้ าลายจากอาสาสมคัรจ านวน 

2 คน ลายน้ิวมือแฝงไดม้าจากอาสาสมคัรชายซ่ึงท าภารกิจตามปกติหลงัจากต่ืนนอนในตอนเชา้ประมาณ  

3 ชัว่โมง โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือขา้งขวาประทบัลงบนแผน่กระจกเป็นเวลาประมาณ 10 วินาทีต่อการประทบั 

1 คร้ัง และประทบัต่อเน่ืองเป็นจ านวน 4 คร้ัง ส่วนน ้าลายไดม้าจากอาสาสมคัรหญิงซ่ึงท าความสะอาดช่อง

ปากตามปกติหลงัจากต่ืนนอนในตอนเชา้ประมาณ 3 ชัว่โมงและยงัไม่ไดรั้บประทานอาหารใด โดยหลัง่

น ้าลายจากช่องปากลงไปในหลอดทดลองน าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะคนให้ทัว่

หลอดทดลองก่อนน าไปใช ้ [Duangshatome, W.(2011)] ส าหรับคราบน ้ าลายเตรียมจากน ้ าลายปริมาณ    

10 ไมโครลิตรหยดลงบนแผน่กระจก โดยใชท้นัทีในกรณีท่ีท าการทดลองดว้ยหยดน ้าลายสดส่วนในกรณี

ท่ีท าการทดลองดว้ยคราบน ้าลายแห้งจะรอจนกว่าหยดน ้าลายนั้นแห้งสนิทวตัถุทางชีวภาพทั้งสองชนิดถูก

เตรียมและใชใ้นการทดลองภายในวนัเดียวกบัท่ีเก็บวตัถุทางชีวภาพนั้น 

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีทั้งหมดเป็นแปรงใหม่และเป็นชนิดท่ีท ามาจาก

ขนอูฐ แปรงเหล่าน้ีถูกตรวจสอบสารพนัธุกรรมก่อนน าไปใช ้แผ่นกระจกท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีทั้งหมดผ่าน

การท าความสะอาดจนไม่มีสารพนัธุกรรมหลงเหลืออยูก่่อนน าไปใช ้

2. การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์สารพนัธุกรรม 

ในงานวิจยัน้ีท าการเก็บตวัอยา่งเพ่ือวิเคราะห์สารพนัธุกรรมจากพ้ืนผิว 2 แบบ ไดแ้ก่ พ้ืนผิว

ของขนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงและพ้ืนผิวของแผน่กระจก โดยการสุ่มดึงขนแปรงออกมาจากฐานแปรง

จ านวน 10 เส้นต่อแปรง มาใส่ไวใ้นหลอดไมโครเซนติฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ส่วนการเก็บตวัอย่างจาก

พ้ืนผิวแผน่กระจกใชวิ้ธี double swab technique 

การสกดัสารพนัธุกรรมใช ้Wizard® SV Genomic DNA Purification kit วดัปริมาณโดย 

NanoDrop™ 1000 spectrophotometerและท าลายพิมพพ์นัธุกรรมโดยใช ้AmpFlSTR® Identifiler®  PCR 

amplification Kit (Applied Biosystem,USA)ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นคู่มือ[AmpFlSTR®Identifiler®(2006), 
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NanoDrop 1000(2008), Wizard® SV(2009)] ซ่ึงให้ท าการเพ่ิมปริมาณสารพนัธุกรรมของเคร่ืองหมาย

โมเลกุลดว้ยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (PCR) จ านวน 28 รอบ และหากใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สาร

พนัธุกรรมท่ีมีจ านวนน้อย (Low copy number; LCN technique) จะท าปฏิกิริยาจ านวน 34 รอบ ส าหรับ

การวิเคราะห์แบบ LCN ใชวิ้ธีพิจารณา consensus DNA profiles (ขอ้มูลอลัลีลท่ีปรากฏข้ึนซ ้ าเกินกว่า       

1 คร้ัง จากการท าลายพิมพ์พนัธุกรรมซ ้ า 3 รอบ) ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถช่วยลดโอกาสรายงานอลัลีล 

คลาดเคล่ือนจากการวิเคราะห์ตวัอย่างสารพนัธุกรรมท่ีมีคุณภาพต ่า [Gill, P., Budowle, B.(2000), 

ISFG.org.(2012)), Kloosterman, A.(2003)] 

3. ขั้นตอนการวิจยั 

ท าการเปรียบเทียบคุณภาพลายพิมพพ์นัธุกรรมท่ีไดจ้ากลายน้ิวมือแฝงจ านวน 1 และ 4 รอย

บนแผ่นกระจก การท าลายพิมพ์พันธุกรรมโดยการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่             

โพลีเมอร์เรสจ านวน 28 และ 34 รอบ (เทคนิคปกติและ LCN technique) 

ท าการตรวจสอบลายพิมพ์พนัธุกรรมจากแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงใหม่ ผงฝุ่ นด าแผ่น

กระจกก่อนน ามาใชใ้นการวิจยั และท าลายพิมพ์พนัธุกรรมอา้งอิงจากเซลล์เยื่อบุขา้งแก้มของผูวิ้จยัและ

อาสาสมคัรทั้งสองคนส าหรับใชใ้นการเปรียบเทียบ 

ส าหรับการตรวจสอบการถ่ายโอน (transfer) และการคงอยู ่(persistence) ของวตัถุทางชีวภาพบน

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงการเก็บตวัอยา่งถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ก) น าแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงมา

ปัดบนแผน่กระจกท่ีสะอาด ข) น าแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงมาปัดคราบน ้าลายแห้งก่อนน าไปปัดบนแผ่น

กระจกท่ีสะอาด ค) น าแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงมาปัดหยดน ้ าลายสดก่อนน าไปปัดบนแผ่นกระจกท่ี

สะอาดหลงัจากนั้นน าแปรงและแผ่นกระจกไปเก็บตวัอย่างตามวิธีท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 เพ่ือวิเคราะห์ลาย

พิมพพ์นัธุกรรมท าการทดลองกลุ่มละ 5 ซ ้ า (โดยใชแ้ปรง 5 แปรง) ภายใตเ้ง่ือนไขแบบ LCN 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

สารพนัธุกรรมของลายน้ิวมือแฝง 1 รอยและ 4 รอยบนแผ่นกระจก น ามาท าลายพิมพ์

พนัธุกรรม ภายใตเ้ง่ือนไขแบบปกติและแบบ LCN ไดผ้ลการวิจยั (ตารางท่ี 1) ออกมาว่า ไม่พบลายพิมพ์

พนัธุกรรมภายใตเ้ง่ือนไขปกติ (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 28 รอบ) แต่พบลายพิมพ์พนัธุกรรมภายใต้
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เง่ือนไขแบบ LCN โดยมี 2 half-loci ปรากฏข้ึนจากลายน้ิวมือแฝง 1 รอย และมี 8 loci กบั 2 half-loci 

ปรากฏข้ึนจากลายน้ิวมือแฝง 4 รอย โดยเม่ือเปรียบเทียบความสูงและพ้ืนท่ีใตก้ราฟบริเวณจุดยอด (peak 

height และ peak area) จากลายพิมพพ์นัธุกรรมภายใตเ้ง่ือนไขแบบ LCN จะเห็นไดว้่า แบบลายน้ิวมือแฝง 

1 รอยมีความสูงและพ้ืนท่ีใตก้ราฟบริเวณจุดยอดต ่ากว่าดีเอนเอควบคุมท่ีเป็นบวก (Positive control)

ประมาณ 5 เท่าส่วนแบบลายน้ิวมือแฝง 4 รอย มีความสูงและพ้ืนท่ีใตก้ราฟบริเวณจุดยอดต ่ากว่าดีเอนเอ

ควบคุมท่ีเป็นบวกประมาณ 3 เท่า นั้นคือ คุณภาพของลายพิมพ์พนัธุกรรมแปรผนัโดยตรงกับจ านวน

ลายน้ิวมือแฝงท่ีน ามาสกดัสารพนัธุกรรม แสดงให้เห็นว่าปริมาณวตัถุทางชีวภาพแปรผนัโดยตรงกบัพ้ืนท่ี

ท่ีถูกสัมผสัเช่นกนัเม่ือเปรียบเทียบลายพิมพ์พนัธุกรรมภายใตเ้ง่ือนไขปกติและแบบ LCN จะเห็นไดว้่า

ภายใต้เง่ือนไขปกตินั้นไม่สามารถท าลายพิมพ์พนัธุกรรมออกมาได ้แตกต่างกับแบบ LCN ท่ีสามารถ

ท าลายพิมพพ์นัธุกรรมออกมาไดแ้มมี้ลายน้ิวมือแฝงเพียง 1 รอย ดงันั้นในการท าลายพิมพ์พนัธุกรรมจาก

ลายน้ิวมือแฝงควรใชเ้ทคนิคแบบ LCN ซ่ึงให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัพบอลัลีล 11 ใน

ต าแหน่ง D5S818 จากลายน้ิวมือแฝง 4 รอย ภายใตเ้ง่ือนไขแบบ LCN ซ่ึงไม่ตรงกบัลายพิมพ์พนัธุกรรม

ของอาสาสมัครชาย แสดงให้เห็นถึงการปนเป้ือนของสารพนัธุกรรมท่ีเกิดข้ึนได้จากการท าภารกิจ

ตามปกติของอาสาสมคัรชายน าไปสู่การศึกษาการถ่ายโอนและการคงอยู่ของวตัถุทางชีวภาพในส่วน

ต่อไป 

ในการท าลายพิมพ์พนัธุกรรมจากแหล่งสารพนัธุกรรมท่ีมีคุณภาพต ่านั้น Kloosterman and 

Kersbergen [Kloosterman, A.(2003)] แนะน าว่าควรใช้เทคนิค LCN เพราะการท าปฏิกิริยาลูกโซ่             

โพลีเมอร์เรส 34 รอบ สามารถเพ่ิมจ านวนของ STR ไดไ้ม่เกิน 64 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปฏิกิริยาลูกโซ่

โพลีเมอร์เรส 28 รอบ อย่างไรก็ตามมีปัญหาเกิดข้ึนหลายอย่างในการอธิบายลายพิมพ์พนัธุกรรมท่ีได ้

เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 34 รอบ ย่อมเพ่ิมจ านวน, ความสูง, และพ้ืนท่ี ของจุดยอด

แปลกปลอม (spurious peak) ให้สูงข้ึนตามไปดว้ย จึงเป็นการยากในการแยกแยะจุดยอดแทจ้ริงออกจาก

จุดยอดแปลกปลอมดงักล่าว ในท านองเดียวกนัการแยกแยะจุดยอดแทจ้ริงออกจากจุดยอดท่ีเกิดจากการ

ปนเป้ือนจึงท าไดย้ากเช่นกนั Gill et al.[Gill, P.(2000)] จึงแนะน าให้ใช ้consensus profile ในการอธิบาย

ผลในลกัษณะน้ี โดยท าลายพิมพ์พนัธุกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสซ ้ า 3 รอบ 

แลว้ตรวจสอบอลัลีลท่ีปรากฏข้ึนมากกว่า 1 คร้ัง เรียกออกมาเป็น consensus profile วิธีการของ Gill เป็นท่ี

ยอมรับและน่าเช่ือถือในการท าลายพิมพพ์นัธุกรรมภายใตเ้ง่ือนไขแบบ LCN และถูกน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ี

เช่นกนั นอกจากน้ีจ านวนรอบของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสไม่ควรเกิน 34 รอบ เน่ืองจากเอนไซม ์   
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Taq polymerase ท่ีเป็นสารส าคญัในขั้นตอนปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสมกัเส่ือมสภาพเม่ือผ่านปฏิกิริยา

หลายรอบ ท าให้การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสเกินกว่า 34 รอบนั้นไม่เกิดประโยชน์ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะของแหล่งสารพนัธุกรรมกบัความสามารถในการ

ถ่ายโอนของแหล่งสารพนัธุกรรมจากแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง 5 แปรง โดยการน าแปรงปัดฝุ่ น

ลายน้ิวมือแฝงปัดผ่านหยดน ้ าลายสดหรือคราบน ้ าลายแห้งแลว้แต่กรณีก่อนน าไปปัดบนแผ่นกระจกท่ี

สะอาด แลว้จึงเก็บตวัอยา่งจากขนแปรงและแผน่กระจกดงักล่าวเพ่ือท าลายพิมพพ์นัธุกรรมภายใตเ้ง่ือนไข

แบบ LCN จึงสรุปผล consensus profiles ไดต้ามตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ไม่พบลายพิมพ์พนัธุกรรมท่ี

สมบูรณ์ (Full DNA profile) จากกรณีใดโดยเม่ือพิจารณาท่ีขนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง จากการน าแปรง

ไปปัดผา่นหยดน ้าลายสดไดล้ายพิมพพ์นัธุกรรมท่ีมีอลัลีลซ่ึงเขา้กนัไดก้บัอาสาสมคัรหญิงจ านวน 11 – 15 

loci เป็นจ านวน 3 แปรง 1 – 5 loci เป็นจ านวน 1 แปรง และไม่พบอลัลีลใดเป็นจ านวน 1 แปรง ส่วนการ

น าแปรงไปปัดผ่านคราบน ้ าลายแห้งได้ลายพิมพ์พนัธุกรรมท่ีมีอลัลีลซ่ึงเขา้กันได้กับอาสาสมคัรหญิง

ปรากฏในช่วง  6 – 10 loci เป็นจ านวน 1 แปรง และไม่พบอลัลีลใดเป็นจ านวนถึง 4 แปรงนัน่คือหยด

น ้าลายสดนั้นติดบนขนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดดี้กว่าคราบน ้ าลายแห้ง และแสดงให้เห็นว่าวตัถุทาง

ชีวภาพสามารถสะสมและคงอยูบ่นขนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงได ้

ในส่วนของการถ่ายโอนของแหล่งสารพนัธุกรรมพิจารณาไดจ้ากแผ่นกระจกท่ีถูกปัดดว้ย

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง (ตารางท่ี 2) โดยแผ่นกระจกท่ีถูกปัดดว้ยแปรงท่ีปัดผ่านหยดน ้ าลายสดไดล้าย

พิมพพ์นัธุกรรมท่ีมีอลัลีลซ่ึงเขา้กนัไดก้บัอาสาสมคัรหญิงปรากฏในช่วง 11 – 15 loci จากทุกแปรง ส่วน

แผน่กระจกท่ีถูกปัดดว้ยแปรงท่ีปัดผ่านคราบน ้ าลายแห้งนั้นกลบัไม่พบอลัลีลใดนัน่คือหยดน ้ าลายสดถูก

ถ่ายโอนไปยงัแผน่กระจกผา่นทางแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดดี้ ส่วนคราบน ้าลายแห้งอาจถูกถ่ายโอนไป

ยงัแผน่กระจกผา่นทางแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดเ้ช่นกนัแต่เป็นปริมาณท่ีนอ้ยมากจนไม่สามารถท าลาย

พิมพพ์นัธุกรรมได ้อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่าวตัถุทางชีวภาพสามารถถูกถ่ายโอน

ผา่นทางแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดด้งันั้นการน าแปรงท่ีผา่นการใชง้านแลว้ไปใชต่้อจึงมีโอกาสท่ีจะเกิด

การปนเป้ือนจากการสะสมวตัถุทางชีวภาพบนขนแปรง และถ่ายโอนจากขนแปรงลงสู่พ้ืนผิวขณะท าการ

ปัดได ้โดยจ านวนอีลลีลท่ีเกิดจากการปนเป้ือนน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนกบัลกัษณะของวตัถุทางชีวภาพและ

ระยะเวลาท่ีขนแปรงไปสมัผสั รวมถึงความถ่ีในการใชง้านดว้ย 

เม่ือพิจารณาถึงวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองการสะสมและการถ่ายโอนวตัถุทางชีวภาพผ่านทาง

แปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงการใชว้สัดุอุปกรณ์ใหม่จะช่วยลดการปรากฏของอลัลีลท่ีเกิดจากการปนเป้ือน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3320 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



ไดห้รือไม่ ผลการวิจยัในการท าลายพิมพพ์นัธุกรรมจากผงฝุ่ นใหม่และแปรงใหม่ปรากฏว่าผงฝุ่ นใหม่นัน่

ไม่มีอลัลีลใดปรากฏอยู่ แต่แปรงใหม่จ านวน 5 แปรงจากทั้งหมด 10 แปรงกลบัพบอลัลีล 1 – 2 อลัลีล

(ตารางท่ี 3) ช้ีให้เห็นว่ากระบวนการผลิตแปรงดงักล่าวไม่ไดอ้ยูภ่ายใตส้ภาวะปลอดการปนเป้ือนดว้ยสาร

พนัธุกรรมดงันั้นการใชว้สัดุอุปกรณ์ใหม่จึงไม่ใช่วิธีการท่ีดีในการลดการปรากฏของอลัลีลท่ีเกิดจากการ

ปนเป้ือนจากแหล่งอ่ืน 

ตารางที่ 1 ลายพิมพ์พนัธุกรรมของลายน้ิวมือแฝง 1 รอยและ 4 รอยบนแผ่นกระจก น ามาท าลายพิมพ์

พนัธุกรรม ภายใตเ้ง่ือนไขแบบปกติและแบบ LCN (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 28 และ 34 รอบ) 

เคร่ืองหมาย

โมเลกุล 

ลายพิมพพ์นัธุกรรม 

อาสาสมคัร 
ลายน้ิวมือแฝง 1 รอย ลายน้ิวมือแฝง 4 รอย ดีเอนเอควบคุม

ท่ีเป็นบวก 28 รอบ 34 รอบ 28 รอบ 34 รอบ 

D8S1179 
D21S11 
D7S820 
CSF1PO 
D3S1358 

TH01 
D13S317 
D16S539 
D2S1338 
D19S433 

vWA 
TPOX 

D18S51 
D5S818 

FGA 
Amel 

11,12 
29,32.2 
10,12 
11,12 
15,16 

9,9 
9,9 

11,12 
19,19 

13,13.2 
18,19 
11,11 
11,15 
7,10 
23,24 
X,Y 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
29,- 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
-,Y 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

11,12 
-,32.2 
10,- 
NR 

15,16 
9,9 
9,9 
NR 
NR 

13,13.2 
18,19 
NR 
NR 

10,11 
NR 
X,Y 

11,13 
29,30 
10,12 
12,12 
16,17 
8,10 
12,13 
11,12 
22,25 
14,16 
14,17 
8,11 
11,17 
11,11 
21,25 
X,X 

จ านวนต าแหน่ง 

ท่ีพบ (16) 
16 0 2 half loci 0 

8 loci + 2 

half loci 
16 

NR หมายถึง ไม่มีอลัลีลท่ีต าแหน่งนั้น 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลายพิมพพ์นัธุกรรมท่ีไดจ้ากแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงปัดผ่านหยดน ้ าลายสดก่อน

ปัดบนแผ่นกระจกจ านวน 5 แปรง และแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงปัดผ่านคราบน ้ าลายแห้งก่อนปัดบน

แผน่กระจก จ านวน 5 แปรง 

 

ตารางที่ 3 ลายพิมพพ์นัธุกรรมของแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงใหม่ (ภายใตเ้ง่ือนไขแบบปกติ) 

เคร่ืองหมาย
โมเลกุล 

หมายเลขแปรง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D8S1179 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

D21S11 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
D7S820 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

CSF1PO NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

D3S1358 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

TH01 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
D13S317 NR NR 9 NR NR NR NR NR NR NR 

D16S539 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

D2S1338 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

D19S433 NR NR NR 15.2 13.2 NR 16 NR NR NR 
vWA NR NR NR 15 NR NR NR NR NR NR 

TPOX NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

D18S51 NR NR NR NR 17 17 NR NR NR NR 

Amelogenin NR NR NR NR NR Y Y NR NR NR 
D5S818 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

ลายพิมพพ์นัธุกรรม
ท่ีไดจ้าก 

ชนิด
น ้าลาย 

จ านวนแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงแบ่งตามจ านวนต าแหน่งท่ีมีอลัลีลปรากฎ 

จ านวนต าแหน่งเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีตรวจพบ 

0 loci 1-5 loci 6-10 loci 11-15 loci 16 loci 
พ้ืนผวิกระจกหลงั
การปัดดว้ยแปรง 

สด 0 0 0 5 0 
แห้ง 5 0 0 0 0 

พ้ืนผวิขนแปรงปัด
ฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง 

สด 1 1 0 3 0 

แห้ง 4 0 1 0 0 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ในการท าลายพิมพ์พนัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายน้ิวมือควรใช้เทคนิคแบบ LCN 

(ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 34 รอบ) เน่ืองจากวตัถุพยานประเภทลายน้ิวมือเป็นแหล่งสารพนัธุกรรมท่ีมี

คุณภาพต ่าและยากท่ีจะท าลายพิมพ์พนัธุกรรมโดยใชเ้ทคนิคแบบปกติได ้(ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส   

28 รอบ) และควรอธิบายผลในรูปแบบ consensus profile (อลัลีลท่ีปรากฏข้ึนมากกว่า 1 คร้ังจากการท าซ ้ า 

3 คร้ัง) ซ่ึงเป็นวิธีการอนัเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ในการแยกแยะจุดยอดแท้จริงออกจากจุดยอด

แปลกปลอม (spurious peak) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 34 รอบ 

นอกจากน้ีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือท าลายพิมพพ์นัธุกรรมจากวตัถุพยานประเภทลายน้ิวมือก็คือ

การปนเป้ือนท่ีเกิดจากแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝง จากงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า วตัถุทางชีวภาพสามารถ

สะสมคงอยูแ่ละถ่ายโอนไปยงัวตัถุอ่ืนผา่นทางแปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัวตัถุทาง

ชีวภาพท่ีเป็นของเหลว ดงันั้นจึงควรระมดัระวงัในการใชง้านรวมถึงการน าแปรงท่ีผ่านการใชง้านแลว้ไป

ใชต่้อ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีวตัถุทางชีวภาพจากสถานท่ีเกิดเหตุก่อนหน้าจะไปปนเป้ือนกบัสถานท่ีเกิดเหตุ

อีกท่ีหน่ึงไดส่้วนการใชแ้ปรงปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงอนัใหม่เสมอนั้นย่อมมีค่าใชจ่้ายสูงและผลการวิจยัน้ี

ช้ีให้เห็นว่ามีโอกาสท่ีจะพบอลัลีลซ่ึงปนเป้ือนจากแปรงใหม่ได ้

จากปัญหาเร่ืองการปนเป้ือนน้ีจึงน าไปสู่การวิจยัเร่ืองการก าจดัการปนเป้ือนท่ีเกิดจากแปรง

ปัดฝุ่ นลายน้ิวมือแฝงในอนาคตต่อไป 
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Abstract 

 Increasing awareness of limiting metal contamination and protecting 

ecosystem has been attracted great interest. An effective adsorbent material, called 

“modified-functionalized mesoporous support” was developed to sequestrate metal 

ions from solution. In this work, sodium dodecyl sulfate (SDS) was used to modify 

surface properties of mesoporous silica MCM-41 to capture Ag
+
, Cu

2+
 and Zn

2+
 in 

solution. Characteristic of the synthesized adsorbent material determined by powder 

X-ray diffraction (XRD) and N2 adsorption/desorption isotherms revealed that the 

synthesized MCM-41 has two dimensional hexagonal structure with average surface 

area of 1,440 m
2
 g

-1
 and average pore volume of 0.89 cm

3
 g

-1
. Surface of MCM-41 

was successively modified by sodium dodecyl sulfate (SDS) as confirmed by FTIR 

and the reduction of MCM-41 surface area and pore volume.  Concentration of SDS 

groups on MCM-41 was found to be 1.12 mmolg
-1

, 1.71 mmolg
-1

,
 
0.49 mmolg

-1 
for 

Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, and AgNO3 adsorption respective as determined by X-ray 

fluorescence technique. Performance investigation of the synthesized adsorbent 

showed that high adsorption capacity can be obtained at neutral pH with the fast 

adsorption within two hours. Results show a success of SDS-MCM-41 to selective 

sorption of Cu
2+

, Ag
+
 at low level concentration of 20 ppm with sorbent loading L/S = 

200 mL/g. 

 

Keywords : MCM-41, Adsorption, Silver, Zinc, Copper 

 

Introduction 

 Heavy metal contamination is a major problem in industrial wastewater 

because heavy metals are toxic, non-biodegradable, and can cause much serious 

damage environment and human health. The concern about the impact of toxic metals 

on the environment and human health is of great interest as shown by the strengthened 

regulations on toxic metal treatment [1-3]. A class of adsorbent material named 

“modified-functionalized nanoporous support” has been developed to enhance the 

efficiency of sorbent materials for metal removal [4-5]. One such material is a highly 

selective adsorbent that combines the unique characteristic of surface active agents 

(surfactants) and the high surface area typical of porous materials. High selectivity for 

metal target of chosen functional groups, which are mostly surfactants, together with 

high adsorption capacity of porous support, makes this material become a promising 

material for applications of metal sequestration in different environments. The 

advantages of this adsorbent over others are their highly selectivity, fast adsorption, 

having an ability to sequestrate metals at low concentration, and easy to be 
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regenerated [6]. The aim of this research is to investigate the performance of synthesis 

mesoporous sililca MCM-41 with the modified surface by sodium dodecyl sulfate, 

(SDS-MCM-41), on the capture of Cu
2+

, Zn
2+ 

and Ag
+
. The effect of pH solution on 

the removal performance will be investigated in the pH range of 3 to 7 by determining 

the distribution coefficient (Kd) 

 

Objectives 

 To study the ability to adsorb Ag
+
, Cu

2+
 and Zn

2+ 
in aqueous solution by 

modifying mesoporous silica support with anionic surfactants. 

 

Research Methodology 

 Materials and reagents 

Sodiumhydroxide (NaOH, Carlo Erba), iso-propyl alcohol (IPA, Carlo 

Erba), dichloromethane (DCM, Carlo Erba), N,N-dimethyformamide (DMF, Carlo 

Erba), 1,1-carbonyldiimidazole (CDI, Acros), hexadecyltrimethylammonium broide 

99% (CTAB, Acros), sodium dodeccylsulfate (SDS, Sigma), tetraethylorthosilicate 

98% (TEOS, Carlo Erba), 3-aminopropyltriethoxysilane 99% (APTES, Sigma), 

ethanol 98% (C2H5OH, Carlo Erba), toluene, deionized water, silver nitrate (AgNO3
.
 

6H2O, Carlo Erba), copper(II) nitrate (Cu(NO3)2
 .

 3H2O, Carlo Erba), zinc nitrate 

hexahydrate (Zn(NO3)2 
.
 6H2O, Carlo Erba), silver nitrate (AgNO3 

.
 6H2O, Carlo 

Erba) were employed as materials and reagents in this study. 

Sample preparation 

1) Synthesis of MCM-41 mesoporous silica  

NaOH 0.96 g. was dissolved in deionized water of 475 ml. Then, 2.0 g of 

CTAB was added to a basic solution at room temperature and stirred until the solution 

became homogenous. After that 10 ml of TEOS was added. After 3 h the product was 

filtered off. Washed first with distilled water and then refluxed with ethanol three 

times and dried at 40 °C. 

2) Functionalized on mesoporous silica material (SDS-MCM-41) via post 

grafting method 

The synthesis of SDS-MCM-41, with grafting method, consists of two 

main steps. The first step is the connection of silane with the functional group SDS 

and the second step is loading of silane-SDS on MCM-41 mesoporous silica. Reflux 

process, 3 g of MCM-41 was added in 100 mL of toluene in 4-necked flask of 

reactive distillation, which was fitted the flask with bottom and top thermocouple, 

stopper and reflux condenser with 18 
o
C cooling water, and maintained under stirred 

at static dry nitrogen atmosphere. Few a minutes later, added 0.8 mL of water in the 

flask and the mixture was then stirred for 2 hr. at room temperature. While waiting 2 

hr for mixture solution became homogeneous slurry, first step, to connect SDS and 

APTES silane by dissolving 1.4 g of SDS in 25 mL of DMF, then 1.6 g of CDI was 

added into the solution. The mixture was stirred under static nitrogen condition in 

autoclave for 20 min. Then 2.3 ml of APTES was added and stirred under nitrogen for 

1 hr. After that, second step, connect SDS-APTES silane to MCM-41, the silane 

solution was added to the MCM-41 slurry in the flask and then took the mixture to 

reflux for 4 hr. at heated the solution up to 110 
o
C. After 4 hr, cool down product to 

room temperature then product slurry was filtered, washed with IPA and DCM, 

respectively. The final product was air-died for 2 days in a fume hood. 
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Characterization of the synthesized adsorbents 
The MCM-41 and SDS-MCM-41 were characterized by X-ray diffraction 

(XRD) to examine characteristic structure of MCM-41. Morphologies of MCM-41 

was examined by scanning electron microscope (SEM). BET method was used to 

characterize surface area of MCM-41 before and after surface modification. The 

connection of SDS to the surface of MCM-41 was checked by Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray fluorescent (XRF). 

Examination of adsorption performances 

Adsorption performances were determined the ability to remove metal ions 

from solution, which was measured initial and final metal concentration of the 

solution using ICP technique. Different amount of adsorbent and initial metal ions 

was varied to investigate sorption efficiency. The effect of pH solution on adsorption 

performances was studied.  

 

Results and discussion 

Morphology of MCM-41 before and after functionalized the surface were 

analyzed using x-ray diffraction (XRD) as shown in Figure 1 The graph shows three 

peaks: the main peak observed at 2θ = 2.70 (100) and two minor peaks observed at 2θ 

= 4.65, 5.32 respectively. These peaks confirm that the structure of our synthesized 

MCM-41 is hexagonal with high ordering pore structure, representing MCM-41. For 

the modified SDS-MCM-41, three main peaks observed with pure MCM-41 are still 

observed with the modified one, at 2θ = 2.64, 4.63, and 5.34, respectively. However, 

the intensity of the main peak observed with the modified MCM-41 is lower than the 

unmodified, demonstrating that the structure of MCM-41 after modification is little 

deviated from the origin. This might be due to hexagonal structure of MCM-41 is 

destroyed. 

 

 
Figure 1 X-ray diffraction pattern of MCM-41, SDS-MCM-41 
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 Physical characteristics of the synthesized MCM-41, SDS-MCM-41 has 

been examined by a scanning electron microscope (SEM) technique and are shown in 

Figure 2 and 3 respectively. The results of SEM confirmed that mesoporous silica 

MCM-41 has hexagonal cylindrical shape. Note that the SEM photographs of the 

functionalized MCM-41cannot show any significant change of structure according to 

the XRD results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 SEM image of MCM-41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 SEM image of SDS-MCM-41 

 

In Table 1 is shown the average pore diameter of MCM-41 and SDS-MCM-

41. The results show that immobilized function group of the SDS on MCM-41 led to a 

decrease in the specific surface area from 1140 m
2
/g to 32.4 m

2
/g for SDS. The 

reduction of surface area and average pore volume can be concluded that there is a 

function group onto the surface of MCM-41. However, the average pore diameter for 

which the function group was found to be larger than MCM-41, of which the size 

increased from 2.47 nm to 3.92 nm for SDS, respective. As a result of the MCM-41 is 

sensitive to heat in the functionalized group process on the average pore diameter of 

MCM-41. 

SEI 15.00 kV                   2μm        5000x   SEI 15.00 kV                   1μm      10000x   

SEI 15.00 kV                   2μm         5000x   
SEI 15.00 kV                   1μm      10000x   
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Table 7.1 Structural properties of synthesized adsorbent  

Sample 
Surface area 

(m
2
/g) 

Average pore vol. 

(cm
3
/g) 

Average pore 

diameter 

(nm) 

MCM-41 1440 0.89 2.47 

SDS-MCM-41 32.4 0.079 3.92 

 

In Figure 4 is shown the FTIR spectra of SDS-MCM-41. The standard 

peak of SDS was assigned to 2853-2953 cm
-1

 for alkyl C-H stretching, 1468  cm
-1

 for 

alkyl C-H deforming,1200 and 1061 for -OSO3- stretching, and 720  cm
-1

 for 

deforming, respectively. As seen in Figure 7.9, the spectrum of SDS-MCM-41 

adsorbent shows explicit peak of alkyl C-H deforming at wavelength about 1462 cm
-1

, 

alkyl C-H stretching at 2938 cm
-1

, and -OSO3- stretching and deforming at 1210 and 

700 cm
-1

, respectively, confirming that SDS was attached to MCM-41. 

 

 
 

Figure 4 FTIR spectra of SDS-MCM-41 

 

 To confirm the amount of SDS immobilized on MCM-41 mesoporous 

surface, X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was also examined to confirm the 

components Sulfur (S) contained in the sorbent, shown in Table 7.2. 

 

Table 7.2 Result of X-Ray fluorescence 

   Sample %wt. S 

Fresh SDS-MCM-41 for adsorption Cu(NO3)2  3.58 

Fresh SDS-MCM-41 for adsorption Zn(NO3)2  5.48 

Fresh SDS-MCM-41 for adsorption AgNO3  1.57 
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  Performance study of the synthesized adsorbent 
 The ability to adsorb metal ion can be defined in term of the distribution 

coefficient (kd), which is the ratio of metal concentration in solution with the 

adsorbent phase. High kd value means that the performance of sorbent was good. As 

shown in Figure 5, high kd value is obtained at pH 7 for every metal, indicating that 

approximate pH 7 show less H
+
, hence metal ion can electrostatic bind to functional 

group more easily.   

 

 
 Figure 5 adsorption performance of AgNO3, Cu(NO3)2 and Zn(NO3)2 

identical experimental condition, adsorbent as a SDS-MCM-41, and represent in term 

of distribution coefficient (  ) experimental condition at pH solution varies from 3 to 

7, metals concentration = 20 ppm, adsorbent to solution ratio = 200 ml/g, equilibrium 

contact time at 180 min, and room temperature 

 

 Elucidate adsorption behavior by using zeta potential  

 Zeta potential values can be used to elucidate the adsorption system. In 

Figure 6 is shown zeta potential of the adsorbent at different pH values. It was 

observed that zeta potential changes from 17 to -30 when pH was increased from 3 to 

7 with the zero value at pH ca. 3.75, indicating that SDS functional groups has 

negative sites at pH higher than 3.75.   This result indicates that the sorbent has ability 

to adsorb at pH higher than 3.75.  

Adsorption results for different metal ions shown by zeta potential are 

demonstrated in Fig. 7. The results reveal that adsorption ability increases with 

increasing pH. The adsorption capacity for different metal ions was found in the order 

of Ag
+ 

> Cu
2+

 > Zn
2+

. This might be because Ag
+
 has the highest electronegativity 

value of 1.93, followed by Cu
2+

 (1.90), and Zn
2+

 (1.65), respectively. 
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Figure 6 Effect of pH on Zeta potential of pure adsorbent 

 

 

 
 Figure 7 Effect of pH on Zeta potential of Cu(NO3)2, Zn(NO3)2 and 

AgNO3  identical experimental condition, adsorbent as a SDS-MCM-41, and represent 

in term of distribution coefficient (  ) experimental condition at pH solution varies 

from 3 to 7, metals concentration = 20 ppm, adsorbent to solution ratio = 200 ml/g, 

equilibrium contact time at 180 min, and room temperature 

 

 Conclusion  
 MCM-41 mesoporous silica has been chemically modified with 

sodiumdodecylsulfate (SDS), the synthesized material (SDS-MCM-41) has been 

characterized, by powder X-ray diffraction, N2 adsorption, FT-IR, elemental analysis, 

and studied the effect of pH on adsorption performance. From experimental with 

different pH found that when we increase pH of solution percent removal of heavy 

metal increases of all metal.  
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ประสิทธิภาพของระบบป้องกนัฝุ่นละอองจากกระบวนการผลติของโรงโม่หินจากค่าการตรวจวัดความทึบ
แสง : กรณีศึกษา ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบุรี 
 

EFFICIENCY OF THE DUST PREVENTION SYSTEM FROM THE MANUFACTURING PROCESS OF STONE 

MILLING BY MEASUREMENT OF SMOKE OPACITY : CASE STUDY TAMBOL NA PHRA LAN, AMPHOE 

CHALOEM PHRA KIAT, SARABURI PROVINCE, THAILAND. 
 

ผู้วจิยั นางสาวเจนจิรา  มีแสง  
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปกร 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาถึงแหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองจากกระบวนการโม่หิน การบด 

การย่อย และการคดัขนาดหินและเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจาก

กระบวนการผลิตของโรงโม่หิน การบด หรือการย่อยหินจากการตรวจวดัค่าความทึบแสง (Smoke 

Opacity) กบัระบบป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการด าเนินการของโรงโม่หิน จากการประกอบกิจการ

โรงโม่หินในแถบต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี จ านวน 24 โรงโม่ จากจ านวน

โรงโม่หินทั้งหมด 38 โรงโม่ ทั้งน้ีอีก 14 โรงโม่ ไม่สามารถเขา้ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองได ้

เน่ืองดว้ยมีโรงโม่จ านวน 9 โรงโม่ หยดุการโม่หินและมีโรงโม่หินจ านวน 5 โรงโม่ ท่ีปิดกิจการ     

 ผลการศึกษาพบวา่ แหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองจากกระบวนการโม่หิน การบด การยอ่ยและการคดั

ขนาดหินท่ีส าคญัจ านวน 6 แหล่ง คือ ใตป้ากโม่ บนเคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2 ใตเ้คร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2 บน

เคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 3 ใต้เคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 3 และจุดถ่ายโอนระหว่างสายพาน และการศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่หิน การบด หรือการ

ยอ่ยหินจากการตรวจวดัค่าความทึบแสง (Smoke Opacity) กบัระบบป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการ

ด าเนินการของโรงโม่หิน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์มีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน แบ่งเป็น 2 ช่วง ฤดูกาล 

ดงัน้ี ในฤดูแลง้ โรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ าร่วมกบัระบบถุงกรอง และระบบไซโคลน ในการป้องกนั

ฝุ่ นละออง มีอตัราเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ระหว่าง 3.08-0.48 และโรงโมหินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ า

เพียงอย่างเดียวในการป้องกนัฝุ่ น มีอตัราเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ระหว่าง 23.25-0.62 และในฤดู

ฝน โรงโม่หินท่ีใชร้ะบบการสเปรยน์ ้ าร่วมกบั ระบบถุงกรอง และระบบไซโคลน ในการป้องกนัฝุ่ น

ละออง มีอตัราเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ระหว่าง 1.75-0.16 และโรงโมหินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ า

เพียงอยา่งเดียวในการป้องกนัฝุ่ น มีอตัราเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ระหวา่ง 8.78-0.89 
 

ค าส าคัญ : การตรวจวดัความทึบแสง/โรงโมหิน   
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Abstract 
 The purpose of this study was to study the original source of dust from a crushing, 

grinding, digesting and size-selecting process and to study the correlation between the intensity of dust 

from a crushing plant, grinding or digesting with a measurement of smoke opacity, and a preventive 

system of environmental impacts on the operation of a crushing plant. The study survey took place in 

Tambol Na Phra Lan, Amphoe Chaloem Phra Kiat, Saraburi  Province with a study sample of twenty 

four crushing plants out of the total number of thirty eight plants in the area. However, the intensity of 

dust of the other fourteen plants was unable to be measured because nine of them stopped operating the 

crushing and another five ones were out of business.  

 The study results found that there were six important sources of dust from the crushing, 

grinding, digesting and size-selecting, namely under the crusher, above the crusher on the second stage, 

under the crusher on the second stage, above the crusher on the third stage, under the crusher on the 

third stage, and at a transfer point between assembly lines. The study of correlation between the 

intensity of dust from a production process of a crushing plant, grinding or digesting with the 

measurement of smoke opacity, and a preventive system of  environmental impacts on the operation of 

a crushing plant found that the correlation was consistent with the hypotheses divided into two seasons: 

in a drought season, a crushing plant with the use of water spray system together with filtering and 

cyclone systems in preventing dust had the intensity mean of dust between 3.08-0.48, and a crushing 

plant with the use of only water spray system had the intensity mean between 23.25-0.62, and  in a 

rainy season, a crushing plant with the use of water spray system together with filtering and cyclone 

systems in preventing dust had the intensity mean of dust between 1.75-0.16, and a crushing plant with 

the use of only water spray system in preventing dust had the intensity mean between 8.78-0.89  
 

Key Words : MEASUREMENT OF SMOKE OPACITY / CRUSHING PLANTS 

 
บทน า 

แร่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบเร่ิมตน้ของอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท 

รวมถึง การท าเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  มีการใชป้ระโยชน์หินปูน

เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในหลายดา้น โดยเฉพาะใชเ้ป็นหินรองพ้ืนในการท าถนนและใช้ในงานผสม

คอนกรีต หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างจึงนับเป็นวตัถุดิบหลกัส าคัญในการก่อสร้างต่างๆ เช่น 

โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ถือไดว้า่เป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่ถึงอยา่งไรกต็ามการท าเหมืองแร่ ตลอดจนการโม่ บด ย่อยหินและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

เ ป็นการพัฒนาแหล่งแ ร่ เ พ่ือน าแ ร่ ข้ึนมาใช้ประโยชน์  ซ่ึ งสามารถ ก่อให้ เ กิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้นดว้ยกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

สถานประกอบกิจการโรงโม่บดหรือย่อยหิน นับเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 แมว้่ากิจการดงักล่าวจะมีส่วนส าคญัใน

การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้า เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมพื้นฐานในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน และสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ฝุ่ นละอองก็
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นบัวา่เป็นมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัท่ีเกิดจากการโม่บดหรือยอ่ยหินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากไม่มีการ

ควบคุมท่ีดีเพียงพอ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงแหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองจากกระบวนการโม่หิน การบด ยอ่ย และการคดัขนาด

หิน 

 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตของ

โรงโม่ บด หรือย่อยหิน จากการตรวจวดัค่าความทึบแสง (Smoke Opacity ) กบัระบบการป้องกนั

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการด าเนินการของโรงโม่หิน 
 

วธิีการวจิยั 
1 ท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยการลงพื้นท่ีพร้อม

กบัเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มก ากับและเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1 ส านักบริหารส่ิงแวดล้อม กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมทั้งไดท้  าหนงัสือขอขอ้มูลแบบบนัทึกการตรวจสอบ

ระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโรงโม่ บด หรือย่อยหิน จากกลุ่มก ากับและเฝ้าระวงั

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 1 ส านกับริหารส่ิงแวดลอ้ม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และได้

ท าหนงัสือขอขอ้มูลแบบบนัทึกการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตของ

โรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน ดว้ยวิธีการตรวจวดัความทึบแสง (Smoke Opacity) และแบบรายงานการ

ตรวจสอบโรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน จากกลุ่มก ากบัดูแลการประกอบการ ส านกัการประกอบการและ

จดัเก็บรายได้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่วิธีการตรวจวดัความทึบแสง (Smoke 

Opacity) แสดงดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน 

ดว้ยวิธีการตรวจวดัความทึบแสง (Smoke Opacity) 
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2. ท าการเปรียบเทียบขอ้มูลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิต

ของโรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน ดว้ยวิธีการตรวจวดัความทึบแสงท่ีจุดก าเนิดฝุ่ นละอองของโรงโม่หิน

ในเขตต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 38 โรงโม่ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝน โดยการใช้สถิติ T-Test และการส ารวจ

แหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกระบวนการโม่หิน แสดงดงัรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน  

 
ผลและอภิปรายผลการวจิยั 

 1. อภิปรายผลการศึกษาแหล่งก าเนิดของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกระบวนการโม่หิน บด และ

ยอ่ยหิน  

 ผลการศึกษา พบวา่ โรงโม่หิน จ านวน 24 โรงโม่ มีแหล่งก าเนิดฝุ่ นท่ีเกิดจากกระบวนการ

โม่หินจ านวน 12 แหล่ง ด้วยกัน ดังน้ี บนยุง้รับหินใหญ่ ใต้ปากโม่ บนเคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 1            

ใตเ้คร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 1 ตะแกรงร่อนคดัขนาด บนเคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2 ใตเ้คร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2    

บนเคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2 ใตเ้คร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 3 จุดถ่ายโอนระหว่างสายพาน สายพานล าเลียง    

และปลายสายพานล าเลียง 

 แต่ทั้งน้ีจุดก าเนิดฝุ่ นท่ีส าคญัท่ีสามารถมองเห็นการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองอย่างชดัเจน

และสามารถเขา้ตรวจวดัค่าความทึบแสงได ้มีจ  านวน 6 แหล่ง คือ ใตป้ากโม่, บนเคร่ืองบดยอ่ยขั้นท่ี 

2, ใต้เคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 2, บนเคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 3, ใต้เคร่ืองบดย่อยขั้นท่ี 3 และจุดถ่ายโอน

ระหวา่งสายพาน ซ่ึงมีอตัราค่าเฉล่ียค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง จากการตรวจวดัค่าความทึบแสง 

(Smoke Opacity) ในช่วงฤดูแลง้ – ฤดูฝน ดงัน้ี 6.61-3.48, 4.48-3.15, 5.76-2.96, 4.07-2.88, 4.52-
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2.66, 2.97-1.80 ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ท่ีใตป้ากโม่มีอตัราค่าเฉล่ียค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง จาก

การตรวจวดัค่าความทึบแสง (Smoke Opacity) ในช่วงฤดูแลง้ – ฤดูฝน สูงสุด 

 2. อภิปรายผลการศึกษาค่าความสัมพนัธ์ถึงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากกระบวนการ

ผลิตของโรงโม่หิน บด หรือย่อยหิน ดว้ยการตรวจวดัความทึบแสง  (Smoke Opacity) กบัระบบ

ป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการด าเนินการของโรงโม่หิน 

 จากผลการศึกษาระบบป้องกนัฝุ่ นละอองท่ีทางผูป้ระกอบการโรงโม่หินใชจ้ะประกอบไป

ด้วย 4 แบบ คือ การสร้างอาคารปิดคลุม การสเปรย์น ้ า การใช้ระบบถุงกรองและการใช้ระบบ

ไซโคลนซ่ึงการสร้างอาคารปิดคลุมกบัการสเปรยน์ ้ านั้น เป็นวิธีการท่ีทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ ในฐานนะหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลไดมี้การแนะน าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตาม

ประกาศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่ือง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบ

ป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2548 เพราะนบัเป็นวิธีการท่ีสามารถ

ป้องกนัและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองท่ีออกจากกระบวนการโม่หินและเป็นวิธีการท่ีง่ายต่อ

การติดตั้ง ราคาถูกและดูแลบ ารุงรักษาระบบไดง่้าย แต่ทั้งน้ีการใช้ทั้ง 2 วิธีการน้ี ก็ไม่สามารถลด

การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไดดี้เท่าท่ีควร จึงไดมี้การน าเทคโนโลยกีารก าจดัฝุ่ นละอองแบบอ่ืนมา

ใช้ในโรงโม่หิน เช่น การใช้ระบบถุงกรอง การใช้ระบบไซโคลนและระบบสัมผสัแบบเปียก แต่

ด้วยวิธีการดังกล่าววสัดุอุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสูง ต้องมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง และ

เทคโนโลยดีงักล่าวตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งสูงในการท างานของระบบ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ

น าค่าไฟฟ้ามาคิดกับการช าระค่าภาคหลวงแร่ จึงท าให้ผู ้ประกอบการโรงโม่หินไม่นิยมน า

เทคโนโลยดีงักล่าวมาใช ้จากการศึกษาผูป้ระกอบการโรงโม่หินทั้งหมด 24 โรงโม่ มีเพียง 4 โรงโม่ 

ท่ีไดน้ าเทคโนโลยีดงักล่าวมาใช้ในการก าจดัฝุ่ นละออง ซ่ึงผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ น

ละอองโดยวิธีการตรวจวดัความทึบแสง (Smoke Opacity) ไดแ้บ่งการตรวจวดัออกเป็น 2 ช่วง

ฤดูกาล ดงัน้ี 

 - สรุปผลการศึกษาช่วงฤดูแลง้ 

 ผลการศึกษา พบวา่ ในช่วงฤดูแลง้โรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้าร่วมกบัระบบถุงกรองและ

ระบบไซโคลนมีอตัราค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดยเฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่ง             3.08 – 0.48 

และพบว่าโรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ าเพียงอย่างเดียวมีอตัราค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดย

เฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง  23.25  – 0.62 ซ่ึง เป็นค่า ท่ี เ กินมาตรฐาน ตามประกาศ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3337 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่ น

ละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ท่ีไม่มีระบบดูดฝุ่ นละอองตอ้งมีค่ามาตรฐานความทึบแสงท่ี

กระบวนการผลิตของโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ไม่เกินร้อยละ 20 เม่ือตรวจวดัท่ีจุดตรวจวดั ณ 

ระยะห่าง 1 เมตร โดยรอบจากขอบจุดก าเนิดฝุ่ นโดยการตรวจวดัแบบวดัความทึบแสง (Smoke 

Opacity) ดงันั้นจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่โรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ าร่วมกบัระบบถุงกรองและ

ระบบไซโคลนปริมาณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจะน้อยกว่าโรงโม่หินท่ีใช้ระบบสเปรยน์ ้ า

เพียงอยา่งเดียวอยูป่ระมาณ 21 เท่า ซ่ึงถือเป็นการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 - สรุปผลการศึกษาช่วงฤดูฝน 

 ผลการศึกษา พบวา่ ในช่วงฤดูฝนโรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ าร่วมกบัระบบถุงกรองและ

ระบบไซโคลนมีอตัราค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดยเฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่ง             1.75 – 0.16 

และพบว่าโรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ าเพียงอย่างเดียวมีอตัราค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดย

เฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่ง 8.78 – 0.89 ดงันั้นจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่โรงโม่หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้ า

ร่วมกบัระบบถุงกรองและระบบไซโคลนปริมาณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจะนอ้ยกว่าโรงโม่

หินท่ีใชร้ะบบสเปรยน์ ้าเพียงอยา่งเดียวอยูป่ระมาณ 8 เท่า 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. โรงโม่หินจะตอ้งจดัท าเป็นระบบปิด คือ การสร้างอาคารเป็นคลุม 3 ดา้น และสร้าง

หลงัคาส าหรับเคร่ืองบดชุดแรก ยุง้หินใหญ่ และตะแกรงร่อนคดัขนาด และจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองฉีด

สเปรยน์ ้าปากยุง้รับหินใหญ่ 

 2. โรงโม่หินควรจะตอ้งท าความสะอาดบริเวณโดยรอบและพื้นท่ีใตอ้าคารโรงโม่หินเพื่อ

ป้องกนัการฟุ้งกระจายของของฝุ่ นละอองท่ีตกลงพื้น 

 3. โรงโม่หินควรปลูกไมย้ืนตน้โตเร็ว เช่น ยคูาลิปตสั หรือกระถ่ินเทพา ลอ้มรอบพื้นท่ีโรง

โม่หินอยา่งน้อยจ านวน 2 แถว ในลกัษณะแบบสลบัฟันปลา โดยมระยะห่างระหว่างตน้และแถว

ประมาณ 2 × 2 เมตร เพื่อปิดกั้นทิศทางลมและเป็นตวักรองฝุ่ นละอองจากโรงโม่หินออกสู่ภายนอก 

นอกจากน้ียงัยงัช่วยลดผลกระทบทางดา้นทศันียภาพไดอี้กดว้ย 

 4. หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการลดปัญหาด้านฝุ่ นละอองจาก
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3338 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



กระบวนการโม่หิน และให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอนัตรายของฝุ่ นละอองแก่ผูป้ระกอบกิจการ

และชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพและผลกระทบต่อสุขภาพ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้น
การควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละออง รวมถึงการน าไปใชใ้นการก าหนดมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาวิธีการตรวจเพศจากรอยฝ่าเท้าโดยทาํการศึกษารูปแบบ 

(Pattern Types) และ ความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูน (Ridge Count) บนฝ่าเทา้ของคนไทยเพศชายและ

เพศหญิง จากกลุ่มตวัอย่างซึงมีอายุอยู่ระหวา่ง 18-26 ปี จาํนวน 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย100 คน และเพศหญิง 100 คน 

โดยการเปรียบเทียบรูปแบบ บนฝ่าเทา้จาํนวน 7 รูปแบบ บนพืนทีวิจยัจาํนวน 8 โซน และเปรียบเทียบความ

หนาแน่นของจาํนวนเส้นนูน บนพืนทีวิจยัขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร บริเวณเนินล่าง (Calcar Plantar Zone ) 

ทาํการศึกษาโดยการพิมพฝ่์าเทา้ขวาและซ้ายของกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธีิพิมพแ์บบราบ (Plain Press) ดว้ยหมึกสําหรับ

การพิมพล์ายนิวมือ (Fingerprint Ink) วิเคราะห์ผลการวิจยัโดยการแจกแจงความถี เปรียบเทียบความแตกต่าง

โดยคาํนวณเป็นค่าร้อยละ และ t-test   

 ผลการวจิยัพบวา่ ฝ่าเทา้บริเวณเนินบนใน (Ball Pattern Zone)คือ บริเวณใตนิ้วหวัแม่เทา้เทา้ขวา 

และ เทา้ซ้าย ของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง พบรูปแบบมดัหวายมากทีสุด ร้อยละ 70-78 รองลงมาเป็น

รูปแบบกน้หอย ร้อยละ 10-15 รูปแบบอืนพบรวมกนัร้อยละ1-6 ฝ่าเทา้บริเวณเนินกลางนอก (Fibular Pattern 

Zone) คือบริเวณตอนกลางฝ่าเทา้ดา้นเดียวกบันิวกอ้ยพบวา่ เพศชาย มีจาํนวนรูปแบบมดัหวายสูงเป็น 2 เท่า ของ

เพศหญิงในเทา้ขวา และซ้าย ฝ่าเทา้บริเวณเนินกลางใน (Tibial Pattern Zone) คือบริเวณดา้นในของฝ่าเทา้  

บริเวณเนินกลาง (Medial Pattern Zone /Tread Area) คือ บริเวณกลางฝ่าเทา้ และ บริเวณ เนินล่าง (Calcar 

Plantar Zone) คือ บริเวณส้นเทา้ไม่พบรูปแบบใดๆ และเมือเปรียบเทียบความหนาแน่นของลายเส้นนูน บนพืนที

วจิยับริเวณเนินล่าง(Calcar Plantar Zone )  ของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลีย

จาํนวนเส้นนูนมากกวา่เพศชาย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ค่าเฉลียเทา้ขวา  เพศชาย : เพศหญิง = 8.56 : 

10.17 ค่าเฉลียเทา้ซ้าย เพศชาย : เพศหญิง = 8.53 : 10.19   

 

คาํสาํคญั   :  ลายพิมพฝ่์าเทา้ / รูปแบบลายฝ่าเทา้ / ความหนาแน่นของเส้นนูนบนฝ่าเทา้ 
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Abstract 
 This research aims to comparatively study the pattern types and ridge count of 
footprints on 200 Thais (100 males and 100 females) at the age between 18 and 26 years. 7 
pattern types of footprint were selected to use in comparing on 8 zones, while ridge counts 
were examined on the area of 25 square millimeters of the Calcar Planta zone of the 
subjects. Their right and left feet were imprinted with fingerprint ink by means of Plain 
Press technique. Data were analyzed to display its frequency and compared in percentage 
and T-test  

The results, showed that Ball Pattern Zone (the lower area of the big toe) of both 
sex and feet showed 70-78% of loop type, 10-15% of whorl type and 1-6 % of other pattern. 
Fibular Pattern Zone (the middle area of the foot adjacent to the base of the little toe) 
indicated that males had loops twice as much as found in females in both feet.Tibial Pattern 
Zone (the inner area of the foot), Medial Pattern (the middle area of the foot) and Calcar 
Plantar Zone (the area of the heel) revealed no pattern.Comparing the count of ridges 
discovered from males and females showed female have more ridges than male significant 
difference (p=0.05). Mean of the right feet of males and females were 8.56 and 10.17 
respectively, while mean of the left feet of males and females were 8.53 and 10.19 
respectively. 
 

Key Words : Footprint/Footprints Pattern/Ridge count of Footprints  
 

บทนํา 

 วตัถุพยานดา้นลายนิวมือ (Fingerprints) หมายความรวมถึงลายฝ่ามือ และลายฝ่าเทา้ การศึกษา

ลายนิวมือเพือยืนยนัเอกลกัษณ์บุคคลในทางวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษามานานกว่า 100 ปี โดยคุณสมบติัของ

ลายนิวมือ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลในแต่ละคนจะไม่ซํากนั (Uniqueness) และไม่มีการเปลียนแปลง

ตงัแต่เกิดกระทงัเสียชีวติ (Permanence) ปัจจุบนัแมจ้ะมีฐานขอ้มูลลายนิวมือเป็นจาํนวนมากซึงเก็บอยู่ในระบบ

คอมพิวเตอร์ในประเทศต่างๆทวัโลกเช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญีปุ่นหรือแมแ้ต่ประเทศไทย ก็ยงัไม่ปรากฏว่ามี

ลายนิวมือ 2 รอยทีซํากนั แมก้ระทงัฝาแฝดแท ้(Identical Twin) ซึงเกิดจากไข่ใบเดียวกนัถึงจะมีลกัษณะทาง

พนัธุกรรม DNA ทีเหมือนกันแต่ ลายนิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าก็ไม่ซํากัน หลกัการสําคญัในการตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบเพือยืนยนัตวับุคคลคือการตรวจเปรียบเทียบจุดลกัษณะสําคญัพิเศษ (Minutiae) ชนิดเดียวกนับน

ลายนิวมือบริเวณเดียวกนัเพือลงความเห็นวา่ตรงกนัและเป็นบุคคลคนเดียวกนั  

 ในสถานทีเกิดเหตุนอกจากการตรวจพบวตัถุพยานประเภทรอยลายนิวมือและฝ่ามือแฝงแลว้  รอยลายฝ่าเทา้แฝง 

เป็นวตัถุพยานประเภทหนึงซึงสามารถตรวจพบได ้และมีหลกัการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพือยืนยนัตวับุคคล 

เช่นเดียวกับรอยลายนิวมือและฝ่ามือ สามารถเชือมโยงผูที้อยู่ในเหตุการณ์และนาํไปสู่การจบักุมตวัผูก้ระทาํ

ความผิดไดเ้ช่นกนั การตรวจพบรอยลายฝ่าเทา้แฝงในสถานทีเกิดเหตุอาจพบไดจ้ากหลายสาเหตุ จากการทีประเทศ

ไทยซึงเป็นประเทศในเขตร้อนชืน    และประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ การถอดรองเทา้และเดินดว้ยเทา้
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เปล่าในบา้นเรือน วดั สถานทีศกัดิสิทธิ หรือสถานทีทีเป็นทีเคารพ เป็นเรืองปกติ รวมทงัอาชญากรยงัไม่มีความรู้ใน

เรืองรอยลายฝ่าเทา้แฝงสามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพือยืนยนัตวับุคคลได ้หรือมีความเชือว่าการเดินดว้ยเทา้

เปล่าทาํใหไ้ม่มีเสียงดงัจึงสามารถก่อเหตุไดโ้ดยไม่มีใครทราบหรือไม่ทนัระวงัตวั การปรากฏของรอยลายฝ่าเทา้

แฝงจึงมกัพบอยู่เสมอในสถานทีเกิดเหตุปัจจุบนั นอกจากนีกรณีการไม่มีลายนิวมือใหต้รวจพิสูจน์เช่นการผิดปกติ

ของผิวหนังบริเวณนิวมือจากการแพ้สารเคมี การเป็นโรคทางพนัธุกรรมบางอย่างทีทาํให้ไม่มีลายเส้นของ

ลายนิวมือ (Dysplasia) การถูกตดันิวจากอุบติัเหตุ การใส่ถุงมือ หรือการเจตนาทาํลายลายนิวมือเพือผลในการ

พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล การตรวจพิสูจน์รอยลายฝ่าเทา้สามารถนาํมาใช้ยืนยนัตวับุคคลไดเ้ช่นเดียวกบัลายนิวมือ   

ฝ่ามือ รอยลายฝ่าเทา้แฝงในสถานทีเกิดเหตุนอกจากจะบอกถึงตวับุคคลและจาํนวนของบุคคลทีอยู่ในสถานทีเกิดเหตุ

แลว้ยงัสามารถระบุถึงทิศทางในการเขา้ถึงสถานทีเกิดเหตุได ้

 โดยปกติแลว้การตรวจพบรอยลายฝ่าเทา้ในสถานทีเกิดเหตุมกัพบเพียงส่วนใดส่วนหนึงของฝ่าเทา้

เนืองจากลกัษณะทางกายภาพของฝ่าเทา้เมือประทบัลงบนพืนรอยประทบัทีเกิดขึนจะเป็นบริเวณทีมีการถ่ายเท

นาํหนกัลงบนพืนผิว ร่องรอยทีปรากฏขึนอยู่กบัพฤติกรรมการเดินของแต่ละบุคคลและยงัขึนอยู่กบัชนิดของพืนผิว

นนัๆอีกดว้ย จากสมมุติฐานลายเส้นนูน (Ridge) บนลายนิวมือในเพศหญิงมีขนาดเล็กและบางกว่าลายเส้นนูนใน

เพศชาย และจากการวจิยัเรืองการแยกเพศจากลายเส้นนูนบนลายนิวมือในประชากรหลายเชือชาติ เช่น จีน, มาเลเซีย, 

อินเดีย,สหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย มีการรายงานผลการวิจยัในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัว่าลายเส้นนูนบน

ลายนิวมือของเพศหญิงมีขนาดบางและเลก็จึงทาํใหมี้ความหนาแน่นของลายเส้นนูนบนลายนิวมือมากกว่าเพศชาย 

ดงันนัผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการแยกเพศจากลายเส้นนูนในฝ่าเทา้โดยเทียบเคียงกบัวิธีการศึกษาการแยก

เพศจากลายเส้นนูนในลายนิวมือซึงไดเ้คยมีผูว้จิยัก่อนหนา้นี ผลทีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปใช้ในการแยกเพศ

จากลายฝ่าเทา้ทีปรากฏในสถานทีเกิดเหตุเพือลดการทาํงานของเจา้หนา้ทีในการสืบสวนและการตรวจพิสูจน์ดา้น

ลายนิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ใหส้ามารถคน้หาผูก้ระทาํความผิดและผูเ้กียวขอ้งในสถานทีเกิดเหตุไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สามารถจบักุมและดาํเนินคดีตามกฎหมาย เพือใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานดา้นการตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ รวมทงัในการศึกษา

ดา้นลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือเปรียบเทียบรูปแบบของลายเส้นนูนบนฝ่าเทา้ของคนไทยเพศชายและเพศหญิง 

 2. เพือเปรียบเทียบความหนาแน่นของลายเส้นนูนบนฝ่าเทา้ของคนไทยเพศชายและเพศหญิง 
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วิธีการวิจัย 

 กลุ่มประชากรทีใชใ้นการวจิยั จาํนวน 200 คนเป็นอาสาสมคัรเพศชาย 100 คน และ เพศหญิง 100 คน 

ซึงมีอายุอยู่ระหวา่ง 18-26 ปีโดยแต่ละคนตอ้งทาํการพิมพฝ่์าเทา้ขวาและซ้าย ในลกัษณะการพิมพร์าบ (Plain Press) 

ลงบนแท่นหมึกพิมพ์ ทีไดท้าํการกลิงหมึกพิมพ์ไวแ้ลว้ แลว้นาํมาประทบัลงบนกระดาษแบบฟอร์มการเก็บลาย

พิมพฝ่์าเทา้ ซึงผูว้จิยักาํหนดขึนเพือนาํลายพิมพฝ่์าเทา้ทีไดม้าทาํการวจิยัดงันี คือ 

 1. บนัทึกรูปแบบลายเส้นนูนบนฝ่าเทา้ (Pattern Type) จาํนวน 7 รูปแบบ คือ แบบมดัหวาย แบบก้นหอย 

แบบมดัหวายแฝด แบบกน้หอยกระเป๋ากลาง แบบโคง้กระโจม แบบโคง้ราบ และ ไม่มีรูปแบบ ดงัภาพที 1 บนฝ่าเทา้

บริเวณต่างๆ จาํนวน 8 โซน ดงัภาพที 2   

  1.1. เนินบนใน (Ball Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วหวัแม่เทา้  

  1.2. เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วชีถึงใตนิ้วกอ้ย พืนทีวจิยัระหวา่ง

บริเวณใตนิ้วชีและนิวกลาง (Interspace below toes 2-3)   

  1.3.เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วชีถึงใตนิ้วกอ้ย พืนทีวจิยัระหวา่ง

นิวกลางและนิวนาง (Interspace below toes 3-4) 
  1.4.เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วชีถึงใตนิ้วกอ้ย พืนทีวจิยัระหวา่ง

นิวนางและนิวกอ้ย (Interspace below toes 4-5) 
  1.5. เนินกลางนอก (Rare Fibular Pattern Zone) บริเวณ ฝ่าเทา้ดา้นนอกใตนิ้วกอ้ย 

  1.6. เนินกลาง (Medial Pattern Zone/Tread Area) บริเวณบริเวณกลางฝ่าเทา้ 

  1.7. เนินกลางใน (Rare Tibial Pattern Zone) บริเวณฝ่าเทา้ดา้นในเหนือส้นเทา้ 

  1.8. เนินล่าง (Calcar Pattern Zone) บริเวณส้นเทา้  

ภาพที 1 รูปแบบลายพิมพฝ่์าเทา้ ทีใชท้าํการวจิยั 

   
แบบโคง้ราบ แบบโคง้กระโจม แบบมดัหวาย แบบกน้หอย 

   
แบบกน้หอยกระเป๋ากลาง แบบมดัหวายแฝด ไม่มีรูปแบบ 
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ภาพที 2 การกาํหนดพืนทีวจิยัการบนัทึกรูปแบบลายเส้นนูนบนฝ่าเทา้ตามโซนต่างๆ 

 

 2.นบัจาํนวนความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูนบริเวณส้นเทา้ โดยให้นาํแผ่นใสมาตีเป็นช่องสีเหลียม

จตุัรัส ขนาดกวา้ง x ยาวประมาณ 5 x 5 ตารางมิลลิเมตร วางลงบนบริเวณทีตอ้งการวิจยั ดงัภาพที 3 เนืองจากฝ่าเทา้

ของบุคคลเมือพิมพ์ในลกัษณะแบบพิมพ์ราบซึงเป็นลกัษณะของรอยเทา้ทีพบไดป้กติ การกาํหนดพืนทีในการวิจยั 

พืนทีทีถูกเลือกในการวจิยัมีขนาดพืนที 5x5 มม2 อยู่บริเวณกึงกลางจุดสัมผสัขนาดทีกวา้งทีสุดของส้นเทา้กบัจุดสัมผสั

บริเวณปลายส้นเทา้วดัขึนมา 4.0 เซนติเมตร จากนนัทาํการนบัลายเส้นนูน (Ridge Count) ดว้ยกลอ้งกาํลงัขยายขนาด 

5 เท่าจากมุมด้านหนึงไปยังมุมอีกด้านหนึงตามเส้นทแยงมุม ดังภาพที 4 ล ักษณะลายเส้นทีเป็นเส้นแตก 

(bifurcation) เกาะ (lake) นบัเป็น 2 เส้น (Gungadin, 2007) เส้นหยุด (ending ridge) เส้นสันๆ (short ridge)      

จุด (dot) นบัเป็น 1 เส้น ดงัภาพที 5 
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ภาพที 3 การกาํหนดพืนทีวจิยัการการนบัลายเส้นนูน (Ridge Count) บนฝ่าเทา้ 

 

  
 

 

ภาพที 4 การนบัลายเส้นนูน (Ridge Count) บนพืนทีวจิยับนฝ่าเทา้  

 

 

ภาพที 5 จุดลกัษณะสําคญัพิเศษ (Minutiae) บนเส้นนูน  

     
เส้นแตก เกาะ เส้นหยุด เส้นสันๆ จุด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

1.1  เพศกับรูปแบบของลายเส้นนูนบนฝ่าเท้าของคนไทย 

 โซนที 1 เนินบนใน (Ball Pattern Zone) พบวา่ 

 รูปแบบมดัหวายพบมากทีสุดทงั 2 เพศ โดยมีจาํนวนทีใกลเ้คียงกนัร้อยละ 70 -78 (เพศชาย เทา้ขวา-

ซ้าย ร้อยละ 70 และ 72  เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 78 และ72 )  

 รูปแบบกน้หอยพบรองลงมาทงั 2 เพศ โดยมีจาํนวนทีใกลเ้คียงกนัร้อยละ 12-16 (เพศชาย เทา้ขวา-

ซ้าย ร้อยละ 16 และ 13  เพศหญิง ร้อยละ 12 และ14 )  

 รูปแบบมดัหวายแฝด รูปแบบก้นหอยกระเป๋ากลาง รูปแบบโคง้กระโจม รูปแบบโคง้ราบ ในเพศชาย   

และเพศหญิง พบในปริมาณทีใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 1-6  

 โซนที 2 เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone, Interspace below toes 2-3) พบวา่ 

 ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึงร้อยละ 87-93 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 93 และ 89 เพศหญิง 

เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 91 และ87) 

 รูปแบบมดัหวาย ร้อยละ 7-12 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 7 และ 10 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 

9 และ12)  

 รูปแบบกน้หอย บนเทา้ซ้ายในเพศชาย ร้อยละ 1และรูปแบบมดัหวายแฝดในเพศหญิง ร้อยละ 1 

 โซนที 3 เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วชีถึงใตนิ้วกอ้ย พืนทีวจิยัระหวา่งบริเวณ

ใตนิ้วกลางและนิวนาง (Interspace below toes 3-4) บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและเพศ

หญิง พบรูปแบบมดัหวายทงั 2 เพศ มีจาํนวนทีใกลเ้คียงกนัร้อยละ 42-53 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ53 และ 42 

เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 45 และ42) และพบวา่ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูน ร้อยละ47-58 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย 

ร้อยละ 47 และ 58 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 55 และ58) 

 โซนที 4 เนินบนนอก (Plantar Pattern Zone) บริเวณใตนิ้วชีถึงใต้นิวก้อย  พืนทีวิจยัระหว่าง

บริเวณใตนิ้วนางและนิวกอ้ย (Interspace below toes 4-5) บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและ

เพศหญิง ทงั 2 เพศ พบวา่ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึงร้อยละ 87- 91 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 87 และ 

89 เพศหญิง  เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 89 และ91 ) พบรูปแบบมดัหวาย พบร้อยละ 9-13 (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 

13 และ 11  เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 11 และ 9 )  

 โซนที 5 เนินกลางนอก (Rare Fibular Pattern Zone) ซึงมีพืนทีวิจยับริเวณ ฝ่าเทา้ดา้นนอกใต้

นิวกอ้ย บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและเพศหญิง พบรูปแบบมดัหวาย ร้อยละ 10-21 (เพศชาย 

เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 21 และ 11 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 11 และ 5) โดยพบวา่เพศชาย มีจาํนวนรูปแบบมดัหวาย

สูงเป็น 2 เท่า ของเพศหญิงในเทา้ขวา และซ้าย นอกจากนียงัพบรูปแบบโคง้ราบ ร้อยละ1-4(เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย 
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ร้อยละ 4 และ 2 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 0 และ 1) และพบวา่ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึงร้อยละ 75-94 

(เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ75 และ 87 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 90 และ 94) 

 โซนที 6 เนินกลาง (Medial Pattern Zone/ Tread Area) ซึงมีพืนทีวจิยับริเวณบริเวณกลางฝ่าเทา้ 

บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและเพศหญิง พบวา่ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึง ร้อยละ 100 

ในเพศชายและเพศหญิง 

 โซนที 7 เนินกลางนอก (Rare Tibial Pattern Zone) ซึงมีพืนทีวิจยับริเวณ ฝ่าเทา้ดา้นนอกใต้

นิวกอ้ย บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและเพศหญิง พบว่าไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึง 

ร้อยละ 100 ในเพศชายและเพศหญิง 

 โซนที 8 เนินล่าง (Calcar Pattern Zone) ซึงมีพืนทีวจิยับริเวณส้นเทา้ บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้าย

ของคนไทยเพศชายและเพศหญิง พบวา่ไม่มีรูปแบบของลายเส้นนูนมากถึง ร้อยละ 100 ในเพศชายและเพศหญิง 

 

 
 

ภาพที 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละจาํนวนรูปแบบบนฝ่าเทา้ขวาจากกลุ่มตวัอย่างเพศชายและ เพศหญงิแยก

ตามพืนทีวจิยั  

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3348 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

ภาพที 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละจาํนวนรูปแบบบนฝ่าเทา้ซ้ายจากกลุ่มตวัอย่างเพศชายและ เพศหญงิแยก

ตามพืนทีวจิยั  

 

1.2  เพศกับความหนาแน่นของลายเส้นนูนบนฝ่าเท้าของคนไทย 

 จากการกาํหนดพืนทีทาํการวจิยับนฝ่าเทา้คนไทยเพศชายและเพศหญิงจากกลุ่มตวัอย่าง บนพืนทีวิจยัที

กาํหนดขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร และทาํการนบัจาํนวนเส้นนูน (ridge count) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า

ความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูนในเพศหญิงมากกวา่เพศชายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0 .05)  

 โดยค่าเฉลียของจาํนวนเส้นนูนต่อพืนที25 ตารางมิลลิเมตรบนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายในเพศหญิง

เท่ากบั 10.17 และ 10.19 ในขณะทีค่าเฉลียของจาํนวนเส้นนูนต่อพืนที 25 ตารางมิลลิเมตร บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้าย

ในเพศชายเท่ากบั 8.56 และ 8.53 ซึงผลการนบัจาํนวนเส้นนูนสามารถนาํมาคาดคะเนเพศได ้โดยในเทา้ขวา จาํนวน

เส้นนูนทีนอ้ยกวา่ 7 เส้น มีแนวโนม้เป็นเพศชาย และจาํนวนเส้นนูนทีมากกวา่ 12 เส้นมีแนวโน้มเป็นเพศหญิง ใน

เทา้ซ้ายจาํนวนเส้นนูนทีนอ้ยกวา่ 8 เส้น มีแนวโน้มเป็นเพศชาย และจาํนวนเส้นนูนทีมากกว่า 13 เส้นมีแนวโน้ม

เป็นเพศหญิง 
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อภิปรายผล 

 ในการวจิยันี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษารูปแบบบนฝ่าเทา้คนไทยเพศชายและเพศหญิงและศึกษาการแยก

เพศจากจาํนวนเส้นนูนบนฝ่าเทา้คนไทยเพศชายและเพศหญิงบนพืนทีทาํการวิจยัขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จาก

อาสาสมคัรจาํนวน 200 คน สามารถพิจารณาผลการวจิยัไดด้งันี 

 2.1 รูปแบบบนฝ่าเทา้ของคนไทยเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบและจาํนวนในการพบทีบริเวณโซน

ต่างๆทวัทงัฝ่าเทา้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั เนินบนในพืนทีบริเวณใตนิ้วหวัแม่เทา้ (Ball Pattern Zone) ซึง

รูปแบบและจาํนวนเส้นนูนของรูปแบบทีพบนาํมาใชใ้นการจดัจาํแนกฝ่าเทา้ในระบบ FBI พบวา่มีรูปแบบมดัหวาย

มากทีสุดร้อยละ 70-78 รองลงมาคือรูปแบบกน้หอยร้อยละ12-15 รูปแบบมดัหวายแฝด ก้นหอยกระเป๋ากลาง โคง้

กระโจม โคง้ราบ พบร้อยละ1-6 ซึงมีลกัษณะสอดคลอ้งเทียบเคียงกบัรูปแบบลายนิวมือคนไทย ซึงพบรูปแบบ

มดัหวายมากทีสุด ร้อยละ 51 รองลงมาคือรูปแบบกน้หอย ร้อยละ 46 และรูปแบบโคง้ร้อยละ3 (สุวไิล  วิศาลโกศล 

2523 อา้งถึงใน สุวรรณี  บุญส่งไพโรจน์ 2552 : 25 )  

 2.2 รูปแบบมดัหวายทีพบบนฝ่าเทา้ เนินกลางนอก (Rare Fibular Pattern Zone) ซึงมีพืนทีวิจยั

บริเวณฝ่าเทา้ดา้นนอกใตนิ้วกอ้ย บนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายของคนไทยเพศชายและเพศหญิง พบรูปแบบมดัหวาย

ในเพศชายมีจาํนวนมากกวา่เพศหญิงเป็น 2 เท่า (เพศชาย เทา้ขวา-ซ้าย ร้อยละ 21 และ 11 เพศหญิง เทา้ขวา-ซ้าย ร้อย

ละ 11 และ 5) รูปแบบโคง้ราบ ร้อยละ 2-4 ในเพศชาย เพศหญิง พบร้อยละ 0 - 1 ซึงความแตกต่างของรูปแบบทีพบ

บริเวณนีสามารถนาํไปคาดคะเนเพศของบุคคลจากรอยเทา้ในสถานทีเกิดเหตุได ้  

 2.3 จากการนบัจาํนวนเส้นนูนบนพืนทีทาํการวจิยับนฝ่าเทา้พบวา่เพศชายมีจาํนวนเส้นนูนบนเทา้ขวา

และเทา้ซ้ายจาํนวน 6-12 และ 5-13 เส้นต่อพืนที 25 ตารางมิลลิเมตร ค่าเฉลียของจาํนวนเส้นนูนต่อพืนที 25 ตาราง

มิลลิเมตรบนฝ่าเทา้ขวาและฝ่าเทา้ซ้ายในเพศชายเท่ากบั 8.56 และ 8.53 เพศหญิงมีจาํนวนเส้นนูนบนเทา้ขวาและเทา้

ซ้าย จาํนวน 7-14  และ 8-14 เส้นต่อพืนที 25 ตารางมิลลิเมตร ค่าเฉลียจาํนวนเส้นนูนต่อพืนที 25 ตารางมิลลิเมตร 

ในเพศหญิงเท่ากบั 10.17 และ 10.19 มากกวา่เพศชายในเทา้ขวาและซ้ายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05)  

สําหรับการวจิยันีรูปแบบ (Pattern) ไม่มีผลกบัจาํนวนเส้นนูนทีนบัไดเ้นืองจากพืนทีวิจยัอยู่บริเวณ

เนินล่างหรือบริเวณส้นเทา้ (Calcar Pattern Zone) ไม่พบรูปแบบใดๆในเพศชายและเพศหญิงผลจากการวิจยันี

สอดคล้องเทียบเคียงกับกับงานวิจ ัยเรืองเพศกับความแตกต่างระหว่างจํานวนเส้นนูนในลายนิวมือของ

นกัวทิยาศาสตร์หลายท่านทีไดท้าํการวจิยับนลายนิวมือ เช่น Mark A. Acree (1999) ในการศึกษาความแตกต่าง

ของความหนาแน่นในลายนิวมือเพศชายและเพศหญิงคนอเมริกนัผิวขาว (Caucasian) และคนอเมริกนัผิวดาํ 

(African American) ผลการวจิยัพบวา่ความหนาแน่นของลายเส้นลายนิวมือในคนอเมริกนัเพศหญิงทงัผิวขาว

และผิวดาํมีจาํนวนมากกว่าคนอเมริกนัเพศชายทงัผิวขาวและผิวดาํ Nithin MD (2011)และคณะ ศึกษาความ

แตกต่างความหนาแน่นของลายเส้นลายนิวมือในเพศชายและเพศหญิงของคนทางใตข้องประเทศอินเดียผลการวจิยั

พบวา่ค่าเฉลียความหนาแน่นของลายเส้นลายนิวมือในคนอินเดียเพศหญิงมีค่ามากกว่า คนอินเดียเพศชาย Vinod 
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C.Nayak (2010)  ศึกษาความแตกต่างของจาํนวนลายเส้นลายนิวมือในลายนิวมือคนจีนและคนมาเลเซีย   

ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนลายเส้นลายนิวมือ ในคนจีนและคนมาเลเซีย เพศชาย มีค่าเฉลียจาํนวนเส้นนูน

นอ้ยกวา่คนจีนและคนมาเลเซียเพศหญิง และ อินทิรา  สุทธิประภา (2553) จากประเทศไทย ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งเพศกบัความหนาแน่น และลกัษณะสําคญัพิเศษของลายเส้นลายพิมพ์นิวมือในชายและหญิงไทย พบว่า

ความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูนในลายนิวมือเพศชายมีจาํนวนนอ้ยกวา่เพศหญิง  
 การศึกษาการตรวจหาเพศจากรูปแบบและความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูนบนฝ่าเทา้ พบว่าเพศ

หญิงมีจาํนวนเส้นนูนมากกวา่เพศชาย ปัจจยัสําคญัทีทาํใหค่้าเฉลียของจาํนวนเส้นนูนต่างกนัมาจากขนาดความกวา้ง

และระยะห่างของเส้นนูนแต่ละเส้น เพศหญิงมีขนาดเส้นนูนบนฝ่าเทา้ทีบางและเล็กกว่าเพศชายรวมถึงระยะห่าง

ระหวา่งเส้นนูนทีนอ้ยกวา่ทาํให้มีความหนาแน่นของจาํนวนเส้นนูนบนนิวมือและฝ่าเทา้มากกว่าเพศชาย ดงันนั

ขนาดและระยะห่างของเส้นนูนทีปรากฏในสถานทีเกิดเหตุจึงสามารถนาํมาใช้คาดคะเนและมีความน่าจะเป็นใน

การแยกแยะเพศจากลายฝ่าเทา้ได ้ผลจากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางหนึงในการยืนยนัเพศ และช่วยในการ

คน้หาบุคคลไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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บทคดัย่อ 

แอนโธไซยานินส์ เป็นรงควตัถุที�ใหสี้แดง ม่วง และนํ%าเงินในอาหาร ปัญหาสาํคญัของ
แอนโธไซยานินส์ คือความไม่คงตวัต่อ pH และอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการเกบ็รักษาผลิตภณัฑ์
อาหาร ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาเพื�อปรับปรุงความคงตวัของสารสกดัแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบแดง 
และดอกอญัชนั ดว้ยวิธีโคพิกเมนตเ์ทชนั โดยใชส้ารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลกูหม่อนเป็น
สารโคพิกเมนต ์ การสกดัแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบแดง และดอกอญัชนัใชเ้อทานอลที�ปรับเป็นกรด
เป็นตวัทาํละลายนาํสารสกดัแอนโธไซยานินส์ดงักล่าวมาผสมใหเ้กิดโคพิกเมนตเ์ทชนักบัสารสกดัฟีนอล
ลิก จากเปลือกมงัคุด และลกูหม่อน ที�อตัราส่วนโมลาร์ของ แอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต ์1:1 และ 
1:5 ที�  pH 3, 5 และ 7 ใหค้วามร้อนที�อุณหภูมิ 70 °C -90 °C เป็นเวลา 0-120 นาที แลว้วิเคราะห์ปริมาณ 
monomeric anthocyanins ดว้ยวิธี pH differential และวดัค่าสีดว้ย colorimeter จากผลที�ไดพ้บวา่ การเกิด
โคพิกเมนตเ์ทชนัสามารถเพิ�มความคงตวัของแอนโธไซยานินส์ที�สกดัจากกระเจี7ยบแดงและดอกอญัชนัได้
เมื�อพิจารณาตวัแปรดา้นจลนพลศาสตร์(ค่าครึ� งชีวิตและค่าคงที�อตัราการเกิดปฏิกิริยา)พบวา่ 
แอนโธไซยานินส์จะคงตวัไดดี้ที�สุดที�pH3และที�อตัราส่วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ 
สารโคพิกเมนต ์1:5  

 
คําสําคัญ : แอนโธไซยานินส์, โคพกิเมนต์เทชัน, ความคงตวั, กระเจี�ยบแดง, ดอกอญัชัน 
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Abstract 
 

Anthocyanins are natural pigments widely distributed in nature. They 
provide responsible for the reds, purples, and blues in many flowers, fruits and 
vegetables. The stability of anthocyanins is affected by pH, processing and storage 
temperature. The objective of this study is to improve stability of roselle and butterfly 
flower pea anthocyanins extracts through copigmentation phenolic crude extract. 

Anthocyanins were extracted from dried roselle and butterfly pea by using 
acidified ethanol. Then, the extracts were analyzed for monomeric anthocyanins (pH 
differential method) and color values (colorimeter). In copigmentation study, the 
extracts were mixed with phenolic crude extract (mangosteen peel and mulberry fruit) 
at different anthocyanin-to-copigment molar ratio (1:0, 1:1 and 1:5), heated at 70-90 
°C for 0-120 minutes at different pH (3, 5 and 7) and measured for color values 
(colorimeter) and absorbances (spectrophotometer) 

It was found that copigmentation of phenolic crude extracts with 
anthocyanins extracts from roselle and butterfly pea flower were able to increase 
anthocyanin stability according to kinetic parameters of anthocyanin degradation, i.e., 
half-life and rate constant. The anthocyanins were more stable at pH 3 than 5 and 7. 
The anthocyanin-to-copigment molar ratio of 1:5 for phenolic crude extracts exhibited 
higher anthocyanin stability than of 1:1. 

 
Key Word (s): anthocyanins, copigmentation, stability, phenolic 

 

บทนํา 
สีเป็นหนึ� งในคุณสมบัติสําคัญที�สุดของอาหารและเครื� องดื�ม  โดยสีนั%นถือว่าเป็นความ

สวยงามของอาหารซึ� งสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้าก เนื�องจากสีเป็นคุณสมบัติพื%นฐานที�ผูบ้ริโภคใช้

ตดัสินใจเลือกซื%อสินคา้นั%นดว้ย ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�มนิยมใชสี้สังเคราะห์กนัมาก

เพราะมีความคงตวัสูงต่อแสง  ออกซิเจน  อุณหภูมิ   pH และปัจจยัอื�น ๆ แต่สีสังเคราะห์เหล่านี% มีความ

เสี�ยงต่อสุขภาพมาก (Gris และคณะ, 2007) การใชสี้ธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�ผูผ้ลิตอาหาร และ

ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในปัจจุบนั 

กระเจี7ยบแดง (roselle) มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hibiscus sabdariffa Linn. และอญัชัน

(butterfly pea) มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Clitoria  ternatea Linn.  เป็นพืชที�มาการปลูกมากในประเทศไทย 

โดยเป็นแหล่งของสีธรรมชาติที�ใหสี้แดง และสีม่วงในผลิตภณัฑอ์าหาร สีดงักล่าวมาจากสีของรงควตัถุ ที�

เรียกว่า แอนโธไซยานินส์  สาํหรับแอนโธไซยานินส์ในกระเจี7ยบแดงจะประกอบดว้ย delphinidin-3-

xylosylglucoside กบั cyanidin-3-xylosylglucoside (Du และ Francis,1973) ส่วนแอนโธไซยานินส์ใน

อญัชนัประกอบดว้ย ternatins หรือ elphinidin ซึ� งมีโครงสร้างทางเคมีต่อกบักรด และนํ%าตาลหลายชนิด 

(Terahara และคณะ, 1996) 
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ความคงตวัของสีจาก แอนโธไซยานินส์จะขึ%นกบัโครงสร้าง ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ 

ความเขม้แสง โลหะ เอนไซม ์ออกซิเจน  กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) และนํ% าตาล (Mazza และ  

Miniati, 1993) ปัญหาของการนําแอนโธไซยานินส์ไปใช้ประโยชน์ คือความไม่คงตัวของ                                  

แอนโธไซยานินส์ โดยแอนโธไซยานินส์จะเกิดการเปลี�ยนสี และสลายตวัไดง่้าย เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง 

pH การไดรั้บความร้อน ออกซิเจน และแสง ระหวา่งการแปรรูปและการเกบ็รักษา  

วิธีการเพิ�มความคงตวัของแอนโธไซยานินส์วิธีหนึ�งที�เป็นวิธีธรรมชาติ ไม่ตอ้งใชส้ารเคมี

สงัเคราะห์ และมีศกัยภาพสูง คือ โคพิกเมนตเ์ทชนั (copigmentation) ซึ� งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ

เชิงซอ้นระหว่างแอนโธไซยานินส์กบัสารโคพิกเมนต ์(copigment)  เช่น สารประกอบฟีนอลิก (phenolic 

compounds) ชนิดต่างๆในธรรมชาติ ซึ� งนอกจะเพิ�มความคงตัว (stability improvement) ของ                              

แอนโธไซยานินส์แลว้ ยงัอาจช่วยเพิ�มความเขม้สี  (color enhancement) ของแอนโธไซยานินส์ดว้ย 

(Cavalcanti และคณะ, 2011) 

งานวิจัยที� ศึกษาเกี�ยวกับโคพิกเมนต์เทชันยงัมีอยู่น้อย และส่วนใหญ่เป็นการศึกษากับ                        

แอนโธไซยานินส์ของพืชต่างประเทศ ยงัไม่มีการศึกษากบัแอนโธไซยานินส์ของกระเจี7ยบแดงและดอก

อญัชนัมาก่อน (เพิ�มอา้งอิง) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื�อศึกษาการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนัของแอนโธไซยานินส์จจากกระเจี7ยบแดง และดอก

อญัชัน โดยใช้สารสกัดแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมงัคุด และลูกหม่อนเป็นสาร

โคพิกเมนต ์

2. เพื�อศึกษาผลของพีเอช อุณหภูมิ ชนิด และอตัราส่วนของสารโคพิกเมนต์ ต่อการเพิ�ม

ความคงตวัของแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบแดง และดอกอญัชนั ดว้ยการเกิดโคพิก

เมนตเ์ทชนั 

 

วิธีการวจิยั 
1. การสกดัสารแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบแดงอบแหง้ และดอกอญัชนัอบแหง้ โดยใช ้

เอทานอล 80 % เป็นตวัทาํละลาย (ใชอ้ตัราส่วนกระเจี7ยบแดง และดอกอญัชนัต่อตวัทาํละลาย 1 กรัม: 10 

มิลลิลิตร) ปรับให ้pH เป็น 3 ดว้ย citric acid ใชเ้วลาในการสกดัเป็นเวลา 24 ชั�วโมง กรองตวัอย่างดว้ย 

Buchner funnel และระเหยตวัทาํละลายดว้ย rotary vacuum evaporator (Vanini และคณะ, 2009; Amelia 

และคณะ, 2013) 
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2. การสกดัสารฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด (mangosteen) และลูกหม่อน (mulberry) โดยใช ้

เอทานอล 80 % เป็นตวัทาํละลาย (ใชอ้ตัราส่วนเปลือกมงัคุด และลูกหม่อน ต่อตวัทาํละลาย 1 กรัม: 10 

มิลลิลิตร) กรองตวัอย่างดว้ย Buchner funnel และระเหยตวัทาํละลายออกดว้ย rotary vacuum evaporator  

และนาํมาวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลลิกทั%งหมดที�ละลายได ้(total soluble phenolic compounds) โดยใช้

วิธี Folin-Ciocalteu assay (Talcott และคณะ, 2000) 

3. วิเคราะห์ปริมาณ monomeric anthocyanin เริ�มตน้ในสารสกดักระเจี7ยบแหง้ และอญัชนั

แ ห้ ง ก่ อ น นํ า ม า ใ ช้  คํ า น ว ณ ป ริ ม า ณ ส า ร โ ค พิ ก เ ม น ต์ ที� จ ะ ใ ช้ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น อัต ร า ส่ ว น                            

แอนโธไซยานินส์ : สารโคพิกเมนต ์(สารสกดัฟีนอลิกจากเปลือกมงัคุดและลูกหม่อน) 1:  และ 1:5โดยจะ 

ใส่สารสกดัแอนโธไซยานินส์ในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารสกดัฟีนอลิกลงไป ผสม

กนั แลว้ตั%งทิ%งไวใ้นที�มืด เป็นเวลา 15 นาที จากนั%นเติมสารละลายบพัเฟอร์ที�พีเอช 3,5 และ 7 ลงไป ปรับ

ปริมาตร เป็น 100 มิลลิลิตร จากนั%นนาํไปใหค้วามร้อนที�อุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็นเวลา 0-120 นาที 

จากนั%นนาํไปวิเคราะห์คุณลกัษณะการใหสี้ และความคงตวัของสี ดงันี%   

นาํตวัอยา่งที�ไดจ้ากขอ้ 3 มาวดัค่าสี L* , a* และ b* ดว้ย colorimeter และ วิเคราะห์ปริมาณ

monomeric anthocyanin ดว้ยวิธี pH differential (Lee และคณะ, 2005) ที�ความยาวคลื�น 520  และ 700 nm  

โดยนาํตวัอยา่งไปเจือจางดว้ยสารละลายบพัเฟอร์ 1.0 และ 4.5 และนาํมาคาํนวณตามสูตร  

A = (A 520nm – A 700nm) pH 1.0 – (A 520nm – A 700nm) pH 4.5 

Anthocyanin pigment (cyanidin-3-glucoside equivalents, mg/L) = A x MW x DF x 1000 
MW (molecular weight) = 449.2 g/mol (cyanidin-3-glucoside)                   1 x ε 
DF = dilution factor l = pathlength in cm  
ε = 26 900 molar extinction coefficient 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
เมื�อศึกษาผลของความสามารถของสารฟีนอลลิก ในการเพิ�มความคงตวัของแอนโธไซยานินส์ 

โดยดูจากค่า kinetic parameter ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์เนื�องจากความร้อน คือค่าครึ� งชีวิต 

และค่าคงที�อตัราการเกิดปฏิกิริยาโดยจากการศึกษาทาํการศึกษาปัจจยัร่วมทั%งหมด 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้น พีเอช อุณหภูมิ ชนิดของสารประกอบฟีนอลลิก และ อตัราส่วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ

กรดฟีนอลลิก ซึ� งจะทาํการศึกษา ค่าสี L*, a*, และ b* โดยใช ้colorimeter ซึ� งสามารถนาํไปคาํนวณหาค่า 

color ซึ� งคาํนวณไปหาค่าการเปลี�ยนแปลงสี หรือ color difference (∆E*) 
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1. ผลของ pH ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั 

จากการศึกษาผลของ pH พบวา่ ที�ระดบั pH ที�แตกต่างกนั จะส่งผลใหอ้ตัราการสลายตวัของ

แอนโธไซยานินส์ เนื�องจากความร้อนนั%นแตกต่างกนั เนื�องจาก ที�ระดบั pH ที�แตกต่างกนั จะทาํใหเ้กิดการ

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างของแอนไซยานินส์ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 ผลของ pH ต่อ ปริมาณ monomeric anthocyanins ของสารสกดัแอนโธไซยานินส์จาก (a) ดอก
กระเจี7ยบแดง (b) ดอกอญัชนั หลงัใหค้วามร้อนที� 70 ˚C เป็นเวลา 2 ชั�วโมง  

จากภาพที� 1 จะเห็นว่า ระดบั pH 3 จะมีอตัราการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ตํ�าที�สุด 

และมี % monomeric anthocyanin สูงกวา่ที�ระดบั pH 5 และ 7 ตามลาํดบั และเมื�อมีการใชส้ารโคพิกเมนต ์

พบวา่ ในทุกๆระดบั pH จะมี % monomeric anthocyanin ที�สูงขึ%น  

ในสารละลายที�เป็นกรด แอนโธไซยานินส์จะอยู่ในสมดุล ดงัภาพที� 2 คือ quinoidal, 

flavylium cation, carbinol และ chalcone (Bobbio และ Mercadante, yzz{; Wilska-Jeszka, yzz}). ใน

สภาวะกรด (pH < 2) แอนโธไซยานินส์จะอยู่ในรูปของ flavylium cation ซึ� งจะเป็นสีแดง และการเพิ�ม

ระดบัของpH ขึ% นอย่างรวดเร็วจะทาํให้เกิดการสูญเสียโปรตอน แอนโธไซยานินส์จะอยู่ในรูปของ 

quinonoidal base เป็นสีฟ้า หรือม่วง และถา้เกิดการ hydration ของ flavylium cation แอนโธไซยานินส์จะ

อยูใ่นรูปของ carbinol หรือ pseudobase และจะเกิดสมดุลอย่างชา้ๆ จนกระทั�งอยู่ในรูปของ chalcone และ

ที�ระดบั pH 3 นั%นจะมีอตัราการสลายตวัเนื�องจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ตํ�าที�สุด เพราะที�ระดบั 

pH 3  แอนโธไซยานินส์จะอยู่ในรูปของ flavylium cation (Cavalcant  และคณะ, 2011) ซึ� งเป็นโครงสร้าง

ที�แอนโธไซยานินส์นั%นมีความคงตวั และมีการสลายตวัเนื�องจากความร้อนนอ้ยที�สุด (Kırca และคณะ, 

2007) และเมื�อมีการทาํโคพิกเมนตเ์ทชนัร่วมกบัสารสกดัฟีนอลิก พบว่าจะสามารถเพิ�มความคงตวัของ                       

แอนโธไซยานินส์เนื�องจากความร้อนไดใ้นทุกๆระดบัของ pH  

  (a)  (b) 
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ตาราง � ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบแดง ที�ระดบั pH 
ต่างๆ ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนัที�อตัราส่วนโมลร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนตที์� 
1:5 ที�อุณหภูมิ70 ˚C เป็นเวลา 2 ชั�วโมง 

sample K t 1/2 ΔE* 

pH3 
Roselle 0.0035 200.9 ± 4.1 d 6.07 ± 0.23 bc 

Roselle + mulberry 0.0016 434.8 ± 38.4 f 4.78 ± 0.02 b 
Roselle + mangosteen 0.0020 346.5 ± 0.0 e 1.86 ± 0.46 a 

pH5 
Roselle 0.0093 74.5 ± 1.1 b 12.60 ± 0.27 d 

Roselle + mulberry 0.0042 165.0 ± 0.0 c 5.71 ± 0.32 bc 
Roselle + mangosteen 0.0033 213.6 ± 3.9d 5.69 ± 0.04 bc 

pH7 
Roselle 0.0123 56.3 ± 1.2 a 16.55 ± 0.06 e 

Roselle + mulberry 0.0033 213.6 ± 13.9 d 8.02 ± 0.13 c 
Roselle + mangosteen 0.0038 182.3 ± 0.0 cd 7.08 ± 0.11 c 

หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าเฉลี�ยในแนวตั%ง (p<0.05) 

ตารางที� 2 ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์จากดอกอญัชนั ที�ระดบั pH 

ต่างๆ ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนัที�อตัราส่วนโมลร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนตที์� 

1:5 ที�อุณหภูมิ70 ˚C เป็นเวลา 2 ชั�วโมง  

  
sample K t 1/2 ΔE* 

pH3 

Butterfly pea  0.0029 243.2 ± 6.0 b 3.26 ± 0.10 d 

Butterfly pea + mulberry 0.0016 447.5 ± 20.4 c 1.95 ± 0.08 c 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0012 577.5 ± 0.0 e 0.09 ± 0.00 a 

pH5 

Butterfly pea  0.0037 189.9 ± 3.6 a 4.86 ± 0.01e 

Butterfly pea  + mulberry 0.002 346.5 ± 0.0 c 2.97 ± 0.16 d 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0017 407.6 ± 0.0 d 0.25 ± 0.02 ab 

pH7 

Butterfly pea  0.0042 165.0 ± 5.5 a 7.23 ± 0.47 f 

Butterfly pea  + mulberry 0.0032 216.7 ± 9.5 b 3.77 ± 0.04 de 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0022 315.0 ±0.0 0.75 ± 0.02 ab 

หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าเฉลี�ยในแนวตั%ง (p<0.05) 
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 จากค่า ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ ดงัตารางที� 1ที�ระดบั 

pH ต่างๆ พบวา่ ที�ระดบั pH 3 จะมีค่าคงที�อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (k) ตํ�าที�สุด และมีค่าครึ� งชีวิต สูงกว่าที�

ระดบั pH 5 และ 7 และเมื�อดูจากค่า ΔE* หรือค่าการเปลี�ยนแปลงสี ก่อนหรือหลงัใหค้วามร้อน พบว่า ที�

ระดบั pH 3 จะมีค่าการเปลี�ยนแปลงสีตํ�าที�สุด  และพบว่าเมื�อมีการทาํโคพิกเมนตเ์ทชนัร่วมกบัสารสกดัฟี

นอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลูกหม่อน พบว่า ค่าครึ� งชีวิตมีค่าเพิ�มสูงขึ%น และ ค่าการเปลี�ยนแปลงสีมีค่า

ตํ�าลง 

 

2. ผลของ อุณหภูมิ ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั 

จากการศึกษาผลของ อุณหภูมิ พบวา่ ที�ระดบั อุณหภูมิ ที�แตกต่างกนั จะส่งผลใหอ้ตัราการ

สลายตวัของแอนโธไซยานินส์ เนื�องจากความร้อนนั%นแตกต่างกนั  

 
ภาพที� 2 ผลของ อุณหภูมิ ต่อ ปริมาณ monomeric anthocyanins ของสารสกดัแอนโธไซยานินส์จาก (a) 

ดอกกระเจี7ยบแดง (b) ดอกอญัชนั หลงัใหค้วามร้อนที� 70 ˚C, 80 ˚C และ 90 ˚C เป็นเวลา                            
2 ชั�วโมง ที� pH 5 

จา กภา พที�  2 จะ เ ห็น ว่ า  ก า รให้ค วา มร้ อนที�  70 ˚C จ ะ มีอัต รา กา ร สลา ย ตัวขอ ง                               

แอนโธไซยานินส์ตํ�าที�สุด และมี % monomeric anthocyanin สูงกวา่ที�ระดบั การใหค้วามร้อนที�สูงขึ%น และ

เมื�อมีการใช้สารโคพิกเมนต์ พบว่า หลงัการให้ความร้อน ในทุกๆอุณหภูมิ จะมี % monomeric 

anthocyanin ที�สงูขึ น  

จากการศึกษาพบว่าการเพิ�มอุณหภูมิสูง จะส่งผลใหอ้ตัราการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์เพิ�ม

สูงขึ%น เนื�องจาก ความร้อนนั%น เป็นปัจจยัหนึ� งที�ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างจาก flavylium 

cation ไปเป็นโครางสร้าง chalcone  (Furtado et al., 1993) และพบว่า เมื�อมาการทาํโคพิกเมนตเ์ทชนั

ระหว่างแอนโธไซยานินส์กบัสารโคพิกเมนต์แลว้นั%น พบว่าอตัราการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์กบั 

  (a)  (b) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3359 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

 

 

สารโคพิกเมนตน์ั%นจะสูงขึ%น เนื�องจากสารโคพิกเมนตน์ั%นจะเกิดการสร้างพนัธะระหว่างแอนโธไซยานินส์ 

โดยจะป้องกนัการสลายตวั หรือเกิดการแตกพนัธะของวงแหวนโดยจะพบว่าแอนโธไซยานินส์จากกระ

เจี7ยบนั%น จะมีความคงตวัตํ�ากว่าแอนโธไซยานินส์ จากกระเจี7ยบ เนื�องจากแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบ

นั%น เป็นแอนโธไซยานินส์ชนิด nonacelated anthocyanins ซึ� งจะมีการรักษาความคงตวัดว้ยวิธีโคพิกเมนต์

เทชนั แบบ intermolecular copigmentation โดยกลไกการรักษาความคงตวัชนิดนี%  จะเกิดการจบักนัเป็น

สารประกอบระหว่างแอนโธไซยานินส์กบัสารโคพิกเมนตด์ว้ยพนัธะ ชนิดที�เป็น non covalent bond และ 

driving force สาหรับ intermolecular copigmentation คือพนัธะไฮโดรเจน ionic (electrostatic) 

interactions และ hydrophobic bond เพื�อรักษาความคงตวัของแอนโธไซยานินส์ (Ovando และคณะ, 

2009) ซึ� งโครงสร้างของแอนโธไซยานินส์นั%นจะมีลกัษณะเป็นระนาบ (planar) จึงมีความสามารถในการ

เกิด delocalized π-electrons หรือการเคลื�อนที�ของอิเลก็ตรอนภายในวงแหวน จึงส่งผลให้เกิดแรงดึง

ระหว่างวงแหวนของแอนโธไซยานินส์ กบัสารโคพิกเมนตใ์นลกัษณะของ π stacking ซึ� งเป็นพนัธะที�มี

แรงยึดเหนี�ยวระหว่างโมเลกุลค่อนขา้งนอ้ย (Sari และคณะ, 2012) ซึ� งจะสามารถถูกทาํลายดว้ยความร้อน

ได้ง่าย ส่วนในแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน พบว่า จะประกอบไปด้วยแอนโธไซยานินส์ชนิด 

acelated anthocyanins ซึ� งจะมีกรดอยู่ภายในโครงสร้าง ดงันั%นการเกิด   โคพิกเมนต์เทชัน จะเกิดใน

ลกัษณะ intramolecular copigmentation ซึ� งกลไกเช่นนี%  จะเกิดการสร้างพนัธะโควาเลนตร์ะหว่างหมู่ของ

กรด (-COOH) กบัตาํแหน่งประจุบวก ในโครงสร้างของ flavylium cation และพนัธะที�มีความแข็งแรง

มากกวา่การเกิดแบบ intermolecular copigmentation 
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ตาราง 3 ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจี7ยบแดง ที�ระดบั
อุณหภูมิต่างๆ ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั ที�อตัราส่วนโมลร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิก
เมนตที์� 1:5 ที� pH 5 เป็นเวลา 2 ชั�วโมง 

sample K t 1/2 ΔE* 

70 °C 

Roselle 0.0093 74.5 ± 1.1 ab 12.60 ± 0.27 bc 

Roselle + mulberry 0.0042 165.0 ± 0.0 c 5.71 ± 0.32 a 

Roselle + mangosteen 0.0033 213.6 ± 3.9 e 5.69 ± 0.04 a 

80 °C 

Roselle 0.0102 68.2 ± 0.4 ab 16.64 ± 0.25 d 

Roselle + mulberry 0.0037 190.1 ± 11.0 d 10.61 ± 0.11 b 

Roselle + mangosteen 0.0039 180.2 ± 9.9 d 11.05 ± 0.29 b 

90 °C 

Roselle 0.0114 61.0 ± 1.1 a 20.35 ± 0.32 e 

Roselle + mulberry 0.0041 171.1 ± 2.9 cd 12.24 ± 0.62 bc 

Roselle + mangosteen 0.0045 155.7 ± 2.4 c 14.33 ± 0.47 c 

หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าเฉลี�ยในแนวตั%ง (p<0.05) 

ตารางที� 4  ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ จากดอกอญัชนั                            

ที�ระดบัอุณหภูมิต่างๆ ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั ที�อตัราส่วนโมลร์ของ                             

แอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนตที์� 1:5 ที� pH 5 เป็นเวลา เป็นเวลา 2 ชั�วโมง 

sample K t 1/2 ΔE* 

70 °C 

Butterfly pea  0.0037 189.9 ± 3.6   4.86 ± 0.01 e 

Butterfly pea + mulberry 0.002 346.5 ± 0.0 cd 2.97 ± 0.16 d 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0017 407.6 ± 0.0 e 0.25 ± 0.02 a  

80 °C 

Butterfly pea  0.0036 192.5 ± 0.0 b 5.91 ± 0.18 ef 

Butterfly pea  + mulberry 0.0022 322.5 ± 10.6 0.98 ± 0.02 b 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0019 364.7 ± 0.0 d 1.00 ± 0.03 b 

90 °C 

Butterfly pea  0.0041 169.0 ± 0.0 a 6.26 ± 0.04 f 

Butterfly pea  + mulberry 0.0026 271.8 ± 7.5 c 0.96 ± 0.14 b 

Butterfly pea  + mangosteen 0.0024 295.0 ± 8.8 c 1.96 ± 0.08 c 
หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าเฉลี�ยในแนวตั%ง (p<0.05) 
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  จากค่าตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ ดงัตารางที� 2 ที�ระดบั 

การใหค้วามร้อนที�อุณหภูมิต่างๆ พบวา่ ที�อุณหภูมิ  70 °C จะมีค่าคงที�อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (k) ตํ�า

ที�สุด และมีค่าครึ� งชีวิต สูงกวา่ที�ระดบั 80 °C และ 90 °C และเมื�อดูจากค่า ΔE* หรือค่าการเปลี�ยนแปลงสี 

ก่อนหรือหลงัใหค้วามร้อน พบวา่ ที�อุณหภูมิ  70 °C จะมีค่าการเปลี�ยนแปลงสีตํ�าที�สุด  และพบวา่เมื�อมี

การทาํโคพิกเมนตเ์ทชนัร่วมกบัสารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลกูหม่อน พบวา่ ค่าครึ� งชีวิตมีค่า

เพิ�มสูงขึ%น และ ค่าการเปลี�ยนแปลงสีมีค่าตํ�าลง 

 

3. ผลของชนิดของสารสกดัฟีนอลลิก และอตัราส่วนโมลาร์แอนโธไซยานินส์ต่อ                         

สารโคพิกเมนต ์ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั 

 

จากการศึกษาผลของ และอตัราส่วนโมลาร์แอนโธไซยานินส์ต่อ สารโคพิกเมนต ์ต่อการเกิด

โคพิกเมนตเ์ทชนัพบวา่ ที�ชนิดของสารสกดัฟีนอลลิก ที�แตกต่างกนั และ อตัราส่วนโมลาร์แอนโธไซยา

นินส์ต่อสารโคพิกเมนตที์�แตกต่างกนั จะส่งผลใหอ้ตัราการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ เนื�องจากความ

ร้อนนั%นแตกต่างกนั และพบวา่ ทั%งสารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลูกหม่อน สามารถลดอตัราการ

สลายตวัของแอนโธไซยานินส์ได ้

 

  
 

ภาพที� � ผลของ ชนิดของสารสกดัฟีนอลลิก และอตัราส่วนโมลาร์แอนโธไซยานินส์ต่อ                         
สารโคพิกเมนต ์ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั (a) ดอกกระเจี7ยบแดง (b) ดอกอญัชนั                                   
หลงัใหค้วามร้อน 

จากภาพที� 3 จะเห็นวา่ การใชส้ารโคพิกเมนตร่์วมกบัแอนโธไซยานินส์ จะมีอตัราการสลายตวั

ของ แอนโธไซยานินส์ลดลง และมี % monomeric anthocyanin สูงกวา่ที�ระดบั การใหค้วามร้อนกบั

ตวัอยา่งแอนโธไซยานินส์ ที�ไม่ไดผ้า่นการทาํโคพิกเมนตเ์ทชนั  

 ( a)   (b) 
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ตาราง 5 ตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ ที�ชนิดของสารสกดัฟีนอลลิก 
และอตัราส่วนโมลาร์แอนโธไซยานินส์ต่อ สารโคพิกเมนต ์ต่อการเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนั ที�
แตกต่างกนั ที� pH 7 ใหค้วามร้อนที� 70 ˚C เป็นเวลา 2 ชั�วโมง 

sample K t 1/2 ΔE* 

Roselle 

control 1 : 0 M 0.0092 75.4 ± 3.4 a 12.87 ± 0.70 c 

mulberry 
1 : 50 M 0.0029 243.8 ± 18.1 b 9.62 ± 0.47 b 

1 : 100 M 0.0021 338.2 ± 11.6 c 6.53 ± 0.20 a 

mangosteen 
1 : 50 M 0.0032 220.5 ± 14.8 b 7.31 ± 0.37 ab  

1 : 100 M 0.0022 322.5 ± 10.6 c 6.39 ± 0.57 a 

Butterfly 
pea 

control 1 : 0 M 0.0031 223.5 ± 0.0 a 5.91 ± 0.18 c 

mulberry 
1 : 50 M 0.0026 266.5 ± 0.0 b 3.13 ± 0.16 b 

1 : 100 M 0.002 355.6 ± 12.9 c 0.98 ± 0.02 a 

mangosteen 
1 : 50 M 0.0021 330.0 ± 0.0 c 1.11 ± 0.12 a 

1 : 100 M 0.0015 478.5 ± 23.3 d 1.00 ± 0.03 a 
หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าเฉลี�ยในแนวตั%ง (p<0.05) 

จากค่าตวัแปรทางจลนพลศาสตร์ของการสลายตวัของแอนโธไซยานินส์ ดงัตารางที� 3 ที�ผา่น

การใหค้วามร้อนเป็นเวลา 2 ชั�วโมงพบวา่ การใชส้ารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลูกหม่อน จะ

ส่งผลใหมี้ค่าคงที�อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (k) ลดลง และมีค่าครึ� งชีวิตที�สูงขึ%น และเมื�อดูจากค่า ΔE* 

หรือค่าการเปลี�ยนแปลงสีก่อนหรือหลงัใหค้วามร้อนพบวา่การใชส้ารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุดและ

ลกูหม่อนทาํใหมี้ค่าการเปลี�ยนแปลงสีตํ�าที�สุดและพบวา่เมื�อมีการเพิ�มอตัราส่วนของสารโคพิกเมนต ์จะทาํ

ใหค่้าครึ� งชีวิตมีค่าเพิ�มสูงขึ%น และ ค่าการเปลี�ยนแปลงสีมีค่าตํ�าลง 

เนื�องจากสารสกดัจากเปลือกมงัคุดนั%น มีองคป์ระกอบของสารฟีนอลลิกเป็นจาํนวนมาก 

(Zadernowski และคณะ,2008) และยงัมีองคป์ระกอบอื�นๆ ที�สามารถทาํหนา้ที�เป็นสารโคพิกเมนตไ์ด ้เป็น

จาํนวนมาก จึงส่งผลใหส้ารสกดัจากเปลือกมงัคุดนั%นมีความสารถในการรักษาความคงตวัของ                       

แอนโธไซยานินส์ที�สกดัไดจ้ากกระเจี7ยบ และอญัชนัดว้ยวิธีโคพิกเมนตเ์ทชนัได ้
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สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาโคพิกเมนตเ์ทชนั โดยใชส้ารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด และลกูหม่อน โดยไม่

ผา่นการทาํใหบ้ริสุทธิ� พบวา่ ระดบั pH 3 นั%น จะรักษาความคงตวัต่อการใหค้วามร้อนของแอนโธไซยา

นินส์ไดดี้กวา่ระดบั pH 5 และ  pH 7 เนื�องจากแอนโธไซยานินส์นั%นจะคงตวัไดดี้ที�สภาวะที�เป็นกรด และ

ในตวัอยา่งสารสกดัแอนโธไซยานินส์จากกระเจี7ยบ และอญัชนันั%น พบวา่การใช ้ สารสกดัฟีนอลลิกจาก

เปลือกมงัคุด เป็นสารโคพิกเมนตจ์ะเขา้ร่วมทาํปฏิกิริยา เกิดเป็นสารประกอบเชิงซอ้น จะสามารถเพิ�ม

ความคงตงัของรงควตัถุแอนโธไซยานินส์ไดจ้ริงเนื�องจาก สารสกดัฟีนอลลิก จะเขา้ไปเกิดสารประกอบ

เชิงซอ้น และเกิดแรงยึดเหนี�ยวระหวา่งโมเลกลุของแอนโธไซยจะเพิ�มประสิทธิภาพในการรักษาความคง

ตวัของแอนโธไซยานินส์ไดดี้ที�สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัชิ%นนี%  เป็นงานวิจยัที�ศึกษาประสิทธิภาพการเพิ�มความคงตวัของแอนโธไซยานินส์ที�สกดั

ไดจ้ากกระเจี7ยบแดงและดอกอญัชนั โดยการเกิดสารประกอบเชิงซอ้มร่วมกบัสารโคพิกเมนตจ์ากเปลือก

มงัคุดและลูกหม่อน ซึ�งงานวิจยัชิ%นนี%สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บักระบวนการเกี�ยวกบัการใหค้วามร้อน

ของแอนโธไซยานินส์ได ้ 
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การศึกษาบทบาทของไมโครเลนส์ต่อสมบัตทิางแสงของแผ่นรวมแสงฟลูออเรสเซนต์ 
 
A study of the role of microlens arrays on the optical performance of fluorescent 

concentrator 

 
ผู้วจิยั นายเอกชยั รัมมะรัตน์, ผศ.ดร.ภทัรียา กิตติเดชาชาญ 
          สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 
บทคดัย่อ 
 แผน่รวมแสงฟลอูอเรสเซนตถ์ูกใชเ้ป็นอุปกรณ์รวมแสงกบัเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยทัว่ไปแผ่น
รวมแสงจะสร้างจากกระจกหรือพลาสติกใสท่ีเจือดว้ยโมเลกุลสารเรืองแสง ปัญหาพ้ืนฐานของแผ่นรวม
แสงคือประสิทธิภาพทางแสงจะมีค่าลดลงเม่ือความเขม้ขน้ของสารเจือสูงข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการศึกษา
วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพทางแสงของแผ่นรวมแสงโดยน าไมโครเลนส์อาร์เรย์มาประยุกตใ์ช ้โดยท่ีแผ่น
รวมแสงท่ีถกูจดัเตรียมดว้ยเทคนิคการหล่อแบบบนแม่พิมพจ์ะมีความเขม้ขน้ของสารเจือระหว่าง 2.5x10-4 
โมลาร์ ถึง 4.5x10-4 โมลาร์ และไมโครเลนส์อาร์เรยถ์ูกเตรียมจากวสัดุ PDMS ดว้ยเทคนิคเดียวกนั ใหมี้
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตร และมีระยะห่างระหวา่งเลนส์ (pitch) ต่างๆกนั ผลการทดลองแสดง
ใหเ้ห็นว่าเม่ือน าไมโครเลนส์อาร์เรยม์าประกบติดกบัแผ่นรวมแสง ค่าการดูดกลืนแสงและความเขม้แสง
ฟลอูอเรสเซนตจ์ะมีค่าเพ่ิมข้ึนสูงถึง 2.2 เท่าและ 1.24 เท่าตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ: แผน่รวมแสงฟลอูอเรสเซนต ์ไมโครเลนส์อาร์เรย ์เทคนิคการหล่อแบบบนแม่พิมพ ์
 
Abstract 

 Fluorescent collectors (FCs) have been considered for being used as a light 

concentrator for photovoltaic. They are typically made of a transparent glass or plastic 

doped with fluorescent molecules. The basic problem of the FCs is that their optical 

efficiency decreases at high concentration. Therefore, we studied the method to 

improve optical efficiency of the lightly doped FCs by integrating microlens arrays 

into the FC samples. The FCs with various dye concentrations, ranging from 2.510
-4

 

M to 4.510
-4

 M, were prepared by replica molding technique. The PDMS-based 

microlens arrays with diameter of 1000 m and various pitch sizes were also 

fabricated using the same technique and then implemented into the FC samples. The 

experimental results showed enhancement of absorbance and fluorescence intensity 

up to 2.2-fold and 1.2-fold when microlens arrays were utilized. 

 

Keywords: Fluorescent collector, Microlens arrays, Replica molding technique 
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บทน า 
 แผ่นรวมแสงฟลูออเรสเซนต ์(Fluorescent collector) คือแผ่นวสัดุโปร่งแสงท่ีถูกเจือ
ดว้ยวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเรืองแสงได ้เช่น โมเลกุลสียอ้มไวแสง (dye molecules) ควอนตมัดอท เป็นตน้ 
ส่ิงประดิษฐน้ี์ถกูประดิษฐข้ึ์นเพ่ือท าหนา้ท่ีรวมแสงอาทิตยใ์หก้บัเซลลแ์สงอาทิตยใ์นช่วงปี ค.ศ. 1976 โดย 
Weber และ Lambe [1] หลกัการท างานของส่ิงประดิษฐ์น้ีจะอาศยักลไกการดูดกลืนแสงของวสัดุเรือง
แสง การคายแสงของโมเลกุล และการเดินทางของแสงท่ีปลดปล่อยออกมายงับริเวณขอบของแผ่นโดย
อาศยักลไกการสะทอ้นกลบัหมดดงัรูปท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 หลกัการท างานของแผน่รวมแสงฟลอูอเรสเซนต ์ 
 
 โดยทัว่ไปแลว้ค่าดูดกลืนแสงของแผน่จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของสารเรืองแสงท่ีเจือ
ในแผ่นมีค่าสูงข้ึน แต่ปริมาณแสงถูกปลดปล่อยออกมาจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามความเขม้ขน้ของสารถึง
ระดบัหน่ึง ก่อนท่ีจะมีแนวโนม้ลดลง  [2] ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณสารเจือท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลใหก้ลไกการ
ดูดกลืนซ ้ าภายในแผ่นเพ่ิมข้ึน [3] ดงันั้นการเจือสารเรืองแสงในปริมาณท่ีสูงมากเพ่ือช่วยเพ่ิมการดูดกลืน
แสงจึงไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของแผ่นรวมแสงได ้ดงันั้นการเจือสารในแผ่นดว้ยปริมาณท่ี
เหมาะสมจึงจะท าให้ไดแ้ผ่นรวมแสงท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดว้ยเหตุผลน้ีผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแผน่รวมแสงดว้ยไมโครเลนส์อาร์เรย ์  
 ไมโครเลนส์อาร์เรยคื์อเลนส์ขนาดเลก็ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตรมีคุณสมบติั
ในการรวมแสงหรือกระจายแสงก็ได ้ข้ึนกบัรูปทรงและการจดัวางเลนส์ ในงานวิจยัน้ีจะใชไ้มโครเลนส์
อาร์เรยเ์พ่ือรวมแสงท่ีตกกระทบผิวหนา้ของแผน่รวมแสง ดงัรูปท่ี 2 และแผ่นรวมแสงท่ีใชใ้นการศึกษาจะ
ถูกจดัเตรียมข้ึนจากวสัดุเรซ่ินท่ีถูกเจือดว้ยสารเรืองแสง Rhodamine 6G (R6G) ท่ีมีความเขม้ขน้
ต่างๆกนั 3 ค่าคือ 2.5x10-4 3.5x10-4และ 4.5x10-4 โมลาร์  
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รูปที่ 2 การประยกุตใ์ชไ้มโครเลนส์อาร์เรยก์บัแผน่รวมแสง 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1 .เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผน่รวมแสงฟลอูอเรสเซนตโ์ดยการประยกุตใ์ชไ้ม

โครเลนส์อาร์เรย ์
2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างไมโครเลนส์อาร์เรยจ์ากวสัดุพอลิเมอร์และแผน่รวมแสงดว้ย

เทคนิคการหล่อแบบบนแม่พิมพ ์

 
วธิีการวจิยั 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. การจดัเตรียมแผน่รวมแสง 
 แผน่รวมแสงท่ีใชใ้นการศึกษาถกูจดัสร้างโดยเทคนิคการหล่อแบบบนแม่พิมพ ์โดยผูว้ิจยัได้
เตรียมสารละลาย R6G ท่ีมีความเขม้ขน้ 2.5x10-4 3.5x10-4  และ 4.5x10-4 โมลาร์ โดยใชเ้อทานอลเป็นตวั
ท าลายจากนั้นน าสารละลายท่ีจดัเตรียมมาผสมกบัสารละลายเรซ่ิน CPS124 โดยใชส้ารละลาย R6G 1.5 
มิลลิลิตร ผสมกบัเรซ่ิน 5 กรัม และใชส้ารเร่งการแข็งตวัของเรซ่ิน 0.1 กรัม สารผสมจะถูกกวนใหเ้ขา้กนั
และถกูน าไปเทใส่แม่พิมพท่ี์มีขนาดกวา้ง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 25.4 มิลลิเมตร  สูง 1 มิลลิเมตร 
 
2. การจดัเตรียมไมโครเลนส์อาร์เรย ์ 
 ไมโครเลนส์อาร์เรยถ์ูกจดัเตรียมข้ึนจากวสัดุ PDMS (Polydimethylsiloxane) โดย
อาศยักระบวนการหล่อแบบบนแม่พิมพ ์เช่นเดียวกบัแบบแผ่นรวมแสง โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัเตรียมแม่พิมพจ์าก
แผน่ทองแดงหนา 1 มิลลิเมตร โดยออกแบบแม่พิมพเ์ลนส์ใหมี้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตร 
และมีระยะห่างระหว่างเลนส์ (pitch) เท่ากบั 600 800 และ 1000 ไมโครเมตร และมีความลึกของหลุม
แม่พิมพเ์ท่ากบั 350 ไมโครเมตร 
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รูปที่ 3 การจดัเตรียมไมโครเลนส์อาร์เรย ์
  
 ในการเตรียมเลนส์ท าไดโ้ดยการน าแม่พิมพ์ (รูปท่ี 3(ก))ไปเคลือบสารละลาย PMMA 

(PMMA 0.77 กรัม ต่อไดคลอโรมีเทน 2.1 มิลลิลิตร) ดว้ยวิธีการหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 3500 รอบ/
นาที เป็นเวลานาน 1นาที (รูปท่ี 3(ข)) และน าวสัดุ PDMS มาเทใส่ในแม่พิมพท้ิ์งไวจ้นแหง้ (รูปท่ี 3(ค)) 
จึงลอกไมโครเลนส์อาร์เรยอ์อกจากแม่พิมพ ์(รูปท่ี 3(ง)) 
 
3. การวดัสเปกตรัมการดูดกลืนแสง 
 แผ่นรวมแสงท่ีถูกเตรียมข้ึนจะถูกน ามาวดัสเปกตรัมการดูดกลืนแสงโดยอาศยัเคร่ืองสเปก
โตรมิเตอร์ของบริษทั Avantes รุ่น 2048 การจดัระบบเพ่ือวดัสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะใชร้ะบบ
มาตรฐานท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป โดยแหล่งก าเนิดแสงในระบบจะใชแ้สงจากหลอดทงัสเตน (ขนาด 360 วตัต)์ 
ซ่ึงมียา่นความยาวคล่ืนครอบคลุมในช่วง 350-850 นาโนเมตร แสงจากหลอดไฟจะเดินทางผ่านสายใยแกว้
น าแสงไปยงัแผ่นรวมแสง แสงบางส่วนจะถูกดูดกลืนไวภ้ายในแผ่นและแสงในส่วนท่ีสามารถส่องผ่าน
ออกมาไดจ้ะผ่านไปยงัสายใยแกว้น าแสงอีกเส้นหน่ึงท่ีอยู่ทางดา้นล่างของแผ่นรวมแสง ซ่ึงสายใยแกว้น า
แสงน้ีจะถูกต่อกับเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์และถูกวิเคราะห์หาสเปกตรัมการดูดกลืนโดยโปรแกรม 
Avasoft version 7.4 ในท่ีน้ีค่าการดูดกลืนแสงของแผ่นรวมแสงจะถูกค านวณโดยอาศยัสมการของ
เบียร์-แลมเบิร์ต คือ 

     
  

 
                                  (1)                                   

 
เม่ือ  A คือ ค่าการดูดกลืนแสงของฟิลม์บาง  

I0 คือ ปริมาณแสงท่ีตกกระทบผิวหนา้ฟิลม์บาง และ  
I คือ ปริมาณแสงท่ีผา่นฟิลม์บางออกมา  
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4. การวดัสเปกตรัมการเปล่งแสง 
 การวดัสเปกตรัมการเปล่งแสงจะสามารถท าไดโ้ดยการฉายแสงในย่านท่ีแผ่นรวมแสงมีการ
ดูดกลืนแสงไดสู้งและวดัปริมาณแสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากบริเวณขอบของแผ่น ในงานวิจยัน้ีไดใ้ช้
แสงกระตุน้จากไดโอดเปล่งแสงสีเขียวท่ีมีค่าก าลงัขนาด 1.4 วตัต ์มีความยาวคล่ืนสูงสุดประมาณ 525 นา
โนเมตร  

 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 
1. การวดัสเปกตรัมการดูดกลืนแสง 
 จากการวดัสปกตรัมการดูดกลืนแสงของแผ่นรวมแสงท่ีเจือดว้ย R6G ในย่าน 2.5x10-4 ถึง
4.5x10-4 โมลาร์พบวา่แผน่รวมแสงมีการดูดกลืนแสงเพ่ิมข้ึน เม่ือความเขม้ขน้ของสาร R6G   มีค่าเพ่ิมข้ึน 
และมีพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร ดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิลม์ R6G ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 

 จากการทดลองน าไมโครเลนส์อาร์เรยข์นาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตร ท่ีมีระยะ
pitch ต่างๆมาประกบติดกบัผิวหนา้ของแผ่นรวมแสง พบว่าสามารถเพ่ิมค่าการดูดกลืนแสงของแผ่นรวม
แสงไดจ้ริง  โดยไมโครเลนส์อาร์เรยท่ี์มีระยะ pitch เท่ากบั 600 ไมครอนจะช่วยเพ่ิมค่าการดูดกลืนแสงได้
ดีกว่าไมโครเลนส์อาร์เรยท่ี์มีระยะ pitch เท่ากบั 800 และ 1000 ไมครอน ดงัรูปท่ี 5 และจากกราฟสังเกต
พบวา่เม่ือน าไมโครเลนส์อาร์เรยป์ระยกุตใ์ชก้บัแผน่รวมแสงท่ีมีความเขม้ขน้สาร R6G นอ้ย (2.5x10-4 โม
ลาร์) จะท าใหค่้าการดูดกลืนแสงของแผน่รวมแสงเพ่ิมสูงข้ึนมากถึง 2.2 เท่า ซ่ึงสูงกว่าการน าไมโครเลนส์
อาร์เรยม์าใชก้บัแผน่รวมแสงท่ีมีความเขม้ขน้สูงคือ 3.5x10-4 และ 4.5x10-4 โมลาร์ ซ่ึงมีค่าการดูดกลืนแสง
เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.3 และ 1.2 เท่าตามล าดบั    
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รูปที่ 5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแผน่รวมแสงท่ีเจือสาร R6G ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆท่ีประยกุตใ์ชก้บั

ไมโครเลนส์อาร์เรยท่ี์มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตรและมีระยะ pitch ขนาดต่างๆ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔                       3371 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



2. การวดัสเปกตรัมการเปล่งแสง 
 จากการวดัสเปกตรัมการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ของแผ่นรวมแสงท่ีเจือดว้ย R6G ในย่าน 

2.5 x10-4 โมลาร์  ถึง 4.5x10-4 โมลาร์ พบวา่แผน่รวมแสงมีการเปล่งแสงท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของสาร 
R6G มีค่าเพ่ิมข้ึนดงัรูปท่ี 6 และเม่ือสังเกตพีคการเปล่งแสงจะเห็นว่ามีการเล่ือนต าแหน่งไปยงัย่านความ
ยาวคล่ืนท่ีสูงข้ึนดว้ยเม่ือความเขม้ขน้ของสารมีค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีมีสาเหตุจากกลไกการดูดกลืนซ ้ าของสาร
เรืองแสง 
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รูปที่ 6 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแผน่รวมแสงท่ีเจือสาร R6G ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆ 

 
 จากการทดลองน าไมโครเลนส์อาร์เรยข์นาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตร ท่ีมีระยะ 
pitch ต่างๆมาประกบติดกบัผิวหนา้ของแผ่นรวมแสง พบว่าสามารถเพ่ิมค่าความเขม้แสงฟลูออเรสเซนต์
ของแผน่รวมแสงไดด้งัรูปท่ี 7  จากกราฟจะพบวา่แผน่รวมแสงท่ีถกูประกบติดดว้ยไมโครเลนส์อาร์เรยท่ี์มี
ระยะ pitch 600 ไมครอนจะมีค่าความเขม้แสงท่ีเปล่งออกมาสูงกว่าแผ่นรวมแสงท่ีประกบติดดว้ยไมโคร
เลนส์อาร์เรยท่ี์มีระยะ pitch 800 และ 1000 ไมครอน โดยพีคการเปล่งแสงจะมีค่าเพ่ิมจากเดิม 1.24  1.18  
และ 1.11 เท่าเม่ือใชไ้มโครเลนส์ท่ีมีระยะ pitch 600 800 และ 1000 ไมครอนตามล าดบั 
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รูปที่ 7 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแผน่รวมแสงท่ีเจือสาร R6G ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆท่ีประยกุตใ์ชก้บั 
ไมโครเลนส์อาร์เรยท่ี์มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1000 ไมโครเมตรและมีระยะ pitch ขนาดต่างๆ 
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สรุปผลการวจิยั 
  งานวิจยัน้ีศึกษาความเป็นไปไดใ้นเพ่ิมประสิทธิภาพของการดูดกลืนแสงของแผ่นรวมแสง
ฟลอูอเรสเซนตด์ว้ยไมโครเลนส์อาร์เรยโ์ดยผูวิ้จยัไดท้ าการเตรียมแผ่นรวมฟลูออเรสเซนต์ท่ีความเขม้ขน้ 
2.5x10-4 โมลาร์ ถึง 4.5x10-4 โมลาร์ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเม่ือน าไมโครเลนส์อาร์เรยม์า
ประยกุตใ์ชร่้วมกบัแผ่นรวมแสงฟลูออเรสเซนตจ์ะท าใหค่้าพีคการดูดกลืนแสงของแผ่นรวมแสงมีค่าเพ่ิม
สูงกวา่เดิมถึง 2.2 เท่าและส่งผลใหค่้าพีคความเขม้แสงท่ีเปล่งออกมามีค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.24 เท่า และไม
โครเลนส์อาร์เรยท่ี์มีระยะ pitch เท่ากบั 600 ไมโครเมตรจะช่วยในการรวมแสงไดดี้กว่าไมโครเลนส์
อาร์เรยท่ี์มีระยะ pitch เท่ากบั 800 และ 1000 ไมโครเมตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในกระบวนการสร้างไมโครเลนส์อาร์เรย์และแผ่นรวมแสงนั้นขั้นตอนการเทสารลงใน
แม่พิมพเ์พ่ือข้ึนรูปนั้นตอ้งจดัเตรียมบนพ้ืนท่ีเรียบเพ่ือความเรียบและความสม ่าเสมอของไมโครเลนส์
อาร์เรยแ์ละแผน่รวมแสง  
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[3]A.M.Taleb.Self (2002) “absorption treatment for the luminescent solar concentrators.” 
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[4]K.Barnham,J.L.Marques,J.Hassard,andP.O.Brien.(2000) “Quantum-dot concentrator and 
 thermodynsmic model for the global redshift.”Applied Physics Letters76,1197-
 1199. 
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วธีิค้นหาสัญญาณให้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยผสมระหว่างการตดัสินใจทนัทแีละการรอ

พจิารณาให้ครบจงึตดัสินใจ 

 
Rapid signal acquisition techniques based on a mixture of the immediate-

decision and the delay-decision methods 

 

เอลิน ยงวิริยกุล, วชัรพนัธ์  สุวรรณสนัติสุข 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี              

 

บทคดัย่อ 

การคน้หาสัญญาณ (Signal acquisition) เป็นงานส าคญัของเคร่ืองรับ ตอ้งท าใหร้วดเร็วและ

ถูกต้องก่อนเร่ิมการส่ือสาร  การตัดสินใจในการค้นหาสัญญาณมีวิธีหลัก  2 วิธี คือ ตัดสินใจทันที 

(Immediate decision) และรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision) ซ่ึงทั้ง 2 วิธีมีขอ้ดี

และขอ้เสียแตกต่างกนั ในปัจจุบนัยงัไม่มีการน าขอ้ดีของ 2 วิธีมาปนกนั  งานวิจยัน้ีตอ้งการออกแบบวิธี

คน้หาสัญญาณให้รวดเร็วและถูกตอ้ง  วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือออกแบบวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ

หาสัญญาณแบบใหม่ซ่ึงรวมขอ้ดีของการคน้หาสัญญาณดั้งเดิม 2 แบบคือแบบตดัสินใจทนัทีและแบบรอ

พิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ, เพ่ือหาเวลาเฉล่ีย (Mean acquisition time) จนกว่าวิธีท่ีออกแบบจะหา

สัญญาณท่ีถูกตอ้งเจอ และเพ่ือเปรียบเทียบเวลาเฉล่ียของวิธีการคน้หาสัญญาณท่ีน าเสนอและเวลาเฉล่ีย

ของวิธีการคน้หาสัญญาณดั้งเดิมทั้งสอง  ระเบียบวิธีวิจยัใช้การจ าลองกระบวนการคน้หาสัญญาณดว้ย

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Monte Carlo Simulation)  ผลการวิจยัพบว่ามีจุดวิกฤตของ Signal-to-noise 

Ratio (SNR) กล่าวคือ ถา้ SNR นอ้ยกว่าจุดวิฤตน้ี ควรเลือกใชก้ารรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ 

(Delayed decision)  ถา้ SNR มากกว่าจุดวิกฤตน้ี ควรเลือกใชก้ารตดัสินใจทนัที (Immediate decision)  

ผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ช่วยให้ไดวิ้ธีการหาสัญญาณแบบใหม่ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วกว่าวิธีแบบ

ดั้งเดิม  เหมาะจะใชใ้นการส่ือสารท่ีขอ้มลูตอ้งถึงเคร่ืองรับโดยเร็ว 

 

ค าส าคญั : การคน้หาสญัญาณ, ทฤษฎีการประมาณและการตดัสินใจ, วิธีการท่ีดีท่ีสุด, การส่ือสารไร้สาย 
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Abstract 

Signal acquisition is an important task that needs to be complete at a 

receiver before a start of communication. Signal acquisition incurs a decision stage, 

which traditionally is achieved either by the immediate-decision method or by the 

delay-decision method. At present, the receivers employ a single decision method in 

every operating environment, leaving the benefits of the other method unrealized. 

This research aims to acquire the signals fast and accurately. The specific objectives 

are (a) to design an optimal method for signal acquisition, by mixing the benefits of 

the two decision methods, (b) to quantify the performance of the proposed method 

based on a commonly-used metric, the mean acquisition time (MAT), and (c) to 

compare the MAT of the proposed method with the MATs of the immediate-decision 

and the delay-decision methods. The research methodology is the Monte Carlo 

simulation of the acquisition system. The main research result shows that a critical 

value exists for the operating signal-to-noise ratio (SNR). In particular, when the SNR 

is below the critical value, the receiver should use the delay-decision method. When 

the SNR is above the critical value, the receiver should use the immediate-decision 

method. The research results are useful in a design of fast and accurate acquisition, 

which is important in transmission of time-sensitive data. 

 
Key Words: Signal acquisition, Estimation and decision theory, Optimization, 

Wireless communication 

 

บทน า 

 การคน้หาสัญญาณ (Signal acquisition) เป็นงานท่ีจ าเป็นส าหรับเคร่ืองรับก่อนการส่ือสาร

เร่ิมตน้ การคน้หาสัญญาณให้เร็วและถูกตอ้งมีความส าคญัโดยเฉพาะส าหรับขอ้มูลท่ีตอ้งถึงผูรั้บโดยเร็ว  

เช่น เสียง, VDO หรือ ขอ้มูลในยามฉุกเฉิน (Emergency message)  ท่ีจะหมดความส าคญัถา้ผูรั้บไม่ไดรั้บ

ขอ้มลูทนักาล  จุดประสงคก์ารคน้หาสญัญาณ คือ ความรวดเร็วและถกูตอ้ง 

การค้นหาสัญญาณแบบท่ีมีอยู่ท าได้ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ แบบตัดสินใจทันที (Immediate 

decision) และแบบรอพิจารณาใหค้รบจึงตดัสินใจ (Delayed decision)  แต่ละวิธีมีขอ้ดี-ขอ้เสียกล่าวคือ 

แบบตดัสินใจทนัที (Immediate decision) มีขอ้ดีคือใชเ้วลานอ้ยในการตดัสินใจ และขอ้เสียคือตดัสินใจ

โดยใชข้อ้มลูบางส่วน  แบบรอพิจารณาใหค้รบจึงตดัสินใจ (Delayed decision)  มีขอ้ดีคือตดัสินใจโดยใช้

ขอ้มูลครบถว้น และขอ้เสียคือใช้เวลามากในการตดัสินใจ งานวิจัยท่ีผ่านมาพิจารณาว่า 2 วิธีการนั้น

แยกกนั คือเคร่ืองรับตอ้งใชวิ้ธีการใดวิธีการหน่ึงเท่านั้นในทุกๆสภาพแวดลอ้ม  ผลท่ีตามมาคือ การคน้หา

สญัญาณถกูตอ้งแต่อาจชา้กวา่ท่ีสามารถจะท าได ้
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งานวิจัยน้ีต้องการออกแบบการค้นหาสัญญาณใหม่และประเมินว่าวิธีการท่ีออกแบบดี

หรือไม่  โดยพิจารณาเกณฑด์า้นความถกูตอ้งและเวลาโดยเฉล่ีย  การออกแบบจะน าวิธีดั้งเดิม 2 วิธีมาผสม

กนั  ขอ้คน้พบใหม่ (Contributions) ท่ีส าคญัจากงานวิจยัไดแ้ก่ 

 การค้นหาสัญญาณ (Signal acquisition) ท่ีแม่นย  าและรวดเร็ว ท าโดยเลือกวิธีตัดสินใจท่ี

เหมาะสมมาใช ้แทนการตดัสินใจโดยวิธีใดวิธีหน่ึงในทุกๆ สภาวะแวดลอ้ม 

 ค่าวิกฤตของ Signal-to-noise ratio (SNR) เป็นจุดเปล่ียนส าคญั กล่าวคือ ถา้ SNR นอ้ยกว่าค่า

วิกฤต ควรใชว้ิธีรอพิจารณาใหค้รบทุกช่อง (Delayed decision)  ถา้ SNR มากกว่าค่าวิกฤต ควร

ใชว้ิธีตดัสินใจทนัที (Immediate Decision) 

 ค่าวิกฤตของ SNR ส าหรับช่องสัญญาณแบบ Additive white Gaussian noise (AWGN) และ

ส าหรับเซตของสัญญาญท่ีตั้ งฉากกันเม่ือเล่ือนเวลาออกไป (Shift orthogonal signals) มี

ค่าประมาณ -4.5 dB  

ผลการวิจยัช่วยออกแบบเคร่ืองรับ ให้คน้หาสัญญาณเร็วข้ึนและเหมาะสมกบัการส่ือสารท่ีขอ้มูลตอ้งถึง

เคร่ืองรับโดยเร็ว งานวิจยัน้ียงัแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองรับท่ีคน้หาสัญญาณไดแ้ม่นย  าและรวดเร็ว จะปรับ

วิธีการตดัสินใจตามสภาพแวดลอ้มของการรับส่งขอ้มลู  

หวัขอ้ท่ีเหลือในบทน า ประกอบดว้ยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี 

 

การค้นหาสัญญาณ 

 การคน้หาสัญญาณ (Signal acquisition) เป็นงานท่ีส าคญัของเคร่ืองรับจะตอ้งท าให้เสร็จ
ก่อนท่ีจะเร่ิมการส่ือสารได ้การค้นหาสัญญาณไดเ้ร็วท าให้ส่ือสารได้เร็ว การค้นหาไดถู้กตอ้งท าให้
เคร่ืองรับถอดรหสั (Decode) ขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง  (Polydoros and Weber, 1984) 

การคน้หาสัญญาณสามารถพิจารณาว่าเป็นปัญหาการตดัสินใจและการประมาณ (Decision 

and estimation problem) เพ่ือใหง่้ายต่อการอธิบาย สมมุติว่าการรับส่งขอ้มูลเกิดข้ึนในช่องสัญญาณแบบ 

Additive white Gaussian noise (AWGN)  หากสัญญาณท่ีส่ง  (Transmitted signal) แทนดว้ยสัญลกัษณ์ 

S(t) สญัญาณท่ีไดรั้บจะมีค่าเท่ากบั  R(t) = S(t- 𝝉) + N(t) โดย 𝝉 เป็นตวัแปรสุ่ม แทนเวลาหน่วงซ่ึงเกิดจาก

ระยะทางระหวา่งเคร่ืองรับและเคร่ืองส่ง  และ N(t) คือกระบวนการสุ่มแบบ AWGN   การคน้หาสัญญาณ

คือการประมาณค่า (Estimate) ของ 𝝉 จากสญัญาณ R(t) ท่ีไดรั้บ 
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รูปที่ 1 การตดัสินใจทนัที เลือกช่องแรกท่ี 
Decision Variable มากกวา่ Threshold 

 รูปที่ 2 การรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ 
เลือกช่องท่ี Decision variable มีค่ามากท่ีสุด 

 

วิธีตัดสินใจหลัก 2 วิธี 

การประมาณค่า 𝝉 แบบดั้งเดิม (Conventional approaches) ท าได ้2 วิธีหลกั คือ ตดัสินใจ

ทนัที (Immediate decision) และ รอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision)  

วิธีการทั้งสองอาศยั Decision variable  หรือตวัแปรสุ่มมาช่วยในการตดัสินใจ ตวัแปรสุ่ม

ดงักล่าวแทนดว้ยสัญลกัษณ์   ,   , …,     และค านวณจากสหสัมพนัธ์ (Correlation) ระหว่าง 

สัญญาณท่ีไดรั้บและสัญญาณท่ีส่ง ตามสมการ    ∫  ( ) (   (   ))  
     
  

  

โดย   คือความละเอียดของเวลา (มกัมีค่าในหลกั nanosecond) และ N คือจ านวนช่องทั้งหมด ซ่ึงค านวณ

จากสมการ    ⌈      ⌉ เม่ือ      คือขอบบน (Upper bound) ของ 𝝉    ถา้ Decision 

variable      มีค่ามากพอ เคร่ืองรับจะประมาณ 𝝉  ดว้ยเวลา      ส่ิงท่ีต่างกนัในวิธีตดัสินใจทนัที และวิธี

รอพิจารณาใหค้รบทุกช่อง คือจ านวน Decision variable ท่ีพิจารณาก่อนตดัสินใจ 

ส าหรับวิธีตดัสินใจทนัที เคร่ืองรับจะตั้งค่า Threshold ไวเ้ป็นจ านวนจริงค่าใดค่าหน่ึง  และ

จะเลือกช่วงแรกท่ีใหค่้า Decision Variable มากกวา่ Threshold ท่ีตั้งไว ้ สงัเกตวา่เคร่ืองรับค่อยๆค านวณค่า 

Decision Variable  และอาจจดัสินใจโดยไม่จ าเป็นตอ้งค านวณค่า Decision Variable ใหค้รบทั้ง N ค่า  ดงั

ตวัอยา่งในรูปท่ี 1 

ส าหรับรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ  เคร่ืองรับจะค านวณค่า Decision Variable ให้

ครบทั้ง N ค่าและเลือกช่องท่ี Decision Variable มีค่ามากท่ีสุด ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 2 สังเกตว่าเคร่ืองรับไม่

จ าเป็นใช ้Threshold ประกอบการตดัสินใจแต่ตอ้งค านวณ  Decision Variable ส าหรับทุกช่องก่อนจะ

ประมาณค่า 𝜏 
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รูปที่ 3 การตดัสินใจทนัที (Immediate decision) อาจมีขอ้ผิดพลาดหากช่องสญัญาณมี noise 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision)  

อาจเกิดขอ้ผิดพลาดไดห้ากช่องสญัญาณมี noise 

 

ข้อผิดพลาดส าหรับการตัดสินใจ  

การตดัสินใจทั้งสองแบบมีขอ้ผิดพลาดได ้เน่ืองจากสัญญาณท่ีไดรั้บมี Noise ปนอยู่ การ

ตดัสินใจทนัที (Immediate decision) อาจเกิดความผิดพลาดในการตดัสินใจ 2 แบบ (Polydoros and 

Weber, 1984) (Suwansantisuk and Win, 2005) (Suwansantisuk, Chiani, and Win, 2008) คือ (1) 

เคร่ืองรับคิดว่าไม่มีสัญญาณในช่องใดช่องหน่ึง  แต่จริงๆมีสัญญาณ (Misdetection) และ (2) เคร่ืองรับคิด

วา่มีสญัญาณในช่องใดช่องหน่ึง  แต่จริงๆไม่มีสญัญาณ (False alarm) ดงัรูปท่ี 3 

 การรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision) อาจเกิดความผิดพลาดในการ

ตดัสินใจ คือ เคร่ืองรับเลือกช่องผิด เพราะช่องท่ีมีสัญญาณอยู่ไม่ใช่ช่องท่ีใหค่้า Decision Variable ท่ีมาก

ท่ีสุด (Massey, 1972) ดงัรูปท่ี 4 ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนทั้งสองแบบท าให้เวลาในการคน้หาสัญญาณ 

(จนกวา่จะหาต าแหน่งท่ีถกูตอ้งเจอ) มีค่าไม่คงท่ี กล่าวคือ เวลาในการคน้หาสญัญาณเป็นตวัแปรสุ่ม 

 

เวลาโดยเฉลี่ยจนกว่าจะค้นหาสัญญาณเจอ 

 เวลาโดยเฉล่ียจนกวา่จะคน้หาสญัญาณเจอ (Mean acquisition time หรือ MAT) เป็นมาตรวดั 
(Metric) ท่ีส าคญั  ในทางคณิตศาสตร์ MAT คือค่าคาดหวงั E[T] ของตวัแปรสุ่ม  T  โดย T คือเวลาท่ี
เคร่ืองรับใชค้น้หาสญัาณ  ลบดว้ยเวลาท่ีเคร่ืองรับใชต้รวจสอบในคร้ังสุดทา้ย  สังเกตว่า T เป็นตวัแปรสุ่ม 
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(Gallager, 2008) (Bertsekas and Tsitsiklis, 2008) เพราะความไม่แน่ท่ีเกิดจาก Noise และการหน่วงใน
ช่องสัญญาณ   โดยทัว่ไปเราตอ้งการออกแบบวิธีการตดัสินใจ  เพ่ือให้ MAT มีค่าน้อยท่ีสุด  คือ หา
สญัญาณเจอและถกูตอ้ง ไดเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยจุดประสงคห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. เพ่ือออกแบบวิธีการคน้หาสัญญาณใหม่ท่ีรวมขอ้ดีของการคน้หาสัญญาณแบบดั้งเดิม 2 แบบคือ

แบบตดัสินใจทนัที (Immediate decision) และแบบรอพิจารณาให้ครบทุกช่องจึงตดัสินใจ 

(Delayed decision) 

2. เพ่ือจ าลอง (Simulate) MAT หรือเวลาเฉล่ีย (Expected time) จนกว่าวิธีท่ีออกแบบจะหาสัญญาณ

เจอและถกูตอ้ง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบเวลาเฉล่ีย (MAT) ของวิธีการหาสัญญาณท่ีน าเสนอและเวลาเฉล่ียของวิธีการหา

สญัญาณแบบดั้งเดิม 

 

วธิีวจิยั 

งานวิจยัน้ีรวม (Unify) วิธีดั้งเดิม คือแบบตดัสินใจทนัที (Immediate decision) และแบบรอ

พิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision)ให้เป็นวิธีการแบบเดียวกนั และใชท้ฤษฎีความ

น่าจะเป็นและวิธี Monte Carlo Simulation (Devore, 2012; หนา้ 218) เพ่ือเปรียบเทียบเวลาเฉล่ียในการ

คน้หาสัญญาณแบบดั้งเดิมและแบบท่ีน าเสนอ ลกัษณะของสัญญาณท่ีส่ง ช่องสัญณาณ สัญญาณท่ีไดรั้บ 

และกระบวนการคน้หาสญัญาณ เป็นดงัน้ี 

  

รูปที่ 5 กระบวนการคน้หาสญัญาณจากเคร่ืองส่งไปยงัเคร่ืองรับ 

จนถึงขั้นตอนการตดัสินใจและตรวจสอบจนจบการท างาน 
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รูปที่ 6 ตวัอยา่งสญัญาณท่ีคุณสมบติัขา้งตน้ เช่น พลัส์ท่ีมี Support เท่ากบั ∆ 

 

 
รูปที่ 7 แสดงกระบวนการส่งสญัญาณจากเคร่ืองส่งไปยงัเคร่ืองรับ 

 

 

สัญญาณที่ส่ง ช่องสัญณาณ สัญญาณที่ได้รับ 

งานวิจยัน้ีพิจารณาสัญญาณท่ีส่ง ซ่ึงมีสหสัมพนัธ์ท่ีดี (good correlation properties) กล่าวคือ 

S(t) ท่ีมีคุณสมบติัตั้งฉากกบัตวัเองเม่ือเล่ือนเวลาออกไป (Shift orthogonal) หรือในรูปสมการคือ 

∫  (    ) ( )    
     

 
  ส าหรับ   =              

โดย [0,Tb] คือ Support ของฟังชัน่ S(t) โดยสมมุติว่า   ละเอียดพอ จนท าใหส้ัดส่วน Tb/  เป็นจ านวน

เต็ม ตวัอย่างของสัญญาณท่ีมีคุณสมบติัครอบคลุมตามงานวิจยัน้ี เช่น พลัส์ (Pulse) ท่ีมีระยะเวลาของบิต 

(Bit time) เท่ากับ   หรือหากแทนเคร่ืองหมายเท่ากบัในสมการข้างตน้ ด้วยเคร่ืองหมายประมาณ 

สัญญาณท่ีครอบคลุมจะรวมไปถึงสัญญาณ Spread spectrum ท่ีมี Sequence period เท่ากบั Tb และมี Chip 

rate เท่ากบั    

ช่องสญัญาณท่ีพิจารณาเป็นแบบ AWGN ดงันั้นสญัญาณท่ีไดรั้บคือ   ( )= (  𝜏)+ ( )  

โดย 𝜏 คือ ค่าหน่วงเวลา (Delay) ของสัญญาณโดย 𝜏 มีการแจกแจง (Probability distribution) แบบ 

Uniform ในช่วง [0,Tmax]  และ  ( ) เป็น กระบวนการสุ่มแบบ AWGN ท่ีมี Power spectrum density 

เท่ากบั     
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รูปที่ 8 กระบวนการตดัสินใจ แสดงกรณีท่ีตอ้งตดัสินใจหลายรอบ 

 

กระบวนการค้นหาสัญญาณ  

ขั้นตอนการตดัสินใจท าเป็นรอบจนกว่าจะค้นหาสัญญาณไดถู้กตอ้ง  ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

กล่าวคือ  เคร่ืองรับแบ่ง Uncertainty region  หรือช่วง [0,Tmax] เป็น N ช่องและเลือกช่อง i* ท่ีคิดว่ามี

สัญญาณอยู่  โดยใชวิ้ธีตดัสินใจทนัทีหรือรอพิจารณาให้ครบทุกช่องจึงตดัสินใจ  สัญลกัษณ์  i* ในท่ีน้ี

แทนหมายเลขช่อง และ มีค่าท่ีเป็นไปไดคื้อ 1, 2, … หรือ N 

หลงัจากเลือกช่อง i* ท่ีเป็นไปไดแ้ลว้ เคร่ืองรับจะตรวจสอบว่า  มีสัญญาณในช่องท่ี i* จริง

หรือไม่  โดยใชก้ระบวนการ Fine-tracking loop (หรือ Phase-lock loop), Decode ขอ้มูล, และตรวจสอบ

ขอ้มูลกบั Parity bits  การตรวจสอบใชเ้วลานาน  แต่ผลการตรวจสอบน่าเช่ือถือ  (Polydoros and Weber, 

1984) (Suwansantisuk and Win, 2007)  เวลาในการตรวจสอบเป็นค่าคงท่ีและแทนดว้ยสญัลกัษณ์ tpenality 

หากไม่มีสัญญาณในช่อง i* เคร่ืองรับจะกลบัไปตดัสินใจเลือกช่องอีกคร้ัง  วนไปจนกว่า

ช่องท่ีเลือกจะถกูตอ้ง  กระบวนการคน้หาสญัญาณจึงส้ินสุดลง  การตดัสินใจในแต่ละรอบถือว่าเป็นอิสระ

ต่อกนั (Statistically independent)  

 

การค านวณ SNR 

SNR ซ่ึงคืออตัราส่วนระหว่างก าลงัของสัญญาณท่ีไดรั้บต่อก าลงัของสัญญาณรบกวนท่ีเขา้

มาในระบบ เป็นหน่วยวดัประสิทธิภาพของระบบการส่ือสาร  ส าหรับรูปแบบสญัญาณและช่องสัญญาณท่ี

ใช ้จะไดว้า่            [
∫   ( )  
  
 

   
]  (หน่วยเป็น Decibel หรือ dB โดยยอ่) 

 

ผล/สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัหลกัไดแ้ก่ (1) วิธีคน้หา MAT โดยกระบวนการ Simulation ซ่ึงใหพ้จน์ส าหรับ

ค านวณ MAT, (2) กระบวนการ Simulation ซ่ึงพฒันาโดยโปรแกรม Matlab, (3) ค่า MAT เม่ือ SNR ลู่เขา้
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สู่ ลิมิต (Limit) ซ่ึงเป็นกรณีท่ีช่องสัญญาณมีคุณภาพดี (SNR สูง) และมีคุณภาพแย่ (SNR ต ่า), และ (4) ค่า

วิกฤตของ SNR ซ่ึงระบุวา่เม่ือใดควรตดัสินใจทนัที และเม่ือใดควรพิจารณาใหค้รบทุกช่องก่อนตดัสินใจ 

 

วิธีหา Mean acquisition time โดยกระบวนการ Simulation 

งานวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรม Matlab เพ่ือหา MAT (เวลาเฉล่ียในการคน้หาสัญญาณ) ของการ

ตดัสินใจแบบดั้งเดิมทั้งสอง และน า MAT ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัในรูปแบบกราฟระหว่าง MAT และ 

SNR  จุดท่ี MAT ของการตดัสินใจทั้งสองตดักนั จะใหค่้าวิกฤต 

การหาค่า MAT ท าโดยการ Simulation โดยสร้างสัญญาณ (ในท่ีน้ีเลือก Square wave เพ่ือ

ง่ายต่อการแสดงผล), เลือก    เพ่ือใหไ้ด ้SNR ท่ีตอ้งการ (ให้รวมช่วง -40 dB ถึง 20 dB ซ่ึงครอบคลุม

การส่ือสารส่วนใหญ่), สร้างสัญญาณท่ีเคร่ืองรับ โดยมี Noise และ Delay ตามรูปแบบ (Model) ท่ีเสนอ

ขา้งตน้, ตดัสินในเลือกช่อง i* โดยวิธีการดั้งเดิมแต่ละแบบ, ตรวจสอบว่า i* ถูกตอ้งหรือไม่, ท าซ ้ า (คือ

ก าเนิดสัญญาณท่ีส่งใหม่) หาก i* ไม่ใช่ค่า Delay ท่ีถูกตอ้ง, และจบการท างานหาก i* ถูกตอ้ง ขั้นตอน

ทั้งหมดถือวา่ส้ินสุดรอบการทดลอง (Iteration) รอบท่ีหน่ึง 

เวลาในการคน้หาสัญญาณ ส าหรับรอบการทดลอง (Iteration) รอบท่ี j ค านวณโดยอาศยั

ผลการวิจยัจาก (Polydoros and Weber, 1984) (Suwansantisuk and Win, 2005) จะไดว้า่ 

 ( )   {
 ( )(             )                    วิธีรอพิจารณาใหค้รบทุกช่อง 

 ( )(  ( )            )                              ตดัสินใจทนัที
 

โดย M(j) คือจ านวนรอบท่ีวนจนกว่าจะตดัสินใจถูกตอ้ง (ค่าท่ีเป็นไปไดคื้อจ านวนเต็มบวก) และ i*(j) คือ

ช่องท่ีเลือก (ค่าท่ีเป็นไปไดคื้อ 1, 2, 3, …, N) ส าหรับรอบการทดลองท่ี j  หลงัจากนั้นโปรแกรมจะ

ประมาณ MAT จากค่าเฉล่ีย 

         
 

 
∑  ( ) 
      

เม่ือ K คือค่าคงท่ี แทนจ านวนรอบการทดลองทั้งหมด  ความสัมพนัธ์ระหว่าง MAT  และค่าเฉล่ีย สามารถ

แทนไดด้ว้ยเคร่ืองหมายเท่ากบั หากให้ K ลู่เขา้สู่อนนัต์  กล่าวคือค่าเฉล่ียทางขวาจะ Converge almost 

surely สู่ค่า MAT ทางซา้ย ตามกฎ Strong law of large number  ดงันั้นผลการวิจยัจะแม่นย  าหากเลือกค่า K 

ขนาดใหญ่  ในการทดลองพบวา่ K = 100,000 เพียงพอส าหรับงานวิจยัน้ี 
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รูปที ่9  สญัญาณ Square wave  
ท่ีส่งจากเคร่ืองส่ง 

 

 รูปที ่10  สญัญาณท่ีเคร่ืองรับมีสญัญาณรบกวน
และมีการหน่วงเวลา (Delay)  

 
โปรแกรม Simulation 

พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ Square wave ท่ีมีความสูง A=2 หน่วย, Tb เท่ากบั 0.1 

nsec,   เท่ากบั 0.1 nsec, N เท่ากบั 100, tpenality เท่ากบั 10,000 , Threshold เท่ากบั  
   

 
  (ค่า Threshold 

มาจาก Likelihood ratio) ดงันั้นค่าของ             
    

   
  dB 

กระบวนการการท างานของโปรแกรม Matlab เป็นดงัน้ี 

 เคร่ืองส่ง ส่งสัญญาณ Square wave ไปยงัเคร่ืองรับ ดงัรูปท่ี 9   เคร่ืองรับรับสัญญาณ ผ่าน

ช่องสญัญาณแบบ AWGN สญัญาณท่ีไดรั้บมี Noise ปนและหน่วงเวลาออกไป 𝝉 nsec  สญัญาณท่ีส่ง และ

สญัญาณท่ีไดรั้บ แสดงในรูปท่ี 10   ในแต่ละรอบของการทดลอง ค่า 𝝉 อาจมีค่าไม่เท่ากนั เพราะ 𝝉 เป็นตวั

แปรสุ่ม  รูปท่ีน ามาแสดงเป็นกรณีท่ี 𝝉 = 42  

กระบวนการตดัสินใจ แสดงผลลพัธ์โดยระบุว่าเคร่ืองรับเลือกช่องใด (กล่าวคือให้ผลลพัท์

เป็นหมายเลขช่อง  i*) ตวัอย่างเช่น ในกรณีรอบการทดลองท่ีน ามาแสดง สัญญาณอยู่ในช่องท่ี  42 

(tau_index = 42 ในรูปท่ี 11) และพบว่าวิธีตดัสินใจทนัที (Immediate decision) ใชเ้วลา 4.2 nsec กว่าจะ

คน้หาสัญญาณเจอ (imm_duration = 4.2 ในรูปท่ี 11) และวิธีพิจารณาให้ครบทุกช่องก่อนตดัสินใจ 

(Delayed decision) ใชเ้วลา 10 nsec กว่าจะคน้หาสัญญาณเจอ (delay_duration = 10 ในรูปท่ี 11 )  เวลาใน

การคน้หาสัญญาณค านวณมาจากการ Simulation ในระดบั SNR ท่ีตั้งไว ้(คือ -4 dB ในตวัอย่างท่ีเสนอน้ี) 

และสมการของ  ( ) ตามท่ีเสนอขา้งตน้  
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รูปที่ 11 ตวัอยา่งผลลพัธ์ แสดงเวลาในการคน้หา
สญัญาณในหน่ึงรอบการทดลอง 

 รูปที่ 12 ตวัอยา่งผลลพัธ์ แสดงเวลาเฉล่ียในการ
คน้หาสญัญาณ จาก K= 100,000 รอบการทดลอง 

 

 ตารางที่ 1 ค านวณ MAT ได้จากทฤษฎีความน่าจะเป็นโดย MAT จะลู่เข้าสู่ลมิติ 

ค่า SNR Immediate decision Delayed decision 

Asymptotically 
Low  

     (   )               (   )          

Asymptotically  
High  

 

 
       

 

 หลงัจากนั้น โปรแกรม Matlab ท าการทดลองซ ้ าจ านวน K=100,000 รอบการทดลอง 

ผลลพัธ์สุดทา้ยคือค่าเฉล่ีย และความส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานส าหรับ Sample T(1), T(2), …, T(K)  

ค่าเฉล่ียท่ีไดคื้อ MAT จากการ Simulation ดงัแสดงในรูปท่ี 12 

 

ค่า MAT เมื่อ SNR ลู่เข้าสู่ limit 

 โดยปกติการหาค่า MAT ส าหรับระบบท่ีซบัซอ้นหาจากการ Simulate ท่ี SNR ต่างๆกนั  แต่

ส าหรับกรณีท่ีมีค่า SNR ต ่ามากๆ (ลู่เขา้สู่ลบอนนัต)์ และสูงมากๆ (ลู่เขา้สู่อนนัต)์ ผูว้ิจยัสามารถค านวณ 

MAT ไดจ้ากทฤษฎีความน่าจะเป็นโดย MAT จะลู่เขา้สู่ลิมิต (Limit) ตามตารางท่ี 1 

 

(b) วิธีตดัสินในทนัที 

(a) วิธีรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องก่อนตดัสินใจ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า MAT ในหน่วย nanosecond ท่ีไดจ้ากทฤษฎีและจาก Simulation  

ค่า SNR 
ตดัสินใจทันที รอพจิารณาให้ครบทุกช่องจงึตัดสินใจ 

ทฤษฎี Simulation ทฤษฎี Simulation 

Asym. low 9.91 × 105 9.84 × 105 9.91 × 105 9.73 × 105
 

Asym. high 5.00 5.05 10.00 10.00 

 
ตารางที่ 3 ค่า MAT จากการ Simulation  

SNR 
(dB) 

Immediate 
decision  (nsec) 

Delayed decision 
(nsec) 

 

SNR 
(dB) 

Immediate 
decision  (nsec) 

Delayed decision 
(nsec) 

-66.99 983,900.00 973,564.68 
 

-30.51 699,680.00 364,560.00 
-60.97 980,520.00 954,970.00 

 

-26.07 562,390.00 200,020.00 
-56.53 979,390.00 938,130.00 

 

-23.89 474,050.00 134,770.00 
-53.01 966,150.00 914,960.00 

 

-20.97 346,590.00 69,087.00 
-50.51 952,850.00 891,300.00 

 

-16.53 161,150.00 17,922.00 
-46.99 937,500.00 844,344.59 

 

-6.99 385.12 12.30 
-45.05 930,300.00 813,630.00 

 

-4.00 7.5192 10.00 
-42.55 915,150.00 764,280.00 

 

-0.97 5.04 10.00 
-40.97 890,920.00 718,430.00 

 

3.47 5.06 10.00 
-39.03 870,170.00 671,090.00 

 

19.03 5.04 10.00 
-36.53 831,950.00 589,990.00 

 

39.03 5.05 10.00 
-33.01 766,310.00 460,550.00 

 

   
 

 

เม่ือน าค่าท่ีค านวณจากทฤษฏีไปเปรียบเทียบกบัค่าจากการ  Simulation พบว่ามีความ

สอดคลอ้งกนั ดงัตารางท่ี 2  ซ่ึงยืนยนัความน่าเช่ือถือของผลการทดลอง  

 

ค่าวิกฤตของ SNR 

 ผลการ Simulate ไดค่้า MAT ของวิธีการคน้หาสัญญาณทั้ง 2 แบบท่ี SNR ต่างๆ ดงัแสดง

ตามตารางท่ี 3 และตามกราฟในรูปท่ี 13 
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รูปที่ 13 ค่าวิกฤตมีค่าประมาณ -4.5 dB  หาจาก SNR ณ จุดตดัของกราฟ MAT ทั้งสอง  

  

เม่ือพิจารณาผลลพัท์จากการ Simulation พบว่าเม่ือค่า SNR มีค่ามากกว่า -4.5 dB 

(โดยประมาณ) วิธีตดัสินใจทนัที (Immediate decision) จะใหเ้วลาเฉล่ีย MAT ดีกว่าวิธีรอพิจารณาใหค้รบ

ทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision) และเม่ือค่า SNR มีค่านอ้ยกว่า -4.5 dB (โดยประมาณ) วิธีรอ

พิจารณาให้ครบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision) จะใชเ้วลาเฉล่ีย MAT ดีกว่าวิธีตดัสินใจทนัที 

(Immediate decision)  ตวัเลข -4.5 dB มาจากจุดตดับนแกน x ของกราฟ MAT ทั้งสองในรูปท่ี 13 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากงานวิจยัท่ีไดพ้บว่ามีจุดวิกฤตของ Signal-to-noise Ratio (SNR) กล่าวคือ ถา้ค่า SNR 

นอ้ยกวา่จุดวิฤตควรเลือกใชก้ารรอพิจารณาใหค้รบทุกช่องจึงตดัสินใจ (Delayed decision)  และถา้ค่าของ 

SNR มากกว่าจุดวิกฤตควรเลือกใชก้ารตดัสินใจทนัที (Immediate decision)  จากการ Simulation ภายใต้

สภาวะท่ีพิจารณา (สัญญาณส่งเป็นแบบ Shift orthogonal, ช่องสัญญาณเป็นแบบ AWGN, และ

กระบวนการคน้หาสญัญาณท าโดยวนรอบท่ีเป็นอิสระต่อกนั) พบว่าค่าวิกฤตของ SNR อยู่ท่ีประมาณ -4.5 

dB 

 การมีอยู่ของค่าวิกฤตสอดคลอ้งกบัลกัษณะการท างานของวิธีการตดัสินใจทั้งสอง  วิธีการ

ตดัสินใจทนัทีใชเ้วลาเร็วก่อนตดัสินใจ แต่อาจตดัสินใจผิดพลาดง่ายเพราะเคร่ืองรับไม่พิจารณา Decision 
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variable ทั้งหมด วิธีการน้ีจึงเหมาะส าหรับช่องสัญญาณท่ีมีคุณภาพดี กล่าวคือ SNR มีค่ามาก  วิธีการรอ

พิจารณาให้ครบทุกช่องก่อนตัดสินในใช้เวลานานก่อนตัดสินใจ แต่ถ่ีถว้นเพราะเคร่ืองรับพิจารณา 

Decision variable ทั้งหมด วิธีการน้ีจึงเหมาะส าหรับช่องสัญญาณท่ีมีคุณภาพแย่ กล่าวคือ SNR มีค่านอ้ย 

ผลการวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งกบั Intuition   

ผลการทดลองท่ีไดย้งั แสดงว่าเคร่ืองรับควรเลือกวิธีการตดัสินใจ โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

ในการส่ือสาร กล่าวคือถา้ SNR มีค่านอ้ย (นอ้ยกว่า -4.5 dB โดยประมาณ) เคร่ืองรับควรตดัสินใจทนัที 

และถา้ SNR มีค่ามาก (มากกว่า -4.5 dB โดยประมาณ) เคร่ืองรับควรรอพิจารณาให้ครบทุกช่องก่อน

ตดัสินใจ เคร่ืองรับท่ีสามารถตดัสินใจไดท้ั้งสองวิธีจะใหเ้วลาเฉล่ียในการคน้หาสัญญาณ (MAT) ท่ีสั้นลง 

หรือไม่แยก่วา่การใชวิ้ธีตดัสินใจวิธีใดวิธีหน่ึง  ส่ิงท่ีตอ้งแลกกบัเวลาท่ีดีข้ึนคือเคร่ืองรับมีความซบัซอ้นข้ึน 

เพราะตอ้งประมาณ SNR จากสญัญาณท่ีไดรั้บ และเลือกวิธีตดัสินใจตาม SNR นั้น   

  

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัมีการก าหนดค่า Threshold ไวค้งท่ีส าหรับการตดัสินใจทนัที ส าหรับงานวิจยัใน

อนาคตสามารถปรับค่า Threshold ตาม SNR ต่างๆได ้เพ่ือใหไ้ดค่้า MAT ท่ีดีข้ึน และสามารถน าผลการ

ทดลองไปใชส้ าหรับสญัญาณแบบอ่ืนๆ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดจ้ าลองเฉพาะสญัญาณรูปแบบ Square wave 
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ปัจจัยที่มอีทิธิพลในการตัดสินใจเลอืกใช้รถไฟฟ้าของผู้ใช้รถยนต์ที่อยู่อาศัยในเขตชานเมอืง  
กรณศึีกษา สายบางใหญ่ – บางซ่ือ 
 
Factors that influence the decision to use the MRT of residents who use the vehicles in 
suburbs : case study on Bangyai – Bangsue Route 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในวงกวา้ง  ซ่ึงทางดา้นการจราจร
ในประเทศไทย ไดมี้ปัญหาท่ีรุนแรงข้ึนในทุกๆ ปี  ผนวกกบัวิกฤตการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ  เพราะนํ้ ามนัท่ีใชส่้วน
ใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ  จึงทาํให้ต้องมีการคิดแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจรให้ทุเลาและลดน้อยลงไป           
จะพบว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปัญหาจราจรติดขดัหลายพ้ืนท่ีมานานหลายปี  ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชน
นิยมเดินทางโดยรถส่วนบุคคลเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงรัฐบาลไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ดว้ยการส่งเสริมให้
ประชาชนเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึนในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตามลกัษณะการเดินทาง
ในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าผูเ้ดินทางยงัไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะเท่าท่ีควร  ดงันั้นหลายหน่วยงานจึงคิด
รูปแบบการเดินทางท่ีเป็นทางเลือก  ซ่ึงรถไฟฟ้าถือไดว้่า เป็นรูปแบบการเดินทางรูปแบบหน่ึง  ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตชานเมือง  กรณีศึกษา สายบางใหญ่ – บางซ่ือ  โดยจะ
พิจารณาจากลกัษณะรูปแบบการเดินทางของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล  และทาํการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของผูใ้ช้
รถยนตท่ี์มีต่อการเดินทางโดยใชร้ะบบรถไฟฟ้า  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดแ้ละการครอบครองรถยนต ์ พบว่า 
เวลา, ค่าใชจ่้ายและจาํนวนผูร่้วมเดินทางมีผลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถ
นาํไปเสนอแนะแนวทาง  ในการส่งเสริมให้ใชบ้ริการรถไฟฟ้าซ่ึงเป็นระบบขนส่งสาธารณะ  และลดการเดินทาง
โดยรถยนตส่์วนบุคคล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

คาํสําคญั: ระบบขนส่งสาธารณะ, ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตชานเมือง, รถไฟฟ้า 
 
Abstract 
 The traffic congestion in Thailand increase serious problem in every year with 
includes economic crisis from import fuel energy affect broad public. Bangkok and 
Perimeters has traffic problems for many years which need must necessary solution for 
decrease the traffic problems. Present travels show that most people dislike public 
transportation which main cause of traffic problems from traffic volume more than road 
network supply. Thailand government attempted to resolve by promote and support public 
transportation in the moment ago because most people travel by passenger vehicle that major 
cause of traffic problems. Many agencies of government attempted find as an alternative 
compensate for passenger vehicle shift to other mode travel. Metropolis rapid train (MRT) 
was regarded effective mode of transportation in city. This research findings factor of 
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influencing Bang Yai - Bang Sue metropolis rapid train (MRT) for residents in suburban in 
other to consider by passenger car drivers characteristic which behavioral and opinions 
analysis for drivers against MRT with consisting of gender, age, income and occupancy 
vehicle. The result of research found that time, cost and number of their companions affect 
factors of influence MRT choice. This research will be efficiency guidelines and promoting 
use of mass transit with decrease private traffic by passenger car. 

Key Word (s) : Public transportation, Residents in suburban, Mass transit 

 

บทนํา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยใชน้ํ้ ามนัสูงถึงปีละ 41,007 ลา้นลิตร  โดยเป็นการใชใ้นบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
สูงถึงปีละ 18,583 ลา้นลิตร  หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31 ของการใชน้ํ้ ามนัทั้งประเทศ  นอกเหนือจากปัญหาพลงังาน
นํ้ ามนัแลว้  ทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ ยงัไดห้มดลงไปกบัการเสียเปล่าในการขนส่งและการจราจร  รวมถึงปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดมลพิษทั้งในอากาศ เสียงรบกวนและมลพิษอ่ืนๆ  เป็นอนัส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของ
ประชาชน  ซ่ึงแสดงออกให้เห็นถึงการท่ีประชาชนมีสุขภาพท่ีย ํ่าแย่ลง  และตวัเงินในรูปของค่าใชจ่้ายประจาํวนั    
ซ่ึงการจราจรในปัจจุบนั  จดัเป็นขอ้บงัคบัและขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรมของชีวิต เช่น การเสียสุขภาพจิต และ
การเสียเงินในการคมนาคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาสําหรับประชาชนทัว่ไป     
จากสภาพปัญหาต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งมีการวางโครงสร้างการจราจรใหม่และวางระบบงานใหม่ทั้งระบบ  โครงการ
รถไฟฟ้าถือได้ว่า เป็นรูปแบบการเดินทางรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงทาํให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  และ
สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางอีกดว้ย 
 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ไดแ้บ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ส่วน  คือ เส้นทาง ช่วงเตาปูน - บางใหญ่ 
(สถานีคลองบางไผ)่  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  และ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ การศึกษาน้ีจะทาํการศึกษาในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สายบางใหญ่ - บางซ่ือ ซ่ึงสายบางใหญ่ - บางซ่ือ มีระยะทางประมาณ 23 กม. เป็นทางยกระดบั
ทั้งหมด  เพื่อท่ีจะทาํการศึกษาใหท้ราบว่า  ปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยู่
อาศยัในเขตชานเมือง โดยจะพิจารณาจากลกัษณะการเดินทางของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในพ้ืนท่ีศึกษา  โดยทาํการ
วิเคราะห์ลกัษณะการเดินทางและความคิดเห็นของผูใ้ช้รถยนต์ท่ีมีต่อการเดินทางโดยใช้ระบบรถไฟฟ้า  อีกทั้ง
พฒันาโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อหาความเป็นไปไดท่ี้จะมีการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้า  ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถ
นาํไปเสนอแนะแนวทาง  ในการส่งเสริมให้ใชบ้ริการรถไฟฟ้าซ่ึงเป็นระบบขนส่งสาธารณะและลดการเดินทาง   
โดยรถยนตส่์วนบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลต่อการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าในพ้ืนท่ีศึกษา 

2. เพื่อสร้างแบบจาํลองถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าจากพฤติกรรมผูใ้ชร้ถยนตใ์น

พื้นท่ีศึกษา 

 3. เพื่อพยากรณ์โอกาสในการตดัสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้า  โดยเลือกตวัแปรตน้ท่ีเหมาะสม  เพื่อทาํให้
เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งพยากรณ์สูงสุด 
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วธีิการวจิัย 
การวิจยัเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยูอ่าศยั

ในเขตชานเมือง กรณีศึกษา สายบางใหญ่-บางซ่ือ  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนจากแนวความคิดและผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง           

โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ย 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะการเดินทาง 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการเลือกใชบ้ริการของรถไฟฟ้า สาย บางใหญ่ – บางซ่ือ 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี  ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ซ่ึงจําแนกตามแหล่งท่ีมา             

2 ส่วน คือ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยใช้

แบบสอบถามจาํนวน 490 ชุด ให้กลุ่มตวัอย่างตอบ  รูปแบบของแบบสอบถามปลายปิด , ปลายเปิด และ Likert 

Scale  ซ่ึงเป็นขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่างๆ  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ 
นิตยสาร วารสาร และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet) 
 ในการทาํการศึกษาเม่ือสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มหรือ

หน่วยตวัอย่าง จาํนวน 490 ตวัอยา่ง  ทาํการลงรหสัและวิเคราะห์  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการศึกษาทาง

สังคมศาสตร์ (Statistical Package For The Social Sciences - SPSS For Windows)  โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีจะใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale ตามวิธีของ Likert  โดยมีมาตรวดั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก     

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
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รูปท่ี 1 ผงัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

ผล / สรุปผลการวจิัย 
ในการวิเคราะห์เพื่อใชห้าค่าทางสถิติในการแสดงค่าขอ้มูล  และทดสอบสมมติฐานการศึกษา  เพื่อใชใ้น

การหาคาํตอบในการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาท่ีตั้งไว ้ มีการใชส้ถิติในการทดสอบใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  เป็นสถิติท่ีใชส้าํหรับบรรยายลกัษณะของกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา      
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไม่สามารถอา้งอิงถึงกลุ่มประชากรอ่ืนได ้ และส่วนท่ี 2 สถิติทดสอบ (Test Statistic)  เป็น
การใชส้ถิติในภาคสรุปอา้งอิง (Inferential Statistics)  โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาสรุปอา้งอิง  เพื่ออธิบาย
คุณลกัษณะของประชากร  โดยใชก้ารทดสอบจากโปรแกรม SPSS สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการศึกษานาํมาพฒันา
โมเดลคณิตศาสตร์เพ่ือหาความเป็นไปไดท่ี้จะมีการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้า 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจัยทางด้านสถานภาพ 

- เพศ   - อาย ุ 

- อาชีพ   - ระดบัการศึกษาสูงสุด  

- รายไดเ้ฉล่ีย - สถานภาพการสมรส 

- การครอบครองรถ  - สมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทาง 

- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

- จุดเร่ิมตน้เดินทางและปลายทาง 

- จาํนวนผูร่้วมเดินทางและแวะส่ง-รับ 

- ความถ่ีในการใชร้ถยนต ์

- ประสบการณ์ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ 

- ระยะเวลาเฉล่ีย และค่าเดินทาง 

- ระยะเวลาท่ีลดลง และค่าเดินทางท่ีลดลง 

ปัจจัยทางด้านความคดิเห็นของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ต่อการเดนิทางโดยระบบรถไฟฟ้า 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัความปลอดภยั 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสะดวกสบาย 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการต่างๆ 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชร้ะบบรถไฟฟ้า 

การตดัสินใจ  

เลอืกใช้ / ไม่เลอืกใช้  

รถไฟฟ้าของผู้ใช้รถยนต์ทีอ่ยู่อาศัย

ในเขตชานเมืองกรณีศึกษา  

สาย บางใหญ่ - บางซ่ือ 
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ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ลกัษณะขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaires) จาํนวน 490 ชุด เม่ือวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณนาแลว้สามารถสรุปภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 54 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 

46 ทั้งน้ีสัดส่วนไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนใหญ่อาย ุ41-50 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัทาํงานโดยมีอาชีพหลกัเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชนสามารถมีรายไดท่ี้จะจดัหารถยนตส์าํหรับการเดินทางได ้และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนมากมี
สถานภาพสมรสแลว้ พร้อมมีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน จาํเป็นตอ้งมีรถยนต์สําหรับเดินทางไม่เพียงแต่จะใช้
เดินทางไปทาํงานปกติ อาจจะตอ้งเดินทางไปทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ สาํหรับครอบครัว เช่น ไปหา้งสรรพสินคา้, ไปส่งลูก
เรียนพิเศษ ดงันั้นจึงมีการครอบครองรถอย่างน้อยจาํนวน 1 คนั ถึงร้อยละ 74 และมีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว
ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้สามารถรองรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถยนตท่ี์มีมากกว่าระบบ
อ่ืนได ้

รูปแบบและลกัษณะการเดินทาง ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางในวนัปกติเพื่อไปทาํงาน มากกว่า
ร้อยละ 80 สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปท่ีช่วงอายอุยูใ่นวยัทาํงานท่ีมีการครอบครองรถยนต ์กลุ่มตวัอยา่งพกัอาศยัใน
จงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกอยูใ่น อ.บางบวัทอง, อ.บางใหญ่, อ.ไทรนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 58, 31 และ 11 ตามลาํดบั 
โดยเดินทางเขา้สู่กรุงเทพทั้งหมด เป็นการเดินทางจากชานเมืองเขา้ในเมือง ถือไดว้่าเป็นการเดินทางระยะทางไกล 
และตอ้งใชเ้วลาเฉล่ียในการเดินทางค่อนขา้งสูงประมาณ 91-120 นาที มีค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเดินทางทั้งไปและ
กลบัต่อวนั สดัส่วนมากท่ีสุด 151-250 บาท 

  

รูปท่ี 2 (ซา้ย)สดัส่วนเวลาเฉล่ียในการเดินทาง, (ขวา)สดัส่วนค่าเดินทางทั้งไปและกลบัต่อวนั 

จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตใ์นการเดินทาง 4-6 วนัต่อสัปดาห์ โดยไม่มีผูร่้วมเดินทางร้อยละ 78 รองลงมามีผูร่้วม
เดินทางดว้ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14 สัดส่วนท่ีตอ้งแวะส่งและรับผูร่้วมเดินทาง ไม่แวะร้อยละ 49, แวะ 1-2 แห่ง  
ร้อยละ 46 ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมาก อาจเกิดจากถา้ผูร่้วมเดินทางเป็นคู่สมรสทาํงานท่ีเดียวกนัจึงไม่ตอ้งแวะรับส่ง หาก
ผูร่้วมเดินทางเป็นบุตรท่ีกาํลงัศึกษาอยูจ่าํเป็นตอ้งแวะรับส่งได ้
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รูปท่ี 3 (ซา้ย)สดัส่วนจาํนวนผูร่้วมเดินทาง, (ขวา)สดัส่วนจาํนวนสถานท่ีแวะส่ง-รับผูร่้วมเดินทาง 

 เน่ืองจากรถไฟฟ้าสายบางใหญ่-บางซ่ือ ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บริการ ทั้งน้ีจึงไดส้อบถามเก่ียวกบัประสบการณ์
การใชร้ถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ โดยผูเ้ดินทางเคยมีการใชบ้ริการรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ มากกวา่ร้อยละ 80 ถือไดว้า่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนมากเหมาะสมท่ีจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติในการใชร้ถไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่พึงพอใจระยะเวลาการเดินทาง   
ซ่ึงเป็นจุดเด่นของรถไฟฟ้า  เน่ืองจากปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพ ไม่ส่งผลให้เวลาการเดินทางในระบบ
รถไฟฟ้าเปล่ียนแปลงได ้อีกทั้งมีตารางเวลาเดินรถท่ีแน่นอนและประมาณการเวลาการเดินทางไดเ้ท่ียงตรง แตกต่าง
จากระบบการเดินทางอ่ืนๆ หากมีการเปิดใหใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าสายบางใหญ่-บางซ่ือ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการให้
เร่ิมเดินรถ ตั้งแต่ 05:00-01:00 น. แตกต่างจากการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าในปัจจุบนัท่ีเร่ิมเดินรถ ตั้งแต่      
06:00-24:00 น. อาจเน่ืองมาจากการเดินทางจากชานเมืองเขา้ในเมืองเป็นการเดินทางระยะทางไกลกว่าท่ีรถไฟฟ้า
เปิดให้บริการในปัจจุบัน จึงต้องใช้เวลาการเดินทางมากข้ึน ทาํให้กลุ่มตัวอย่างมีการประมาณการเผื่อเวลา            
การใหบ้ริการแตกต่างจากท่ีใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัไวเ้วลาเปิดและปิด 1 ชัว่โมง  
 กลุ่มตวัอยา่งหากมาใชร้ถไฟฟ้าตอ้งการประหยดัเวลาเฉล่ียในการเดินทาง มากท่ีสุด ไม่เกิน 15 นาที ร้อยละ
41 รองลงมา 16-30 นาที ร้อยละ 22 หากมาใชร้ถไฟฟ้าตอ้งการประหยดัค่าเดินทาง 3 อนัดบัแรก คือ 61-90 บาท ร้อย
ละ 29, 31-60 บาท ร้อยละ 27, ไม่เกิน 30 บาท ร้อยละ 23 ตามลาํดบั 

 
รูปท่ี 4 (ซา้ย)สดัส่วนประหยดัเวลาเดินทาง, (ขวา)สดัส่วนประหยดัค่าเดินทาง 

 ขอ้คาํถามส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นและใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญั 5 ระดบั  นาํมาวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และแปรผลโดยใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale 
ในการใหค้ะแนนของค่าเฉล่ีย แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  โดยคาํนวณจากสูตรค่าพิสยั ดงัน้ี 
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   ค่าสูงสุด - ค่าตํ่าสุด   =   5 – 1  =  0.8                                                                                           (1)

      จาํนวนชั้น 5                   5 

ดงันั้น แต่ละระดบัจะสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉล่ีย ได ้5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.79 - 1.00 หมายความวา่ ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 2.59 - 1.80 หมายความวา่ ระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 3.39 - 2.60 หมายความวา่ ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 4.19 - 3.40 หมายความวา่ ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 5.00 - 4.20 หมายความวา่ ระดบัมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 1 ผลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่างๆ โดยใชว้ิธี Rating Scale 

ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการของรถไฟฟ้า สาย บางใหญ่ – บางซ่ือ Mean S. D. การแปรผล 

1. ความปลอดภยัของการเดินทางโดยรถไฟฟ้า  4.18 0.970 มาก 

2. ความสะดวกสบายของการเดินทางโดยรถไฟฟ้า 4.23 0.960 มากท่ีสุด 

3. อตัราค่าบริการ (รวมค่าตัว๋โดยสารและค่าท่ีจอดรถ)  4.30 0.886 มากท่ีสุด 

4. ความสะอาดของรถไฟฟ้า  3.70 1.066 มาก 

5. ความรวดเร็วและตรงเวลาของรถไฟฟ้า  4.46 0.737 มากท่ีสุด 

6. การจดัทาํป้ายแสดงเส้นทางมีการเขียนอยา่งละเอียด เขา้ใจง่าย  3.22 1.094 ปานกลาง 

7. จาํนวนสถานีท่ีใหบ้ริการ ถา้มีเพียงพอและเหมาะสม  3.80 1.018 มาก 

8. ช่วงเวลารอรถไฟฟ้าของแต่ละขบวนรถ (Headway) 4.36 0.845 มากท่ีสุด 

9. หากสถานีมีบนัไดเล่ือนหรือลิฟตใ์หบ้ริการ 3.80 1.052 มาก 

10. พนกังานท่ีมีมารยาท ใหเ้กียรติลูกคา้  3.14 1.108 ปานกลาง 

11. การเปิดใหบ้ริการหอ้งนํ้าบนสถานีของรถไฟฟ้า  3.20 1.102 ปานกลาง 

12. มีการจดัสถานท่ีใหบ้ริการจอดและจรรถยนต ์(Park & Ride)ท่ีเพียงพอ  4.23 0.935 มากท่ีสุด 

13. การจดัการจราจรภายในสถานท่ีใหบ้ริการจอดและจรรถยนต ์(Park & Ride) ท่ีดี  3.82 1.041 มาก 

14. ระบบการจาํหน่ายตัว๋ท่ีรวดเร็วและถกูตอ้ง 4.33 0.791 มากท่ีสุด 

15. การนาํระบบตัว๋โดยสารร่วม มาใช ้ 4.28 1.012 มากท่ีสุด 

16. รถไฟฟ้าควรมีการประชาสัมพนัธ์เส้นทางการเดินรถผา่นส่ือต่างๆ ใหม้ากยิง่ข้ึน 3.83 0.994 มาก 

17. การต่อรถก่อน / หลงัการใชร้ถไฟฟ้า 4.15 0.980 มาก 

18. ใชก้ารเดินทางหลายสถานท่ี ในหน่ึงวนั 4.26 0.965 มากท่ีสุด 

19. มีผูร่้วมเดินทางทาํใหค้่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเดินทางสูงข้ึน 4.31 1.016 มากท่ีสุด 

20. มีสัมภาระในการเดินทางมาก 3.85 1.067 มาก 

21. เส้นทางการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าไม่ครอบคลุมถึงจุดหมายปลายทางท่ีเดินทาง 4.21 0.931 มากท่ีสุด 
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ผลประเมินการใหค้วามสาํคญัของแต่ละปัจจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นเวลามากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ความรวดเร็วและตรงเวลา ช่วงเวลา Headway ความรวดเร็วของระบบจาํหน่ายตัว๋ เน่ืองจากผูเ้ดินทางจาก   
ชานเมืองเดินทางระยะทางไกล จาํเป็นตอ้งใช้เวลาการเดินทางมาก อาจเห็นความสําคญัของดา้นเวลามากท่ีสุด, 
รองลงมาให้ความสําคญัด้านผูร่้วมเดินทาง เน่ืองจากผูเ้ดินทางเป็นผูใ้ช้รถยนต์สําหรับการเดินทางอยู่เดิม หาก
เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลและมีผูร่้วมเดินทางค่าเดินทางไม่ไดเ้พิ่มข้ึน เม่ือเปล่ียนระบบมาใชร้ถไฟฟ้าถา้มีผูร่้วม
เดินทางอยู่เดิมจะทาํให้มีค่าเดินทางเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวัตามจาํนวนผูร่้วมเดินทาง ดงันั้นผูต้อบแบบสอบถามจึงให้
ความสาํคญัในดา้นผูร่้วมเดินทาง, อนัดบัสามใหค้วามสาํคญัดา้นค่าเดินทาง ไดแ้ก่ อตัราค่าบริการ การใชต้ัว๋โดยสาร
ร่วม การเดินทางหลายสถานท่ีในหน่ึงวนั เน่ืองจากผูเ้ดินทางส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อไปทาํงานหารายได ้หากมี
ค่าเดินทางท่ีสูงข้ึน จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปประกอบอาชีพ และอนัดบัส่ีให้ความสาํคญัดา้น
การบริการ ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย การจดั Park & Ride เส้นทางรถไฟฟ้าท่ีครอบคลุม เน่ืองจากผูเ้ดินทางมี
ประสบการณ์ในการใช้รถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ มาแล้ว อาจจะมั่นใจในระบบการให้บริการของรถไฟฟ้า จึงให้
ความสาํคญัดา้นบริการนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนท่ีกล่าวมา 

ส่วนท่ี 2 สถิติทดสอบ (Test Statistic) และพฒันาโมเดลคณิตศาสตร์ 
การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยู่อาศยัในเขตชาน

เมืองกรณีศึกษา สายบางใหญ่-บางซ่ือ ในคร้ังน้ี  เพื่อตอ้งการทราบว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีเลือกใช้
และไม่เลือกใช้รถไฟฟ้ามีค่าแตกต่างกันหรือไม่  โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกัน (Independent 
Samples Test)  โดยพิจารณาเก่ียวกบัจาํนวนผูร่้วมเดินทางและรายไดเ้ฉล่ีย ดงัน้ี 

1) จาํนวนผูร่้วมเดินทางแตกต่างกนัมีผลต่อการเปล่ียนรูปแบบการเดินทางหรือไม่ 
    H0 คือ ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีจาํนวนผูร่้วมเดินทางไม่แตกต่างกนั 
 H1 คือ ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีจาํนวนผูร่้วมเดินทางแตกต่างกนั 
 สมมติฐานทางสถิติ  
  H0 : μเลือกใช ้= μไม่เลือกใช ้
  H1 : μเลือกใช ้≠ μไม่เลือกใช ้

P (ความน่าจะเป็น) = .000 ,  (ระดบันยัสาํคญั) = .050  ดงันั้น ค่า P นอ้ยกว่า ค่า  (เท่ากบั Sig.) จึงปฏิเสธ 
H0 ยอมรับ H1 
 สรุปไดว้่า ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีจาํนวนผูร่้วมเดินทางแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .050 

2) รายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัมีผลต่อการเปล่ียนรูปแบบการเดินทางหรือไม่ 
     H0 คือ ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีรายไดเ้ฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 H1 คือ ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั 
 สมมติฐานทางสถิติ  
  H0 : μเลือกใช ้= μไม่เลือกใช ้
  H1 : μเลือกใช ้≠ μไม่เลือกใช ้
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P (ความน่าจะเป็น) = .000 ,  (ระดบันยัสาํคญั) = .050  ดงันั้น ค่า P นอ้ยกว่า ค่า  (เท่ากบั Sig.) จึงปฏิเสธ 
H0 ยอมรับ H1 
 สรุปไดว้่า ผูเ้ลือกใชแ้ละผูไ้ม่เลือกใชร้ถไฟฟ้ามีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.050 

การวิจยัฉบบัน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมท่ีใชท้าํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธี Maximum 
Log-likelihood โดยไดค้ดัเลือกขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ท่ีมีเง่ือนไขจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทางท่ีแน่นอน เพื่อ
จะทาํการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยูอ่าศยั
ในเขตชานเมืองกรณีศึกษา สายบางใหญ่-บางซ่ือ และผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยใช้
การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์แบบ Binary Logistic Regression ซ่ึงไดท้าํการเลือกใชว้ิธี Backward Stepwise ท่ีเป็น
เทคนิคหน่ึงท่ีการทดสอบตวัแปรของสมการถดถอยโลจิตของ Likelihood-Ratio Statistic โดยโปรแกรม SPSS     
จะทาํการประมวลผลโดยวิธีท่ีสะดวกและค่อนขา้งแม่นยาํ เพราะโปรแกรมจะทาํการวนซํ้ าโดยอาศยัหลกัการ   
ความน่าจะเป็นเง่ือนไขของเกณฑก์ารคดัเลือกตวัแปรท่ีเหมาะสมหลงัจากท่ีไดน้าํตวัแปรตน้เขา้ทั้งหมดเพื่อทาํการ
วิเคราะห์แลว้ โปรแกรมจะทาํการจดัรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดออกเป็นผลลพัธ์ และทาํนายผลการตดัสินใจต่อปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยูอ่าศยัในเขตชานเมืองกรณีศึกษา สายบางใหญ่-บาง
ซ่ือ ท่ีถูกตอ้ง 

ผลการประมวลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์อยู่
อาศยัใน   เขตชานเมือง กรณีศึกษา สายบางใหญ่-บางซ่ือ แบบโลจิตโดยวิธี Backward Stepwise Analysis เป็นผลท่ี
ผ่านการประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS สําหรับการประมวลผลจะใชก้ลุ่มขอ้มูลพื้นฐานของ (1) จาํนวนผูร่้วม
เดินทาง (2)จาํนวนสถานท่ีแวะส่งและรับผูร่้วมเดินทาง (3)เวลาเฉล่ียในการเดินทาง (4)ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อ
รายได้ (5)ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลง  ซ่ึงการตัดสินใจจะได้รูปแบบจาํลองหรือสมการการประมาณการ
พฤติกรรมการเลือกเชิงเส้นตรงหรือ log(odds) เรียกว่า Logit response function สัมประสิทธ์ิท่ีประมวลไดจ้ะอาศยั
วิธี Maximum likelihood เป็นเกณฑใ์นการประมวลผล 

ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีนาํมาพฒันาโมเดลคณิตศาสตร์ 
 ตวัแปร ความหมายตวัแปร ลกัษณะตวัแปร 
1 income รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน/ครอบครัว ตวัแปรตน้ 
2 companion จาํนวนผูร่้วมเดินทาง ไม่รวมตวัท่าน ตวัแปรตน้ 
3 visit จาํนวนสถานท่ีแวะ ส่งและรับ ผูร่้วมเดินทาง ตวัแปรตน้ 
4 time เวลาเฉล่ียในการเดินทาง (ตน้ทางถึงปลายทาง) ตวัแปรตน้ 
5 cost ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเท่ียว ตวัแปรตน้ 
6 D_time ลดเวลาในเดินทางลง ตวัแปรตน้ 
7 D_cost ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางลง ตวัแปรตน้ 
8 cost_income ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อรายได ้ ตวัแปรตน้ 
9 choie หากรถไฟฟ้า สาย บางใหญ่ – บางซ่ือ มีการเปิดใหบ้ริการ 

ท่านจะตดัสินในเลือกใชบ้ริการหรือไม่ 
ตวัแปรตาม 
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รูปแบบจาํลอง 
 Y = -3.626 – 1.141companion(คน) – 0.986visit(แห่ง) + 0.010time(นาที) + 2.147cost_income(10-3) + 

0.016D_cost(บาท) 

จากผลการวิเคราะห์รูปแบบจาํลองแบบโลจิตท่ีได ้พบว่า มีตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติทั้งหมด 5 ตวัแปร 
โดยตวัแปรท่ีมีระดบันยัสําคญัตํ่ากว่าระดบัท่ี 0.05 ไดแ้ก่  (1)จาํนวนผูร่้วมเดินทาง(Sig=0.000) (2)จาํนวนสถานท่ี
แวะส่งและรับผูร่้วมเดินทาง (Sig=0.000) (3)เวลาเฉล่ียในการเดินทาง (Sig=0.008) (4)ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อ
รายได ้(Sig=0.000) และ (5)ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางลง จะได ้(Sig=0.040)  

เม่ือพิจารณาจากแบบจาํลอง ท่ีมุ่งเนน้การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผูร่้วมเดินทาง , เวลาในเดินทาง และค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ยกเวน้เวลาเดินทางท่ีลดลง จะมีเคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิ คือ 

สัมประสิทธ์ิของจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่ีไดข้องรูปแบบจาํลองมีค่าเป็นลบ และมีค่าสัมประสิทธ์ิ -1.141 
แสดงว่า เม่ือผูเ้ดินทางมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางมากข้ึนโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้าจะน้อยลง โดยเม่ือ          
ผูเ้ดินทางมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางมากข้ึน 1 คน  จะทาํให้ค่าอรรถประโยชน์ของตวัเลือกของการใชบ้ริการรถไฟฟ้า
นั้นลดลงเท่ากบั 1.141 

สัมประสิทธ์ิของจาํนวนสถานท่ีแวะส่งและรับผูร่้วมเดินทางท่ีไดข้องรูปแบบจาํลองมีค่าเป็นลบ และมี    
ค่าสัมประสิทธ์ิ  -0.986 แสดงว่า เม่ือผูเ้ดินทางมีจาํนวนสถานท่ีแวะส่งและรับผูร่้วมเดินทางมากข้ึนโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าจะนอ้ยลง  โดยเม่ือผูเ้ดินทางมีจาํนวนสถานท่ีแวะส่งและรับผูร่้วมเดินทางมากข้ึน 1 คน  
จะทาํใหค่้าอรรถประโยชนข์องตวัเลือกของการใชบ้ริการรถไฟฟ้านั้นลดลงเท่ากบั 0.986  

สมัประสิทธ์ิของเวลาเฉล่ียในการเดินทางท่ีไดข้องรูปแบบจาํลองมีค่าเป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.010 
แสดงว่า เม่ือผูเ้ดินทางมีเวลาเฉล่ียในการเดินทางมากข้ึนโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าจะมากข้ึน  โดยเม่ือ     
ผูเ้ดินทางมีเวลาเฉล่ียในการเดินทางมากข้ึน 1 นาที  จะทาํให้ค่าอรรถประโยชน์ของตวัเลือกของการใช้บริการ
รถไฟฟ้านั้นมากข้ึนเท่ากบั 0.010 

ตวัแปรค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อรายได ้(Interaction Variable) เป็นเทคนิคการสร้างตวัแปรเพิ่ม เพื่อทาํให้
สามารถวิเคราะห์โดยปราศจากความลาํเอียง (Bias) ทางดา้นรายไดท่ี้ต่างกนัของผูเ้ดินทาง 

สัมประสิทธ์ิของค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อรายได้ท่ีได้ของรูปแบบจําลองมีค่าเป็นบวกและมี                  
ค่าสัมประสิทธ์ิคูณ 10(-3) เท่ากบั 2.147 แสดงว่า เม่ือผูเ้ดินทางมีอตัราค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อรายไดสู้งข้ึนโอกาส
ท่ีจะตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าจะมากข้ึน  โดยเม่ือผูเ้ดินทางอตัราค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อรายไดม้ากข้ึน 1 จะทาํ
ใหค่้าอรรถประโยชนข์องตวัเลือกของการใชบ้ริการรถไฟฟ้านั้นมากข้ึนเท่ากบั 2.147×103 
 สัมประสิทธ์ิของลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงท่ีได้ของรูปแบบจําลองมีค่าเป็นบวก  และมี                    
ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.016 แสดงว่า เม่ือผูเ้ดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงมากข้ึนโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้
รถไฟฟ้าจะมากข้ึน  โดยเม่ือผูเ้ดินทางลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางลงมากข้ึน 1 บาท  จะทาํใหค่้าอรรถประโยชน์ของ
ตวัเลือกของการใชบ้ริการรถไฟฟ้านั้นมากข้ึนเท่ากบั 0.016 
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อภิปรายผล  
 สรุปแบบจาํลองท่ีใชมี้ตวัแปรตน้จาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.จาํนวนผูร่้วมเดินทาง 2.จาํนวนสถานท่ีแวะส่ง
และรับผูร่้วมเดินทาง 3.เวลาในการเดินทาง 4.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อรายได ้5.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีลดลง 
โดยมีมีค่า R Square เท่ากบั 0.560 และเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายถูก 88.4% เม่ือนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการ Validate มี
ความสามารถในการพยากรณ์โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใชแ้ละไม่เลือกใชร้ถไฟฟ้า คิดเป็นอตัราการพยากรณ์
ถูกตอ้ง 86.3% ซ่ึงน้อยกว่าค่าทาํนายท่ีสร้างแบบจาํลองไม่มาก สรุปแบบจาํลอง Binary Logistic Regression 
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้าได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดท้าํการจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน (Peak Hour) และ

นอกเวลาชัว่โมงเร่งด่วน (Off Peak Hour) ทาํให้ไม่สามารถวิเคราะห์เก่ียวกบัความตอ้งการลดเวลาเดินทางได ้
เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่ีเดินทางช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วนน่าจะมีความตอ้งการประหยดัเวลาเดินทางมากข้ึน แต่สาํหรับ     
ผูเ้ดินทางนอกเวลาชัว่โมงเร่งด่วนสามารถเดินทางไดส้ะดวกแลว้ อาจไม่จาํเป็นตอ้งการลดเวลาเดินทางกไ็ด ้

2. การสร้างแบบสอบถามมีการกาํหนดประเด็นคาํถามในการลดเวลาเดินทางและการลดค่าเดินทาง ซ่ึงมี
การแยกประเด็นกนัทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน เม่ือนาํมาวิเคราะห์อาจทาํให้เกิดมีการใช ้  
ค่าซํ้ าซอ้นกนัได ้จึงเห็นว่า หากมีการกาํหนดสถานการณ์เหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน และมีตวัแปรใดท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะ
นาํมาไวใ้นเหตุการณ์เดียวกนัใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดพ้ิจารณาเลย 
 3. จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้า จะเห็นว่าปัจจยัโดยทัว่ไปท่ีพบไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถไฟฟ้า แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ยงัมี
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการเปล่ียนลกัษณะการเดินทางจากรถยนตส่์วนบุคคลมาใชร้ถไฟฟ้าแทน คือ จาํนวนผูร่้วม
เดินทาง หากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้ามีนโยบายส่งเสริมให้ผูเ้ดินทางท่ีมีผูร่้วมเดินทาง สามารถลดค่าใช้จ่ายใน           
การเดินทาง อาจจะเป็นการซ้ือตัว๋โดยสารร่วมเดินทางแบบรายเดือน ก็จะเป็นการเพ่ิมกลุ่มผูเ้ดินทางท่ีจะเปล่ียน
รูปแบบการเดินทางมาใชร้ถไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง 
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